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Др Ива на Ме дић
Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град
Email: iva na.me dic @mu sic.sa nu.ac .rs 

„Уни форм ност  
во ди ен тро пи ји”:  
Ду шан Ра дић у пр вом ли цу1

Сажетак: Мој последњи сусрет са Душаном Радићем одиграо се у студију Радио 
Београда, фебруара 2005. године. Том приликом снимили смо разговор који 
је емитован на Трећем програму. Повод за интервју био је ауторски концерт 
на којем су изведена Радићева дела из педесетих година 20. века: вокално 
инструментални триптих Опседнута ведрина и кантата – епско виђење у четири 
слике Ћеле кула. Радић је унапред припремио одговоре, желећи да избегне 
дигресије и да слушаоцима презентује избрушену мисао. Међутим, када је 2007. 
објавио књигу Трагови балканске врлети – време, живот, музика, у којој је 
сабрао своје интервјуе, Радић је, у потрази за још прецизнијим профилисањем 
аутопоетичких исказа, променио своје одговоре. Срећом, ја сам сачувала 
оригинални снимак, што ми је омогућило да у овом тексту упоредим две верзије 
интервјуа и пружим додатне коментаре.

Кључне речи: Душан Радић, Радио Београд, интервју, аутопоетика, ретроспектива

Увод

По зив за уче шће на на уч ном ску пу по све ће ном ака де ми ку Ду
ша ну Ра ди ћу (1929–2010) пру жио ми је при ли ку да ожи вим се ћа
ње на свој по след њи су срет са Ра ди ћем, ко ји се од и грао у сту ди ју 
11 Ра дио Бе о гра да, 25 . фе бру а ра 2005 . го ди не . Том при ли ком сни
ми ли смо раз го вор ко ји је еми то ван на Тре ћем про гра му . По вод за 
ин тер вју био је ау тор ски кон церт на ко јем су из ве де на Ра ди ће ва 
де ла из пе де се тих го ди на два де се тог ве ка, ком по но ва на на сти хо ве 
пе сни ка Вас ка По пе: во кал ноин стру мен тал ни трип тих Оп сед ну та 
ве дри на и кан та та – еп ско ви ђе ње у че ти ри сли ке Ће ле-ку ла . Сни ма
ње је про те кло бес пре кор но, јер је Ра дић уна пред при пре мио од
го во ре, же ле ћи да из бег не ди гре си је и да слу ша о ци ма пре зен ту је 
из бру ше ну ми сао . Та да ни сам мо гла да знам да ће овај раз го вор 

1 Овај рад је на пи сан у окви ру НИО Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ и фи нан си ран сред стви
ма Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је (РС200176) . 
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би ти наш по след њи: убр зо на кон то га оти шла сам на по ро диљ ско 
од су ство, за тим се 2006 . пре се ли ла у Ве ли ку Бри та ни ју и за по че ла 
док тор ске сту ди је – а та мо ме је за те кла вест о Ра ди ће вој смр ти, 
2010 . го ди не . 

У ме ђу вре ме ну, Ра дић је 2007 . об ја вио књи гу Тра го ви бал кан-
ске вр ле ти – вре ме, жи вот, му зи ка, у ко јој је са брао сво је ин тер вјуе . 
Ме ђу тим, то ком при пре ме на шег раз го во ра за штам пу, Ра дић је, у 
по тра зи за још пре ци зни јим про фи ли са њем ау то по е тич ких ис ка за, 
на кнад но про ме нио го то во све сво је од го во ре, та ко да се вер зи ја 
об ја вље на у тој књи зи зна чај но раз ли ку је од оне ко ја је еми то ва на 
у етру . Мо рам при зна ти да ме ком по зи тор ни је оба ве стио о сво јој 
на ме ри, ни ти ми је за тра жио ау то ри за ци ју тек ста, већ сам об ја вљи
ва ње „ре ди го ва ног” (то јест, пот пу но пре ра ђе ног) ин тер вјуа кон ста
то ва ла као већ од штам па ну да тост . Но, ни сам то ни на ко ји на чин 
за ме ри ла Ра ди ћу, јер сам раз у ме ла ње го ву по тре бу да не ке сво је 
ста во ве до дат но пре ци зи ра и да ста ви ак це нат на оно што му је у 
тре нут ку об ја вљи ва ња књи ге би ло ва жно . 

