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Владимир Р. Ђорђевић у огледалу времена 
(баштина, звук, мисао, реч, слика, трајање)

Свечана академија поводом обележавања 150. годишњице рођења 
Владимира Р. Ђорђевића. 

Народна библиотека Србије, 2. децембар 2019. 

Почетком месеца децембра у години у којој се навршило стотину педесет 
година од рођења Владимира Р. Ђорђевића (1869–1938), српског музичког 
педагога, мелографа, проучаваоца српске традиционалне музике, композитора 
и делатника на пољу музичке библиографије, историографије и музеологије, 
Катедра за етномузикологију Факултета музичке уметности (у даљем тексту: 
ФМУ) у Београду, Народна библиотека Србије (НБС) и Музичка школа (МШ) 
„Станковић“ из Београда организовали су у Народној библиотеци Србије 
свечану академију посвећену његовој многострукој делатности. На тај начин је 
постигнут двострук циљ: одата је јавна почаст заслугама Владимира Ђорђевића 
за српску музичку културу, и различите аспекте његовог рада сагледали су 
компетентни стручњаци из разних области, чиме је обновљена свест о потреби 
континуитета у развоју домаће музичке културе, посебно из аспекта савремених 
стручних погледа и сазнања. Важно је истаћи да је Академија резултат 
континуираног интереса сарадника НБС за значајне личности српске културе 
и фолклористике, чиме је та институција дала немали допринос упознавању 
јавности с њима и с дометима њиховог рада и стваралаштва.1 За нашу културну 
средину је посебно значајно и то да овај догађај представља продужетак 
посвећивања пажње делатности Владимира Ђорђевића у Србији: сто тридесету 
годишњицу његовог рођења обележило је 2009. Завичајно одељење Народне 
библиотеке у Бору, што је резултирало и објављеним зборником радова.2 

Академија је успешно осветлила многострукост делатности Владимира 
Ђорђевића, и то на три нивоа: 1) теоријско-научном: одржано је десет 
стручних предавања (већином професора и сарадника ФМУ и НБС, као и 
једног сарадника Музиколошког института САНУ), затим 2) издавачком: 

1 Наиме, легат пионира српске етнокореологије, сестара Љубице и Данице Јанковић (сестричина 
В. Р. Ђорђевића), који се чува у Библиотеци, стручно је и библиотечки обрађен (2014–2016) под 
руководством др Младене Прелић и др Селене Ракочевић; видети: М. Прелић, „Легат сестара 
Јанковић у Народној библиотеци Србије“, Музикологија, Београд 2014, бр. 17, 273–285. Један од 
резултата тога рада јесте капитално издање: Љубица С. Јанковић и Даница С. Јанковић (скупиле 
и описале), Народне игре, IX књига, ур. С. Ракочевић, Народна библиотека Србије, Београд 2016.
2 Одељење је 2009. организовало Едукативни програм упознавања са најзначајнијим завичајним 
личностима: Владимир Р. Ђорђевић; две године касније објављен је зборник Мелодије и 
фотографија: тематски зборник радова посвећен Владимиру Ђорђевићу (ур. Д. Стојменовић), 
Народна библиотека Бор, Бор 2011, 75 стр. 
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објављена је публикација под насловом Владимир Р. Ђорђевић у огледалу 
времена. Заоставштина у Библиотеци Факултета музичке уметности, Народној 
библиотеци Србије и Музичкој школи „Станковић“ (ур. Драган Пурешић, 
Београд: ФМУ и НБС, 2019, 90 стр.) и 3) музеолошком: приређена је изложба 
традиционалних инструмената, избор из фонда збирке инструмената Владимира 
Ђорђевића, која се чува у МШ „Станковић“ у Београду.

