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Мирјана Живковић
(Сплит, 3. мај 1935 – Београд, 26. април 2020)

Двадесет шестог априла 2020. године напустила нас је Мирјана Живковић, 
композитор, музички теоретичар и писац, музички педагог, редовни професор 
Факултета музичке уметности у Београду, у пензији. 

Рођена у Сплиту ( Југославија), 3. маја 1935. године, у Београду је завршила 
Седму гимназију и Средњу музичку школу „Јосип Славенски“  –  Одсек  за клавир, 
у класи Алисе Бешевић (1958). Мирјана Живковић је упоредо с бављењем 
музиком студирала и апсолвирала општу књижевност и теорију књижевности на 
Филозофском факултету у Београду (1954–58), као припадница прве генерације 
студената на тој Катедри обновљеној 1954. године. На Музичкој академији 
у Београду дипломирала је 1964. у Одсеку за композицију и дириговање, у 
класи Станојла Рајичића, са делом Sinfonia polifonica, награђеним исте године 
на конкурсу Радио-телевизије Београд. По завршетку студија запослила се у 
Средњој музичкој школи „Јосип Славенски“, где је од 1964. до 1976. предавала 
хармонију, контрапункт, музичке облике, вежбе у компоновању, музички 
фолклор и методику музичке наставе, с једногодишњим прекидом када је као 
стипендисткиња француске владе боравила на последипломском усавршавању 
у Француској (1967–1968). Тада је на Конзерваторијуму у Паризу слушала 
композицију у класи Оливјеа Месијана (Olivier Messiaen) и музичку анализу 
код Нађе Буланже (Nadia Boulanger), а потом је у класи Н. Буланже наставила 
студије композиције, хармоније и контрапункта на Летњем конзерваторијуму 
у Фонтенблоу. Завршни рад с тих студија – композиција Басма (Incantation), 
за мецосопран и четири тимпана, награђена је првом наградом; жири су 
сачињавали: Анри Дитије (Henri Dutilleux), Бруно Гије (Bruno Gillet), Антони 
Шаловски (Antoni Szalowski), Кореа де Азеведо (Correa de Azevedo), Анет 
Диједоне (Annette Dieudonné) и Нађа Буланже. 

Мирјана Живковић је магистрирала из композиције на Музичкој академији 
у Београду у класи Станојла Рајичића 1974. године. Педагошки рад наставља 
избором за доцента на Катедри за теоријске предмете Музичке академије 1976. 
године, где остаје до пензионисања, напредујући по редовној процедури прво 
у звање ванредног (1982), па редовног професора (1990). Била је ангажована 
на предметима Хармонија, Хармонска анализа, Музички облици, Методика 
теоријске наставе, на основним и последипломским студијама. Била је ментор 
низу студената за дипломске радове и магистарске тезе из области аналитичке 
хармоније и методике теоријске наставе у Одсеку за општу музичку педагогију. 
Мирјана Живковић је 1978. године предложила нови наставни програм за 
предмет Хармонија, који је Катедра за теоријске предмете усвојила, а који се 
огледао у томе да се област хармоније повеже са стилским развојем музике и 
анализира на примерима композиција најзначајнијих представника музичких 
епоха. Тада се и назив предмета променио у Хармонија са хармонском 
анализом, под којим именом се и данас предаје. Тиме је омеђена прекретница 
у приступу теорији и историји хармоније у нашем високом школству, а сам 
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предмет је унапређен, добивши на „животности“ непосредне повезаности 
с композиторима, њиховим делима, епохом, где је „суви“ теоријски део 
хармоније остао у другом плану. Такође, у наставни план и програм увела 
је свирање шифрованог баса из збирке Хармонија на клавиру, аутора Пола 
Видала (Paul Vidal) и Нађе Буланже. Заслужна је за покретање формирања 
Одсека и курикулума за музичку теорију на Факултету музичке уметности. 
Од 1998. до одласка у пензију 2001. била је шеф Катедре за музичку теорију. 
Након пензионисања радила је хонорарно на Филолошко-уметничком 
факултету у Крагујевцу, а на ФМУ у Београду била је ментор за дипломске  и 
последипломске радове до 2004. године. Била је један од иницијатора научног 
скупа Катедре за музичку теорију на Факултету музичке уметности у Београду 
и чланица уредништва зборника Музичка теорија и анализа (2003–2008).