Ин те грал ни тран скрипт ори ги нал не вер зи је ин тер вјуа об ја вљен 
је пост хум но 2010 . го ди не, у 39 . бро ју ча со пи са Му зич ки та лас, 
по све ће ном успо ме ни на Ду ша на Ра ди ћа . Сре ћом, ја сам са чу ва
ла ори ги нал ни сни мак ин тер вјуа, та ко да ће мо мо ћи по вре ме но 
да чу је мо Ра ди ћев глас, док по ре ди од нос др жа ве и ком по зи то ра 
у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји и у Ср би ји у 21 . ве ку, или раз ма тра 
кри те ри ју ме вред но ва ња му зич ког де ла, или се, пак, освр ће на син
кре ти зам по е зи је и му зи ке, те глу ме и игре као бит них ком по нен ти 
му зич ког те а тра . Ра ди ће ве ау то по е тич ке ста во ве и ре ми ни сцен ци
је на пре ђе ни ства ра лач ки пут по ста ви ћу у од го ва ра ју ће кон тек сте 
и пру жи ти ре тро спек тив не ко мен та ре . На ро чи то ћу се освр ну ти на 
де ло ве раз го во ра где је Ра дић на кнад но про ме нио сво је од го во ре и 
по ку ша ти да раз ја сним раз ло ге за ова кве ин тер вен ци је на соп стве
ном тек сту, ко је не мо же мо ока рак те ри са ти као ау то цен зу ру, јер је 
Ра ди ћев ко ри го ва ни ис каз че сто још оштри ји, убо ји ти ји, ре зиг ни ра
ни ји, бес ком про ми сни ји .

Ду шан Ра дић у пр вом ли цу 

Ка кав је био Ду шан Ра дић, као са го вор ник, али и као му зич ки 
пи сац (јер те две ка те го ри је у овом слу ча ју ни је мо гу ће раз дво ји
ти)? Упр кос то ме што је про шло ви ше од де сет го ди на ка ко Ра дић 
ни је ме ђу на ма, ни је те шко при се ти ти се свих спе ци фич но сти ње
го ве лич но сти, ко ја је би ла ве о ма упе ча тљи ва . Ра дић је ме ни, ви зу
ел но и спи ри ту ал но, од у век из гле дао као оли че ње Хер ме са, ко ме 
је и по све тио јед ну сво ју књи гу: си тан, ви так, бри так, ко му ни ка ти
ван, ви ше сми слен, не пред ви дљив . Био је то чо век ви спре ног ду ха 
и нео бич ног сти ла из ра жа ва ња, ко ји је био ла пи да ран, свр хо вит, 
ду хо вит, али по не кад и је дак . Че сто Ра ди ће ве ре че ни це де лу ју као 
фраг мен ти от ки ну ти из не ке ве ће на ра ци је . Ње гов го вор и пи са ну 
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реч од ли ко ва ли су сли ко ви тост из ра жа ва ња, упе ча тљи ви при ме ри, 
спа ја ње не спо ји вог, ди ја хро ниј ски ско ко ви, обр ти, до сет ке, ла кон
ске из ре ке . Че сто је по се зао за на род ним умо тво ри на ма, ла тин ским 
по сло ви ца ма, ци та ти ма ве ли ких ми сли ла ца, али и обич них љу ди 
ко ји су га ин спи ри са ли . Ра ди ћа је кра си ла из у зет на еру ди ци ја, на
чи та ност, на слу ша ност, мла да лач ка ра до зна лост чак и у по зним го
ди на ма, али обо је на жи вот ним ис ку ством . Ње го ва ре зиг ни ра ност 
због не прав ди ко је је ис ку сио, би ла је убла же на за хвал но шћу због 
то га што је ус пео да ис тра је у сво јој ства ра лач кој ми си ји . Тре ба 
ре ћи и да је Ду шан Ра дић био па три о та, ро до љуб, у под јед на кој 
ме ри бун тов ник и тра ди ци о на ли ста; био је по но сни Ср бин у вре ме 
иде о ло ги је ју го сло вен ства, по но сни гра ђа нин у вре ме све оп ште ин
док три на ци је марк си змом, по но сни Сом бо рац у че сто сно бов ском 
бе о град ском окру же њу . Био је че сто кон тра дик то ран, али ни кад 
не за ни мљив . 

