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Хармонију на диркама можемо сматрати „лабудовом песмом” српске
композиторке и музичке теоретичарке Мирјане Живковић (1935–2020), која је
највећи део своје вишедеценијске професионалне делатности везала за наставу
хармоније у средњим школама и на факултетима. Као ауторка узорних уџбеника
за тај предмет, који се већ тридесетак година користе на различитим нивоима
музичког школства, Мирјана Живковић је осавременила наставу хармоније на
образовним институцијама у Србији, инсистирајући на повезивању академских
шаблона и „живе” музике, на практичној примени стечених хармонских знања, као
и на хармонским особеностима различитих музичких стилова. Сарадник професорке Живковић приликом писања приручника Хармонија на диркама, којим је
стављена тачка на њену дугогодишњу педагошку каријеру, био је њен некадашњи
студент Ивица Петковић (1967–), оргуљаш и професор хармоније и других теоријских предмета. Имала сам велику срећу и привилегију да своја знања о хармонији стичем управо од ово двоје врсних педагога: најпре као ученица проф. Ивице
Петковића у Средњој музичкој школи „Станислав Бинички” у Лесковцу, а затим
и као студенткиња проф. Мирјане Живковић на Факултету музичке уметности
у Београду. Одмах након дипломирања, током три школске године (1999–2002)
била сам ангажована као асистенткиња за предмете Хармонија са хармонском
анализом и Анализа музичког дела на тадашњој Катедри за теоријске предмете
Факултета музичке уметности. Са ове дистанце, уверена сам да ме је проф.
Живковић изабрала за своју асистенткињу првенствено зато што сам се одлично
„сналазила” за клавиром: наиме, један од њених основних критеријума за избор
младих сарадника био је не само успешно савладан академски део програма, већ
и високо развијене вештине попут свирања хармоније на клавиру, шифрованог
баса, импровизације, читања с листа и транспоновања.
Радећи са студентима различитих одсека Факултета музичке уметности,
а повремено и са ученицима средњих музичких школа, лично сам се уверила у
истинитост професоркиних речи из предговора књиге Хармонија на диркама
да „постоји тешко премостив јаз између теоретског знања и његове практичне
реализације”; наиме, она је уочила да у нашим музичким школама „преовладавају
теоријски начин предавања хармоније, учење правила, шематска израда задатака”,
при чему се „запоставља естетска страна мелодије као водиље музичког тока,
а посебно развој хармонског слуха, иако је хармонија у својој суштини дубоко
повезана са звучном праксом” (стр. 5). Чини се да је узрок томе околност да и
наставници хармоније често не владају вештинама попут свирања шифрованог
баса или импровизације, јер су и сâми учили хармонију на горе описани,
теоријско-шематски начин, без понирања у звучну суштину. Због тога су аутори
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Хармоније на диркама поставили себи за циљ управо премошћивање уоченог
јаза између теорије и њеног звучног оживотворења. Као таква, ова збирка није
намењена само ученицима средњих музичких школа, већ и студентима музике
– па и свршеним студентима који можда већ раде као професори, али свирање
хармонских задатака сматрају „непотребним” делом педагошког процеса,
ускраћујући својим ученицима могућност да хармонију доживе не само као
апстрактну музичку „математику”, већ и као живу, естетски задовољавајућу звучну праксу. Осим тога, међу ученицима који не свирају клавијатурне инструменте
често је приметан отпор према хармонији на клавиру, јер многи од њих до момента уписа у средњу музичку школу нису савладали нпр. бас-кључ, нити стекли
вештину читања нотног текста записаног у два или више линијских система – јер
се од њих, током претходних фаза школовања, то није ни очекивало. Свирање
хармоније на клавиру тим ученицима пружа могућност да надокнаде пропуштено и овладају вештинама које ће им бити потребне у наставку музичког
школовања.
Пошто је предвиђена као допунски приручник уз већ постојеће уџбенике,
Хармонија на диркама Мирјане Живковић и Ивице Петковића у потпуности
прати наставни програм за средње музичке школе – од почетних елемената
поставке и везивања трозвука до свих врста модулација. Препорука је аутора
да „свирање на клавиру треба започети већ од поставке трозвука у строги
хармонски став и неговати га све време изучавања овог предмета” (стр. 5).
Приручник садржи четрнаест поглавља: Квинтакорди, каденце; Секстакорди;
Квартсекстакорди; Доминантни септакорд; Септакорд II ступња; Вођични
септакорд; Ванакордски тонови; Доминантни нонакорд; Споредни септакорди;
Доминантина доминанта и њен заменик; Наполитански секстакорд; Вантоналне
доминанте и њихови заменици; Модулације; Додатак. Свако поглавље започиње
основним методским упутствима, а затим следе вежбе, примери у клавирској
фактури, примери из литературе, задаци и ритмичко-хармонске шеме. Док
вежбе подразумевају моделе у строгом четворогласном хармонском ставу, налик
на уобичајене хармонске задатке, примери у клавирској фактури пружају више
слободе и осмишљени су тако да побуде креативност и сналажљивост ученика.
Аутори приручника препоручују да се и задаци у четворогласном ставу транспонују и уче напамет, у циљу развоја хармонског слуха и опажања. Примери из музичке литературе илуструју поједине акорде и акордске везе, док задаци на крају
сваког поглавља служе за самосталан рад ученика и студената. Задаци и вежбе
у свим поглављима књиге обликовани су као периоди или реченице, тако да се
од самог почетка код ученика развија свест о обликотворној улози хармоније и
каденцирајућим процесима.
Треба истаћи да је ова књига, објављена у едицији приватне издавачке куће
„Креативни центар“, веома лепо графички опремљена, тако да и њена визуелна
атрактивност може повољно утицати на мотивисаност ученика за савладавање
запостављене, а изузетно корисне вештине свирања хармоније на клавиру – која
доприноси не само лакшем савладавању градива из хармоније, већ и из солфеђа,
музичких облика и читања с листа, а наравно и бољем разумевању музичког тока
у делима из епоха у којима је коришћен дурско-молски систем.
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