Теоријско-научни део Академије чинила су исцрпна и информативна 
предавања еминентних етномузиколога, етнокореолога и музиколога, који су 
представили резултате својих новијих и најновијих истраживања различитих 
аспеката делатности Владимира Ђорђевића. Та предавања су обезбедила нова 
сазнања, значајна посебно зато што су донета из перспективе савремених погледа 
на области његовог рада. Реч је о прилозима из области етномузикологије, 
етнокореологије и музикологије, музичке теорије и архивистике.3 Десет 
излагања, која су се одвијала у току једног дана,4 било је распоређено према 
тематици у две целине, унутар којих су груписана по обиму и значају појединих 
облика делатности Владимира Ђорђевића: етномузиколошке, етнокореолошке, 
музичке педагогије, композиторског стваралаштва, музичке библиографије и 
архивистике. У преподневном делу програма, после уводне речи коју је одржала 
др Мирјана Закић, ванредни професор ФМУ, уследила су предавања проф. др 
Сање Радиновић и проф. др Димитрија О. Големовића, „Деловање Владимира Р. 
Ђорђевића на пољу српске музичке фолклористике“, потом др Мирјане Закић, 
„Допринос Владимира Р. Ђорђевића развоју српске етноорганологије“, доц. 
др Сање Ранковић, „Мелографска делатност Владимира Р. Ђорђевића“, доц. др 
Иве Ненић, „‘Постоје ли праве народне песме и мелодије у градовима?’ О раним 
приступима ‘проблему’ музичке традиције у српској музичкој фолклористици/
етномузикологији“.5 Потом је изложен коауторски рад проф. др Селене 
Ракочевић и Здравка Ранисављевића, „Традиционални плесови Србије у 
мелографском опусу Владимира Р. Ђорђевића“, посвећен плесним мелодијама 
у Ђорђевићевим збиркама, са указивањем на специфичности записа те врсте 
(посебно његових записа гајдашких мелодија као хронолошки најстаријих 
у српској етномузикологији); у раду је указано и на ауторову претпоставку о 
могућности инструменталних и плесних реинтерпретација на основу његових 
нотних записа.

Други део теоријско-научног програма Академије донео је погледе из угла 
музичких педагога и музиколога. Прво предавање проф. др Иване Дробни 
и проф. др Гордане Каран, „Мапирање делатности Владимира Р. Ђорђевића 
у развоју музичке наставе у Србији“, дало је акценат на важност проучавања 
његовог рада на том пољу, кроз објављена дела и белешке, како би се  домети 
музичког образовања у Србији с краја XIX и у првим деценијама ХХ века 

3  На позив уредништва часописа „Музикологија“ петоро стручњака је написало научне студије 
о Владимиру Ђорђевићу за 29. број „Музикологије“.  
4  Снимци предавања су доступни на интернету. 
5  Рад је претходно био објављен у зборнику наведеном у фусноти бр. 2. 
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могли још потпуније сагледати. Проф. др Соња Маринковић, у предавању под 
насловом „Композиторска делатност Владимира Р. Ђорђевића“, указала је на 
могућност ревизије музиколошког погледа на композиторско стваралаштво 
овог аутора, како у жанровском, тако и у стилском погледу; питања су се 
отворила с обзиром на специфични положај који Ђорђевић има у односу на 
своје претходнике и настављаче у Србији, као и с обзиром на његову припадност  
Београдској школи. Предавање др Александра Васића, „Рад Владимира Р. 
Ђорђевића на музичкој библиографији и лексикографији“, донело је историјат 
настанка два капитална Ђорђевићева дела у том домену – Прилога биографском 
речнику српских музичара и Огледа српске музичке библиографије до 1914. године 
– уз анализу њихове структуре и ауторовог поступка, са задржавањем на 
специфичним појединостима. Излагање је представљало  прилог настојању да се 
рад Владимира Ђорђевића положи у контекст рада на музичкој библиографији 
у Србији (а и шире). Посебан допринос представља излагање Милице Гајић 
„Легат Владимира Р. Ђорђевића у Библиотеци Факултета музичке уметности 
у Београду“; ауторка је, као познавалац тог легата,6 у излагању на Академији 
посебно истакла значај Ђорђевићеве сарадње са иностраним колегама. 
Последње предавање одржао је Велибор Прелић, „Заоставштина Владимира 
Р. Ђорђевића у Народној библиотеци Србије“, а завршну реч у том сегменту 
Академије дала је др Мирјана Закић. У току другог дела Академије, емитована 
је композиција Душана Радића Гунгулице за мешовити хор, у форми руковети, 
заснована на мелодијама из мелографских записa Владимира Ђорђевића.7 

Теоријско-научни део Академије био је започет и заокружен са двама 
извођачким наступима студената Катедре за етномузикологију ФМУ,8 који су 
на основу мелографских записа Владимира Ђорђевића, из различитих крајева 
Србије, групно и солистички извели песме различитих музичкофолклорних 
жанрова и инструменталне мелодије на свирали, двогласним гајдама и дудуку; 
уз неколико инструменталних мелодија изведени су и плесови. Студентске 
наступе су припремиле др Сања Ранковић и др Селена Ракочевић. Наступања 
младих извођача и овакав начин рада показују колики је потенцијал записа 
и докумената о музичкој традицији које је Ђорђевић оставио будућим 
поколењима. Применљивост тог дела његовог рада, у неговању традиционалног 
српског музичког и играчког наслеђа, тиме је убедљиво посведочена. Посебно 
је важно што је то учињено на институционалном нивоу.