Мо је пр во пи та ње по ста вље но Ра ди ћу од но си ло се на трип тих 
Оп сед ну та ве дри на и кан та ту Ће ле-ку ла, кон крет но на мо гућ ност да 
ова де ла, на ста ла сре ди ном 20 . ве ка, ко му ни ци ра ју с да на шњим 
вре ме ном . У свом пр вом од го во ру, еми то ва ном на Тре ћем про гра
му и ка сни је об ја вље ном у Му зич ком та ла су, Ра дић је од го во рио 
фи ло зоф ски, али уз ја сну кри ти ку со ци ја ли стич ког си сте ма, као и 
пост тран зи ци о ног кон зу ме ри стич ког ка пи та ли зма:

(Ра ди ћев глас)
Та да шњи тре ну так исто ри је срп ске му зи ке био је при ти снут 

ја ким иде о ло шким на бо јем . Ипак, та да на ста ла де ла су ко му ни
ци ра ла са он да шњим вре ме ном као и са да на шњим . Про сто за то 
што су зра чи ла не ким не му штим сја јем, бле ска ла не ком уну тар
њом искром ко ју је те шко об ја сни ти . Про ме не су ве ли ке, али му
зи ка оста је иста . Про ме не се од но се на раз ли чи та ту ма че ња ње не 
функ ци је, уло гу у дру штву итд . Жа ло сно је што су не срећ не окол
но сти огра ни ча ва ња сло бод ног уз ле та ма ште тра ја ле чи та вих по ла 
ве ка, па и да нас . Му зи ча ри су у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји мо гли 
да се по на ша ју знат но сло бод ни је, јер су по нај ма ње би ли под ло
жни пар тиј ској кон тро ли . Ме ђу тим, при ла го ђа ва ње за пад њач кој 
ци ви ли за ци ји осла би ло је стре мље ње да ле ким не до сти жним све то
ви ма . Ње гош би ре као ми ро ви ма . За ми шље на или чак из ми шље на 
ку ћи ца у цве ћу по ста ла је ме сто бор бе за про фит . Сло вен ска ду ша, 
фран цу ски кром пир, ре ко ше на ши над ре а ли сти . Све је бор ба за 
ин те рес, ре че пред сед ник Зо ран Ђин ђић . Про бле ма тич ни су по ку
ша ји укла па ња му зич ког све та у ма те ри јал но тка ње мо дер не еко
но ми је . Гру бо ути ски ва ње нов ча ног од ме ра ва ња у ете рич ну сфе ру 
умет но сти опа сно ру ши те ме ље сва ке ре ли ги је . Ум на ра за ра ња су 
још го ра . Што вре ме ви ше од ми че, умет нич ко ства ра ла штво пре у
зи ма, бар тре ба да пре у зи ма, уло гу спа си о ца чо ве ко ве ду ше . Хри
шћан ска то та ли тар но ле ва док три на, уте шна ве ра у сре ћу ду хов
ног све та, бла жен ство по сле смр ти, не бе ско цар ство, око шта ва, 
мо дер но ре че но, у би блиј ски марк си зам . Грех, је рес, скре та ња и 
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из не ве ра ва ња, ди си ден ство и слич на дог мат ска на ме та ња да нас 
ни су по жељ на . Све су то за стра ши ва ња чо ве ко ве сло бод не во ље . 
Жуч не рас пра ве о сло бо ди во ље и при ма њу за ко на про ба би ли ста 
се дам на е стог ве ка до да нас ни су раз мр си ле клуп ко . Ско ро цео жи
вот сам про вео у је ку ве ли ких па ра док са . Ско ро цео жи вот ми је 
био при ти снут те го ба ма ро ђе ним из људ ске па ко сти . Тре ба се с тим 
по ми ри ти, а ипак, бес по го вор ни дик тат не при мам (об ја вље но у: 
Ме дић 2010: 10) .

Ме ђу тим, у вер зи ји об ја вље ној у књи зи Тра го ви бал кан ске вр ле-
ти, Ра ди ћев од го вор је мно го ди рект ни ји, кри тич ки на стро јен у од
но су на ју го сло вен ску ко му ни стич ку епо ху, По лит би ро и Агит проп, 
а ипак уве рен у сми сао ба вље ња му зи ком чак и у не по вољ ним исто
риј ским усло ви ма, као и у њен ду го роч ни оп ста нак: „…му зи ка ни је 
спо соб на да по ли тич ки усме ра ва дру штве ни по ре дак . Де ша ва ле су 
се ве ли ке про ме не, али је му зи ка увек из вла чи ла чи та ву гла ву . За 
по ла ве ка на шег по сто ја ња у дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка ни
шта ни је оста ло исто, иста је оста ла са мо оп ште дру штве на ми си ја 
му зи ке . Њен бе за зле ни флу ид сми ри ва ња раз у ла ре них сна га вла
сти” (Ра дић 2007: 74) . 