Мирјана Живковић је била плодан и жанровски разноврстан композитор; 
њен стваралачки опус обухвата дела за симфонијски, гудачки и камерни оркестар 
– разноврстан по саставу и броју инструмената, концертантну, камерну, 
солистичку музику, хорска дела, соло песме и музику за децу. У почетном, али 
и зрелом стваралаштву музички језик композиторке био је у духу савремених 
стилских тенденција – заоштрене дисонанце, полифонизација, испољавање 
изразите линеарности у контрапунктској обради – док се, посматрано из 
визуре целокупног опуса, издваја тежња ка истицању мелодијске компоненте, 
брижљива оркестрација и умешна инструментација. У познијим годинама 
ауторке запажа се повратак стилског израза ка неоромантизму у чврсто 
засвођеној форми. Истицање мелодије или, прецизније речено: њен примат као 
експресивног средства у палети Мирјане Живковић – што је видно и чујно у 
њеним инструменталним делима – још више долази до изражаја у композицијама 
за глас. Људски глас је, како је то сама говорила, „најекспресивнији и најтоплији 
'инструмент'“, те не чуди што је у њеном опусу присутан велик број соло песама.1  

Опсежан је композиторски опус Мирјане Живковић, он броји преко 
шездесет наслова. У њена најзначајнија дела убројали бисмо следеће 
композиције: Sinfonia polifonica за  симфонијски оркестар (1964, награда 
„Стеван Христић“); Симфонијски торзо за симфонијски оркестар (1967); 
Концертантне метаморфозе за клавир и оркестар; Adagio i Allegro за обоу 
и гудачки оркестар (2008, 2011); Концертни диптих за гудачки оркестар 
(2016–2017); Две романтичне песме за мецосопран и камерни оркестар (2002, 
2010); Балада о пољу за виолину и камерни оркестар (2014–2015); Басма (In-
cantation), за мецосопран и четири тимпана (1968); Балада о ружи за маримбу, 
клавир и удараљке (2010); Дувачки квинтет (1962); Соната за виолончело 
и клавир (1996, 2011); Сонатина за виолину и клавир (1983, 2013); Agitato 
за виолину и харфу (2013); Пасакаља за виолину соло (1965); две Баладе за 

1  О свом стилском путу Мирјана Живковић је и сама говорила; видети: Zorica Premate, 
„Razgovor sa Mirjanom Živković“, u: Zorica Premate (prir.), Tribine „Novi zvučni prostori“, zbornik, 
Centar za muzičku akciju –  JMU Radio-televizija Srbije, Beograd 2019, 80–83. Видети и интервју 
који је проф. Живковић дала Аници Сабо 2005. године, наведен је напомени бр. 3. овог некролога.
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клавир (2001, 2009); Летња ноћ за хармонику (2004); Женске пјесме – циклус за 
сопран и женски хор; Чуђење за мешовити хор (2007); Кап у мору за мешовити 
хор (2015); циклуси соло песама: Четири похвале за мецосопран и клавир (на 
поезију Б. Миљковића, 1975), Из Ничије земље за сопран и клавир (на поезију 
Д. Максимовић, 1991); Игра за мецосопран, флауту и удараљке (2007); Песме 
о пролазности за баритон, клавир и кларинет (2015). Њене композиције су се 
често изводиле како на концертима и фестивалима у земљи, тако и у иностранству 
и биле су добро прихваћене од публике, извођача и критике.

О њеном великом и жанровски разноврсном опусу мало је писано. Осим 
критика у дневним листовима које су пратиле њена концертно изведена дела, 
мали је број написа о њеном стваралачком, педагошком и теоријско-научном 
раду. Споменућу пре свих Властимира Перичића2, Аницу Сабо која је ауторка 
двају прилога3, Ивану Илић (Стаматовић) (о свити за флауту и клавир Три 
начина, у приказу петнаесте Међународне трибине композитора)4, два текста 
Срђана Тепарића5, а ту је и мастер рад студента Младена Јанковића с Академије 
умјетности Универзитета у Бањалуци, на тему Акордске и линеарне структуре 
сагледане кроз однос архаичног и савременог у клавирском опусу Мирјане Живковић.6 
На нама, њеним млађим колегама, музиколозима и музичким теоретичарима, 
остаје да надокнадимо писање о неоправдано занемареном опусу и укупном 
доприносу Мирјане Живковић и одужимо се не само ауторки, већ и стручној, 
музичкој, али и широј јавности.