Други, издавачки сегмент Академије остварен је поменутом публикацијом 
у којој је сабрано неколико текстова о делатности и заоставштини Владимира 
Ђорђевића. У тој публикацији, пажљиво и са укусом технички опремљеној, 
објављен је обиман текст етнокореолога Љубице С. Јанковић под насловом 
„Владимир Р. Ђорђевић – пионир етномузикологије у Србији“ (стр. 5–46).9 

6 Видети, на пример.: М. Гајић: „Легат Владимира Ђорђевића у Библиотеци Факултета музичке 
уметности у Београду“, Читалиште, Панчево, новембар 2011, бр.  19, 40–43. 
7 Композицију је извео Мешовити хор РТБ под управом Боривоја Симића, 1966. године.
8 Снимак преподневног наступа студената може се видети на интернету.  
9 Тај текст је изворно објављен у делу Владимира Р. Ђорђевића, Оглед српске музичке 
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По други пут објављен у нашој средини, тај текст у савременом тренутку нуди 
и нове могућности читања и подсећања; поред већ анализираних аспеката 
Ђорђевићевог доприноса, осветљава и његов рад на музичкој периодици, 
библиографији и лексикографији, као и лични однос Ђорђевића према 
музици, према традицији, делатностима које су укључене у процес проучавања, 
архивирања, публиковања; обухваћен је и део Ђорђевићеве преписке, па и 
осврт на његову личност, утолико занимљивији и драгоценији што потиче из 
пера члана породице. Чињеница да овај рад, издат пет година пошто је иста 
ауторка објавила своју знамениту приступну беседу на тему конституисања 
етнокореологије и етномузикологије у земљи,10 Ђорђевића карактерише као 
„пионира етномузикологије у Србији“, добија посебну тежину и значај. На крају 
прилога дата је и библиографија штампаних радова Владимира Ђорђевића.

Други део публикације, који је заједнички потписала група од четири 
аутора, представља увид у библиотеку Владимира Ђорђевића; посебно је 
осветљен његов музичкопедагошки рад, ауторске композиције, као и делатност 
за време Првог светског рата. Текстови су обогаћени вредним и квалитетним 
илустрацијама. Најзад, последњи део публикације чини текст др Мирјане 
Закић, „Владимир Р. Ђорђевић у огледалу времена: баштина, звук, мисао, реч, 
слика, трајање“. У њему је садржан сажет коментар Ђорђевићевог односа према 
инструменталној традицији, као и опис неколицине одабраних примерака 
инструмената из збирке, пропраћени фотографијама.

Трећи, музеолошки сегмент Академије чинила је изложба традиционалних 
инструмената из Ђорђевићеве богате збирке, која се данас чува у МШ 
„Станковић“ у Београду. Изложба је приређена у фоајеу НБС. Уз примерке 
инструмената приложени су легенде, фотографије и цртежи. Изложба, која је на 
посебно пластичан начин осликала многобројне асоцијације које су омогућиле 
ближа сазнања о времену и друштвеним и културним контекстима Ђорђевићевог 
рада, не само да је на још један начин приказала Ђорђевићеву наклоност и 
темељну посвећеност том сегменту традиционалне музичке културе Срба, већ 
је дала и посебну димензију читавој Академији. Утиску је свакако допринео и 
сам простор фоајеа, простран, са обилном природном светлошћу, чиме су сами 
инструменти добили достојно место у којем се могу сагледати у свој својој 
предметној, материјалној, па, уз асоцијације које су пружили млади извођачи 
својим наступима, и у (имагинарно-)звучној пуноћи. 

Могло би се констатовати да многостраност програма Академије 
кореспондира, па и резонира с мноштвом аспеката делатности Владимира 
Ђорђевића (како је већ у самом наслову Академије сугерисано) и даје 
холистичку и живу слику о његовим интересовањима, мотивима, настојањима, 
која у сваком времену могу бити путоказ.11 Академија је пружила основу за 

библиографије до 1914. године, за штампу приредила Ксенија Б. Лазић, Народна библиотека Србије 
– Нолит, Београд 1969, 9–32.
10  Љубица Јанковић, „Етномузикологија и етнокореологија“, у: Споменица у част новоизабраних 
чланова, Српска академија наука и уметности (Посебна издања, књ. 26), Београд 1964, 87–92.
11  Видети о томе: Димитрије Големовић, „Владимир Р. Ђорђевић“, у: Мелодије и фотографија: 
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очување континуитета у упознавању с културом свога народа, као и за њено 
унапређење. У томе водећу улогу имају стручњаци у оквирима дисциплина које 
је Ђорђевић својим радом обогатио, у традицији европских културних средина, 
које уважавају своје прегаоце из минулих времена.  

Јелена Јовановић

тематски зборник радова посвећен Владимиру Ђорђевићу (ур. Д. Стојменовић), Народна 
библиотека Бор, Бор 2011, 14.
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