На ову кон ста та ци ју се на до ве за ло и мо је на ред но пи та ње, ве
за но за при јем Спи ска и Ће ле-ку ле у вре ме ка да су ова де ла на ста ла; 
на и ме, за ни ма ло ме да ли је то био плод Ра ди ће ве све сне на ме ре 
да иза зо ве опреч на ми шље ња . Ме ђу тим, Ра дић је ин си сти рао на то
ме да се све де си ло спон та но, као ре зул тат сло бод ног уз ле та мла-
да лач ких ви зи ја (Ме дић 2020: 10) . У свом ори ги нал ном од го во ру, 
Ра дић се пр вен стве но освр нуо на окол но сти ор га ни за ци је кон цер та 
на ко јем је пре ми јер но из ве ден Спи сак, а ко ји је Па вле Сте фа но вић 
ока рак те ри сао као „два се ва му ње у на шој му зич кој жа бо кре чи ни” 
(Сте фа но вић 1954: 2) . Том при ли ком Ра дић је про чи тао и текст ко ји 
је био на пи сан пред пре ми је ру:

(Ра ди ћев глас)
Бу ру ко ја је по том на ста ла ни сам пред ви ђао, али сам имао на

ме ру да кон церт при ре ди мо у нео бич ном све тлу . Бу квал но у све
тлу, и то ра зно бој ном, да кле по Скр ја би но вој иде ји укљу чи ва ња 
ра зних еле ме на та у му зич ки до жи вљај . Те а тар ске по зи ци је из во
ђа ча, ре флек тор ски сно по ви, бо је, игра за ве са ма и за са да, без 
по себ не сце но гра фи је, ин си сти ра ли смо на дис крет ној сим би о зи 
му зи ке, по е зи је и фил мо ва ног сли кар ства . Мо жда је то би ла ан ти
ци па ци ја доц ни јег му зич ког те а тра . У на ив ном ве ро ва њу да ће мо 
по сле пр вог мо ћи да раз ви је мо и дру ги, па тре ћи, увек дру га чи је 
про гра ми ран кон цепт, са ве ли ком па жњом смо при пре ми ли и овај 
пр ви . На рав но, би ло је то сад и ни кад ви ше . Ма ни фест но су де
ло ва ње Вас ка По пе, Ми о дра га Па вло ви ћа и Ма ри ја Ма ска ре ли ја 
очи глед но је по ја ча ва ло на шу иде ју . Сро чи ли смо пре ци зан план 
раз во ја на кон церт ном по ди ју му с на ме ром да се штам па у не ком 
днев ном ли сту пред сам кон церт . Ни шта од то га, Уча у ре ни мо зго ви 
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су наш по ку шај при ми ли као нео зби љан при ступ озбиљ ним ства
ри ма, а нас про гла си ли за бе за зле не лу да ке . Ево јед ног иш че злог 
тек ста пот пи са ног мо јим име ном . Му зи ку ни је до вољ но са мо ле-
по ис ком по но ва ти, му зи ку тре ба зна ти и уку сно сер ви ра ти, тре ба 
би ти умет ник до кра ја, до ко нач но ус по ста вље ног жи вог до ди ра са 
пу бли ком или при род но, до при вре ме ног раз ла за, да оста не мо оп ти-
ми сти. Ми смо за то на ро чи то па зи ли на це ло ви тост иза бра ног про-
гра ма, на ње го ву уну тар њу ко хе зи ју и што спон та ни ји ток. Схва ти ли 
смо ово ве че као син те тич ко умет нич ко де ло, а не као па на ђур ску 
те згу ша ре ни ца за сва ког по ма ло. Же ли мо јед но из у зет но оства ре-
ње у ни зу на ших да љих те жњи и че жњи. Да кле, ни је све јед но ко јим 
се ре до сле дом слу ша ју оку пље не ком по зи ци је, ни је све јед но што да је 
до дат ни им пулс звуч ним ком би на ци ја ма ко је чу је те, ни је све јед но у 
ка квој ат мос фе ри се ди те ту са да. У окви ру рас по ло жи вих тех нич ких 
и фи нан сиј ских мо гућ но сти тру ди ли смо се да то по стиг не мо. То је 
тај текст ко ји ни је об ја вљен . Ни је од јек ну ло јер ни је ни би ло об ја
вље но . Би ло је то го ди ну да на по сле смр ти ве ли ког го спо да ра Со
вјет ског Са ве за . Пре у ра ње но смо се по ја ви ли, али не без ефек та 
(об ја вље но у: Ме дић 2010: 11) .