Једно од веома значајних поља делатности Мирјане Живковић у којем се 
огледа њен битан допринос музичкој педагогији, теорији и науци о музици, 
јесте писање низа музичкотеоријских уџбеника: Хармонија, Инструментални 
контрапункт, студија Корал Ј. С. Баха, скрипта Хармонија у оквиру музичких 
стилова и Методика теоријске наставе. Уредила је и методским упутствима 

2  Властимир Перичић, „Мирјана Живковић: Додекафонска пасакаља за виолину соло", Pro 
musica, Београд 1967, бр. 24, 9. Подсетимо и на Перичићев аналитички приказ композиција М. 
Живковић у његовој књизи Muzički stvaraoci u Srbiji, Prosveta, Beograd [1969], 600–603.
3  Аница Сабо, „Стваралачка поетика Мирјане Живковић“, у: Валерија Каначки (ур.), Српски 
језик, књижевност, уметност, зборник радова са V међународног научног скупа одржаног на 
Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (29–30. X 2010), књ. 3: Женско писмо / Српска 
музика у европском контексту, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац 2011, 15–21; 
„Полифонија педагошког, теоријског и композиторског рада Мирјане Живковић“, Нови Звук, 
Београд 2005, бр. 25, 5–11.
4  Ивана Стаматовић, „15. Међународна трибина композитора. Београд, 18–21. новембар 
2006“, Нови Звук, Београд 2007, бр. 29, 136–139.
5  Срђан Тепарић, „Стратегије презначења референци романтизма у Две романтичне песме 
Мирјане Живковић“, у: Сања Пајић и Валерија Каначки (ур.), Српски језик, књижевност, уметност, 
зборник радова са X међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету 
у Крагујевцу (23–25. X 2015), књ. 3: Музика и медији у визуелној уметности & Језик музике – музика 
и језик, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац 2016, 263–273; „Dve romantične pesme i Balada 
o polju Mirjane Živković“, u: Zorica Premate (prir.), Tribine „Novi zvučni prostori“, zbornik, Centar za 
muzičku akciju –  JMU Radio-televizija Srbije, Beograd 2019, 73–77.
6  Мастер рад одбрањен 2018. године; ментор: проф. мр Зоран Николић.
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допунила поменуту збирку задатака Хармонија на клавиру Пола Видала и Нађе 
Буланже, а њен последњи подухват у наведеној области је  Хармонија на диркама 
(коаутор Ивица Петковић, 2018). Поред тога, М. Живковић је ауторка научних 
прилога посвећених проблематици музичкотеоријске наставе и савременијем 
домаћем музичком стваралаштву, посебно опусу Јосипа Славенског. Научне и 
стручне радове објавила је у својој збирци Interakcija muzike i vremena (2014), 
а заједно с Бранком Ивковић-Петронић приредила је књигу Dixi et salvavi ani-
mam meam: писана реч Константина Бабића I, коју је Агенција Музика класика 
прогласила најбољом књигом о музици у 2014. години.

Поред основне, композиторске и педагошке делатности, Мирјана Живковић 
се бавила и уређивањем и редиговањем нотних издања. Заједно с Евом Седак 
уредила је и  пропратила музиколошким текстовима и редакторским белешкама 
Sabrana djela Josipa Slavenskog, композитора за чију музику је била готово 
судбински везана, поставши, заједно с Е. Седак, Властимиром Перичићем и 
Петром Бингулцем, њеним најврснијим аналитичарем и тумачем. Уредница је 
Антологије српске клавирске музике (две свеске), чланица уредништва Антологије 
српске соло песме (пет томова)7, редиговала је свите из балета Охридска легенда 
Стевана Христића, заборављене хорове из говорног ораторијума Слово 
светлости Љубице Марић – Тужбалица, Пасторала и Химна, као и Други 
концерт за виолину и оркестар Петра Стојановића.

Бројне су, такође, активности Мирјане Живковић у домену ширих 
културних, музичких, друштвених и педагошких задужења. Један од веома 
значајних подухвата свакако је било иницирање акције за очување заоставштине 
Јосипа Славенског, што се догодило после смрти његове удовице Милане 
Славенски 1980. године. То је резултирало оснивањем Легата Јосипа Славенског 
у Музичко-информативном центру СОКОЈ-а у Београду, којем су додељене 
просторије (стан) на Тргу Николе Пашића 1/V, децембра 1981. С младим 
сарадницама Милицом Гајић и Сањом Грујић, ондашњим апсолвенткињама 
музикологије на ФМУ, Мирјана Живковић је од јесени 1980. до краја 1981. 
прегледала и пописала сваки аутограф, рукописне и штампане партитуре, 
књиге.8 У заоставштини Јосипа Славенског пронашла je дотад непозната дела: 
низ клавирских композиција, Фугу за симфонијски оркестар, Народну свиту за 
камерни оркестар и осамнаест мешовитих хорова. Посебан допринос који је 
произашао из бриге о заоставштини Славенског огледа се у покретању едиције 
његових композиција – у сарадњи Друштва складатеља Хрватске и Удружења 
композитора Србије.  До 1990. и распада бивше југословенске федерације 
објављено је петнаест свезака композиција тог аутора. Била је чланица 