Но, у ка сни је об ја вље ном од го во ру, Ра дић не ста вља фо кус на 
ком по зи ци ју Спи сак, већ на Ће ле-ку лу, од но сно на Пр ви срп ски уста
нак, ко ји је и до вео до из град ње овог за стра шу ју ћег спо ме ни ка, као 
и на не до ста так све сти о нео п ход но сти за шти те исто риј ске ба шти не 
у да на шњој Ср би ји; а ујед но ну ди и стил ско ту ма че ње ове је дин
стве не ком по зи ци је, као и свог трип ти ха за ко ји твр ди да је пред ста
вљао пре те чу ми ни ма ли зма, мно го го ди на пре не го што се овај стил 
по ја вио у Ср би ји:

Раз ми шља ју ћи о мо гућ но сти ма ши рег за хва та јед ног ве ћег исто
риј ског ком плек са, при род но, па жњу ми је при ву као вас крс срп ске 
др жа ве, зба ци ва ње те шког тур ског јар ма, а са мим тим и об но ва 
ско ро уга сле на ци о нал не кул ту ре – пе ри од пр ве по ло ви не 19 . ве
ка . На рав но, мо рао сам про чи та ти го ми лу књи га, што исто риј ских, 
а та ко ђе и из обла сти по е зи је . Све до че ња Ву ка Ка ра џи ћа из Пр вог 
срп ског устан ка оста ви ла су на ме не пре су дан ути сак . Од лу чио сам 
се за Ка ра ђор ђе ву бу ну . Сти хо ви, та да већ мо га при ја те ља, Вас ка 
По пе – би ли су спрем ни . 

Стра вич ни спо ме ник узи да них људ ских гла ва, не пр ви у исто
ри ји, два пу та сам об и шао и де таљ но раз гле дао . Мно ге сам фо то
гра фи је ви део . Мо ја кан та та је да ла по вод ТВ еки пи из Бе о гра да да 
на пра ви ве о ма ус пе ле фил мо ва не до ку мен те овог зна чај ног ни шког 
спо ме ни ка . На жа лост, стра да ња уста ни ка су се на ста ви ла кроз, вре
ме ном све ве ћа, оште ће ња њи хо вог је зо ви тог гро ба . За шти та спо
ме ни ка је сти гла доц кан . Бе ле зи на ше исто ри је су увек су ро во ра за
ра ни, па би ми би ло дра го ако сим бо ли ка кан та те о Ће ле-ку ли мо же 
по не што и да на док на ди . За две сто го ди шњи цу овог све тлог и све тог 
до га ђа ја, др жа ва се оду жи ла ка лам бу ром пре ва рант ских до ми шља
ја Цр ног Гру је . (Наш ти пи чан „пљув” по све ти њи .)
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Још јед ном ћу по ку ша ти да са же то де фи ни шем су шти ну по ми
ња не кан та те: Екс пре си о ни стич ка еп ска ви зи ја ус кр сну ћа јед ног на
ро да кроз из у зе тан, у све ту је дин ствен, об лик стра да ња, му че нич ког 
на би ја ња на ко лац и сл . Тра гич на ку ла људ ских ло ба ња, пред мет по
ру ге, по ста је гор ки те мељ но вог жи во та и сим бол оправ да не осве те 
у су ро вом ра то ва њу за осло бо ђе ње . (…) 

Ха ла бу ка око Спи ска ми је ди гла „реј тинг”, али ја се не по но сим 
тим . У окви ру ци клу са Спи сак – Пре де ли – Оп сед ну та ве дри на дру ги 
део је но сио ја сне на зна ке бу ду ћег мод ног „ми ни ма ли зма” . До да нас 
то ни ко ни је же лео да опа зи . Низ кро ки ја Спи ска има исту му зич ку 
струк ту ру као и ма ло ду жи од лом ци у Оп сед ну тој ве дри ни . Ни то ни ко 
ни је при ме тио, чак ни лу цид ни Па вле Сте фа но вић . (Ра дић 2007: 76)

Мо је сле де ће пи та ње, ве за но за стил ске спе ци фич но сти и кла
си фи ка ци ју умет нич ких оства ре ња, ни је под ста кло Ра ди ћа да ме ња 
свој од го вор, као ни на ред но, о ка те го ри ја ма ста ро-но во, на пред но-
ре тро град но и дру гим би нар ним опо зи ци ја ма ка рак те ри стич ним за 
стил ска про ми шља ња . Ова пи та ња су, ме ђу тим, зна чај на јер је кроз 
од го во ре Ра дић, мо жда не хо ти це, от крио соп стве не уз о ре, ком по
зи то ре из пр ве по ло ви не два де се тог ве ка ко ји су се та ко ђе опи ра
ли кла си фи ка ци ји: Гу став Ма лер, Игор Стра вин ски, Бе ла Бар ток, 
Бен џа мин Бритн, Сер геј Про ко фјев, Мо рис Ра вел – али и, мо жда 
из не на ђу ју ће, Сер геј Рах ма њи нов . По ред то га, му зи ко лог Ми лош 
Бра ло вић је у ана ли зи ба ле та Ба ла да о ме се цу лу та ли ци уо чио екс
пли цит не ре фе рен це на оства ре ња Да ри ју са Ми јоа (што је мо жда 
оче ки ва но), али и Ан то њи на Двор жа ка, уви ђа ју ћи ис прав но да Ра
ди ћев „на ци о нал ни ро ман ти зам” у овом ба ле ту ни је срп ски, већ – 
че шки (Bra lo vić 2020: 253–254) . Ко мен та ри шу ћи по тре бу за уво ђе
њем „на ци о нал них” еле ме на та у сво ја де ла, Ра дић је при знао да је 
то би ла ре ак ци ја на кон стант не кри ти ке:

(Ра ди ћев глас)
Ни је би ло ла ко би ти твр до глав и за о би ла зи ти све ком про ми се . 

За то су се и ме ни ра ђа ле ком по зи ци је уме ре ни јег то на . Али по ла ко, 
ко ра се кра ви ла . За вре ме сту ди ја Ен ри ко и ја смо би ли под зу бом 
ско јев ске кри ти ке, ка да смо при ка зи ва ли гра мо фон ске пло че по
зајм ље не из аме рич ке чи та о ни це, де ка дент ног кла си ци сту Стра вин
ског, ми нор ног об ра ђи ва ча фол кло ра Бар то ка, ка то лич ки од лу та лог 
Ме си ја на и мно ге фран цу ске из ру гљи ва че све тлих ре во лу ци о нар
них на че ла . Та ко је он да гле да но на ту вр сту му зи ке . Ка да смо на 
јав ним ча со ви ма Му зич ке ака де ми је при ка зи ва ли сво је је ре тич ке 
по гле де и мор бид ну му зи ку, увек иста гру па за си па ла нас је марк
си стич ким по у ка ма, а пред ња чио је Алек сан дар Об ра до вић ко ји је 
мо рао има ти по след њу реч (об ја вље но у: Ме дић 2010: 12) .

Упи тан да про ко мен та ри ше не мо гућ ност да на шњих мла дих 
ком по зи то ра да стиг ну до слу ша ла ца, услед огра ни че них мо гућ но
сти за сни ма ње и из во ђе ње но вих де ла, Ра дић је од ре а го вао на хи
пер про дук ци ју ком по зи то ра:
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Ка же те да да нас мла ди ком по зи то ри не ма ју ни ка кву мо гућ ност 
да пред ста ве свој рад, ни ти да јав ност са зна за њих . Пр во и пр во – 
мно го их је ви ше не го у на ше до ба . ФМУ ли фе ру је за па њу ју ћи број 
но вих име на . Бив ша Ју го сла ви ја је увек ну ди ла ан то ло ги је са пе де
се так ре пре зе на та . Ко ће их то ли ке за пам ти ти? Дру го и дру го – про
бој у пер спек тив ну ка ри је ру је увек био му чан и у це лом све ту, а и 
код нас . А еко ном ски бо га те зе мље пред ња че пли ва ју ћи у бо гат ству, 
док ми „шко мра чи мо”, мр ша ви да мр ша ви ји не мо же мо би ти . Не 
са мо мла ди не го и ста са ла ге не ра ци ја не ма да нас ни ка квих шан си . 
Умет ни ци уско ро не ће има ти ни „по след њу ру пу на сви ра ли” . Са мо 
из у зе ци има ју сре ће, па и то са мо по мо ћу уно сне ре кла ме уз лан
си ра ње из ми шље них скан да ла или по др шку моћ них за штит ни ка… 
(Ра дић 2007: 77–78) .