7  Уредништво издања је била Комисија за издавачку делатност Удружења композитора Србије, 
у саставу: Мирјана Живковић, председница, Властимир Трајковић, Неда Беблер, Милош Заткалик 
и Ана Стефановић. М. Живковић је редиговала све песме у првом и другом тому, а у четвртом је 
редиговала две песме. А. Стефановић је приредила издање, сачинила је избор песама и написала 
предговор.  
8  Видети у: Mirjana Živković, Interakcija muzike i vremena, zbirka tekstova, Fakultet muzičke 
umetnosti, Beograd 2014, 171.
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Програмског савета Мајског музичког меморијала „Јосип Славенски“ у Чаковцу, 
родном граду композитора, где је у неколико наврата водила округли сто Јосип 
Славенски и његово доба. Учествовала је у организацији међународног научног 
скупа под истим називом 2005. године у Београду, а уредница је истоименог 
зборника радова с те конференције, објављеног наредне, 2006. године.

Мирјана Живковић је била чланица савета неколиких значајних установа 
(Трећи програм Радио Београда, Музички програм Радио Београда, Програмски 
савет БЕМУС-а), као и друштвено и педагошки одговорних комисија 
(председница Комисије за музичко васпитање и образовање Просветног 
савета СР Србије, чланица Комисије за музичку културу Просветног савета 
СР Србије, Комисије за оцењивање издања при Заводу за издавање уџбеника 
и Градског завода за образовање, Комисије за солфеђо и теоријске предмете 
Удружења музичких и балетских педагога Србије, Комисије за наставна питања 
ФМУ, стручне Комисије ФМУ у Школи за музичке таленте у Ћуприји). Више 
пута је била укључена у рад различитих тела и радних група на реформама и 
израдама наставних планова и програма на свим нивоима музичког образовања. 
У два наврата је била чланица жирија за Октобарску награда града Београда. 
Активности Мирјане Живковић у Удружењу композитора Србије, поред 
учешћа у редакцији поменуте едиције сабраних дела Јосипа Славенског, као и 
Антологије српске соло песме и Антологије српске клавирске музике, обухватају и 
следећа задужења и доприносе: била је чланица Издавачке комисије Удружења 
композитора Србије, чланица Комисије за пропаганду музичког стваралаштва 
УКС-а, чланица председништва УКС-а и заменица председника (Радомира 
Петровића) у периоду 1981–1985, када је учествовала у организацији два научна 
симпозијума (о М. Милојевићу и М. Васиљевићу) и обележавању Европске године 
музике, поред активности у вези с фестивалом Музика у Србији и другим важним 
јубилејима и активностима Удружења.

Мирјана Живковић је више пута награђивана. Још 1976. добила је плакету 
Музичке школе „Јосип Славенски“ за изузетно залагање и успех у педагошом 
раду. Године 1997. награђена је Златном плакетом с повељом Универзитета 
уметности у Београду.  Награда  Савеза друштава музичких и балетских педаго-
га Србије за животно дело додељена јој је 2004. године,  а 2020. била је лауерат 
Изванредног Златног беочуга за животно дело. Њене композиције су награђива-
не на конкурсима Удружења композитора Србије, Савеза удружења композито-
ра Југославије и Радио-телевизије Београд. 

Из личног угла – сећања

Са Мирјаном Живковић сам сарађивала дуги низ година. Најпре сам била 
њенa ученица, потом студенткиња, па асистенткиња на ФМУ којој је касније 
препустила да води њене предмете. Била сам њена колегиница и сарадница на 
изради нових планова и програма за Одсек за општу музичку педагогију9, а 

9  Један од сусрета када смо у њеном стану радиле на изради тих планова и програма, био је 