На мо је пи та ње о то ме да ли пра ти са вре ме но ком по зи тор ско 
ства ра ла штво, Ра дић је у сни мље ном раз го во ру по ну дио јед ну ана
ло ги ју, то јест ме та фо ру о Ро ла но вом Жа ну Кри сто фу; ме ђу тим, у 
штам па ној вер зи ји тај сег мент ин тер вјуа је из о ста вио . Али за то ни је 
про пу стио при ли ку да про ши ри и до дат но кри тич ки ин то ни ра сво ја 
за па жа ња о са вре ме ном срп ском му зич ком те а тру:

Мој до ми нан тан жа нр су – кан та те . У опе ру сам ушао са пра
ста ром на дом у „за јед ни штво” свих гра на умет но сти . Син кре ти зам 
по е зи је и му зи ке, глу ме и игре, ри ту ал ни те а тар – нео ства ри во због 
мно го раз ло га . Сце на без пу бли ке не мо же се за ми сли ти, а пу бли ка 
во ли – bel can to . Ако се у по зо ри шту из во де „бе сне гли сте” – са ла 
је пра зна . (…) 

А шта нам он да оста је за опе ру На род ног по зо ри шта у Бе о гра
ду (Д . Са вић)? Кра љи ца Мар го с ци ган ским ме ло ди ја ма од Го ра на 
Бре го ви ћа, да су бар од Са ра са теа . Не појм љи ви ме ланж за бав ног 
шти мун га: ка то лич ки хо рал, тру ба дур ске пе сме, бал кан скоори јен
тал ни иди о ми, су ви ше пре по зна тљи ве ро ман ти чар ске ли му на де, па 
чак и бу квал но од су ство му зич ке прат ње ба ле та . Не дав но је мла ђа 
ко ме та, Иси до ра Же бе љан, на шла не ку срећ ну ва ри јан ту да за до во
љи и ви со ке струч ња ке и ши ро ку пу бли ку . Дај бо же да се мо ја из гу
бље на на да опет по ја ви . Ју че филм, да нас те ле ви зи ја пред ста вља ју 
моћ не ме ди је ко ји ће, ве ро ват но, про гу та ти пра зњи ка ве по зо ри шне 
са ле . Ко мер ци јал ни зао дух ме ље све што не до но си ве ли ку за ра ду 
(Ра дић 2007: 78) .

Ра дић је из вер зи је штам па не у књи зи из о ста вио пи та ња и од
го во ре ко ји се од но се на ин спи ра ци ју сти хо ви ма Вас ка По пе, као и 
на ње го ву вла сти ту збир ку по е зи је У сен ци Хер ме са; но, за то је мо је 
пи та ње ве за но за опе ру Ју ли јан От пад ник у пот пу но сти пре фор му
ли сао, ка ко би се би дао „шла гворт” да се кри тич ки освр не на аме
рич ки тех но ло шки им пе ри ја ли зам и иде о ло ги ју гло ба ли зма:

Вра то лом тех нич ких ино ва ци ја је „ин фор ма ци ју” уз ди гао као 
вр ху нац људ ског зна ња а ком пју тер као обо же ног но вог вла да ра . 
Огре зли у праг ма ти зму „но вог аме рич ког им пе ри ја ли зма”, ми Бал
кан ски Ис точ ни ци, одво ји ли смо се од свог искон ског за ви ча ја . Уте
ху за ова кав јад и бе ду сам на шао у ро ма ну Смрт бо го ва Дми три ја 
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Ме ре шков ског . Као и две ра ни је опе ре, ли бре то сам при пре мио 
сам . Има не чег ак ту ел ног у успо ну и бр зом па ду рим ског ца ра Ју ли
ја на (4 . век) . Не ћак ца ра Кон стан ци ја, ро ђен као хри шћа нин, вра
ћа ми тра и зам као зва нич ну ре ли ги ју, не за бра њу ју ћи хри шћан ску, 
и про па да под но вим на ле том но ве ве ре . Реч је о на си љу . На си ље 
ни кад не оста вља ле пе успо ме не . Сва ки за тво ре ни иде о ло шки си
стем мо ра би ти из ло жен кри ти ци, па и хри шћан ска дог ма ти ка (Ра
дић 2007: 79) . 

Од го вор на мо је на ред но пи та ње, ве за но за пла сман са вре ме не 
му зи ке у окру же њу у ко јем до ми ни ра по пу лар ни кич, Ра дић је по
но во зна чај но из ме нио; на и ме, у пр вој вер зи ји је окри вио иде о ло
ги ју по тро шач ког дру штва:

(Ра ди ћев глас)
По тро шач ка ци ви ли за ци ја све бр же рас та че ели ти стич ку умет

ност . За то ја умор но ми слим да тре ба ли ни јом ма њег от по ра пу сти
ти чи та о ца, гле да о ца, слу ша о ца, да се сам сна ла зи и из ма шта се би 
при род ну ви зи ју пред ме та сво је па жње . Екс пе ри мен ти су по ка за ли 
да ако сред ства град ње до бро ми ри шу кон зу мен ту, он ку пу је и кља
сте тво ре ви не и обр ну то, ар ти стич ка игра ри ја увек мо же да за ма
же бе ду са др жа ја . Ис то пи ли су се кри те ри ју ми ви со ке кул ту ре, на 
зга ри шту на ла зи мо са мо па трљ ке ве ли ке тра ди ци је (Об ја вље но у: 
Ме дић 2010: 13) .