МИРЈАНА ЖИВКОВИЋ (1935–2020)
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потом и плана и програма за Одсек за музичку теорију. И биле смо пријатељице. 
Упознала сам је још као ученица Средње музичке школе „Јосип Славенски“ и 
имала срећу да ми је предавала хармонију, контрапункт, а касније и вежбе у 
компоновању. Сада, с ове временске дистанце, могу слободно рећи да је то био 
моменат када сам заволела хармонију који је, могуће је, антиципирао мој будући 
професионални пут јер је бављење хармонијом одредило читав мој педагошки 
и научни рад. Наш први час код ње био је крајње изненађујући: будући да смо 
прву годину хармоније слушали код другог, младог наставника, трудили смо се 
да у хармонизацији иначе једноставне мелодије покажемо све што смо научили, 
што је резултирало пренатрпаним и хармонски нелогичним и лошим звучањем. 
Професорка Живковић није дала суд о нашем решењу, само је рекла: „Сад 
пробајте да исту мелодију хармонизујете користећи само главне ступњеве – и 
евентуално шести ступањ – али водите рачуна о фразирању и вођењу гласова“. 
Када смо поново урадили исти задатак, на наше изненађење и задовољство он 
је „зазвучао“ потпуно другачије – хармонски логично и хармонски лепо, у чему 
је цела класа уживала певајући у четири гласа. Као један од резултата искустава 
са усавршавања у Француској, Мирјана Живковић је у план и програм средње 
музичке школе (а касније и музичке академије) увела свирање шифрованог 
баса и поменуту збирку Хармонија на клавиру П. Видала и Н. Буланже. Управо 
је четворогласно певање задатака урађених на часу, домаћих задатака, као и 
певање уз вежбе предвиђене за свирање хармоније на клавиру, била метода 
рада на којој је професорка инсистирала; то је била непосредна провера да 
ли нешто звучи добро или може боље, а увек је у првом плану била тежња да 
се истакне мелодиозност сваког гласа колико је то било могуће у зависности 
од расположивих хармонских средстава из пређеног градива. Код ученика је 
развијала критичко мишљење, хармонски слух и позитиван такмичарски дух, 
па смо приликом свирања и анализе домаћих задатака заједно учествовали у 
оцени успешности хармонских решења и „такмичили“ се у томе да напишемо 
најбољи задатак. У мојој генерацији то су били будући композитори Катарина 
Миљковић и Александар Дамњановић, с којима сам била у сталном и присном 
„такмичењу“. Развијање критичког мишљења се наставило и на студијама; у 
процесу аналитичких интерпретација композиција увек је подстицала нас 
студенте да у томе активно учествујемо, дискутујемо, па и да супротстављамо 
тумачења. Њена предавања су била јасна, конкретна, динамична, увек праћена 
живим звуком; пред студенте је стављала високе захтеве, била је строга али и 
правична, објективна у оцењивању. Велик је број њених ученика и студената – 
њене „хармонске деце“ – како је и сама у шали говорила, који су данас успешни 
и цењени професори у средњим музичким школама и на факултетима у земљи и 
иностранству.

непосредно пре оглашавања сирене за узбуну због бомбардовања, марта 1999. године. Сирена 
се огласила петнаестак минута пошто смо се растале, па ме је Мирјана позвала телефоном да 
провери да ли сам добро стигла кући.
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***

Нажалост, прилике узроковане пандемијом ковида-19 нису допуштале да је 
посећујем у дому за негу старих лица где је била привремено смештена и где је 
проживљавала своје последње дане. Али често смо се чуле преко телефона и на 
њена питања „колико ће да траје ванредна ситуација“ бодрила сам је да издржи, 
надајући се и верујући да ће се прилике променити и да ће моћи да настави с 
радним плановима у свом дому. А имала их је, чак и у таквој ситуацији: требало 
је да пише предговор за други том већ приређене књиге изабраних текстова 
Константина Бабића, требало је да изврши коректуру једног издања (чак је 
желела да јој се то достави поштом у дому), имала је планове да компонује 
кантату на којој је била започела да ради, имала је намеру да преради неке своје 
раније композиције... Нажалост, болест ју је у свему томе спречила.

Допустићу себи да овај прилог завршим у личном тону. Недостајаће ми 
размењивање утисака с концерата које смо Мирјана и ја заједно посећивале, 
недостајаће ми разговори о проблемима у општем и музичком образовању, 
култури и друштву уопште, недостајаће ми разговори с Мирјаном о њеним 
унуцима, мојој деци, недостајаће ми њен широки осмех који је зрачио топлином 
и срдачношћу, недостајаће ми њен непоколебљиви оптимизам, вера у добро, 
вера у људе.

Јелена Михајловић Марковић
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