С дру ге стра не, у ре ди го ва ном од го во ру, Ра дић је ак цен то вао 
вла сти ти пе си ми зам и здрав стве не про бле ме ко је му је до не ла бри
га због (не мо гућ но сти) пла сма на соп стве ног ства ра ла штва (ан ги ну 
пек то рис, ми о кар ди тис, хи пер тен зи ју, кар ди о ми о па ти ју, арит ми ју и 
за че пље ње ар те ри ја!), а за тим су ми рао: „Сад ми Ви тра жи те (иа ко 
му ни сам тра жи ла! прим. И. М.) да окон чам исто ри јат не раз ре ши
вог чво ра ду жно сти ми ни стар ста ва про све те и кул ту ре . Мо гао бих 
сро чи ти књи гу ја ло вих пред ло га, уза луд них са ве та ко ји су се мо гли 
чу ти на ра зним сим по зи ју ми ма, скуп шти на ма Са ве за ком по зи то ра 
Ју го сла ви је, рад нич ким са ве ти ма, ко ји су се мо гли про чи та ти у го
ми ла ма но ви нар ских бе ле жа ка . Кад за пе де сет го ди на ни шта ни је 
уро ди ло пло дом – ни кад ни не ће” (Ра дић 2007: 79–80) .

Од го вор на пи та ње о евен ту ал ном по сто ја њу за јед нич ког име
ни те ља за сва ње го ва, на из глед хе те ро ге на де ла, Ра дић је про ду био 
пу тем има ги нар не „сва ђе” са мном, не ко ли ко го ди на на кон што је 
раз го вор сни мљен: 

Не во лим ово, по мом ми шље њу, сум њи во фор му ли са но пи та
ње . Ни је ла ко де фи ни са ти хе те ро ге нохо мо ге но . Где је гра ни ца те 
две сфе ре? Да ли је мо гу ће увек др жа ти исте ди мен зи је, по сто је 
ли тво ре ви не исто вет не гра ђе, ко ли ко еле ме на та се мо же ком би
но ва ти а да до би јен склоп не бу де хе те ро ген, ко ли ко раз ли чи тих 
ни ти сме мо утка ти у не ки ћи лим а да он оста не це ло вит об лик? (…) 



Зборник научних текстова 129

основ ни би о ло шки за кон је ра зно вр сност, ра зно род ност, ра зно ли
кост . Уни форм ност не у тра ли ше на пе тост и нео до љи во уво ди у ду
хов ну ен тро пи ју . 

Мој дра ги про фе сор Пе тар Бин гу лац је у пред го во ру мог Збор ни-
ка де чи јих пе са ма на пи сао: „Ње го ва му зи ка је ра зно стра на и ра зно
стру на .” Ле по уо че но, хва ла му . На те ран на свој за јед нич ки име ни
тељ мо гу ре ћи: лир ска, ду бо ко осе ћај на нит, без об зи ра на стил ско 
опре де ље ње, осло нац на на род ни иди ом, из бе га ва ње ша блон ске 
мо тив ске раз ра де (по не мач ком сим фо ниј ском узо ру), при зи ва ње 
ис точ њач ког сло бод но за ми шље ног тра ја ња уз аси ме трич но при сут
ну пул са ци ју . Ми слим да је у мом зре лом пе ри о ду акорд ска струк ту
ра до след но спро ве де на и пре по зна тљи ва . (Ра дић 2007: 81) . 

У овом од го во ру Ра дић је из бри сао сво ју пр во бит ну ре фе рен
цу на Стра вин ског, од но сно при зна ње да је аси ме трич ну пул са ци ју 
пре у зео од овог ком по зи то ра . Упи тан да на чи ни ужи из бор сво јих 
ре пре зен та тив них де ла, Ра дић је Трип ти ху и Ће ле-ку ли до дао кан та
те Ус прав на зе мља и Вуч ја со, за тим Пет сим фо ниј ских сли ка (на зва
них Ете рич на сим фо ни ја) и обе по след ње опе ре, Смрт мај ке Ју го ви ћа 
и Ју ли јан От пад ник . (Ра дић 2007: 81) . 

За кљу чак

Мој раз го вор са Ду ша ном Ра ди ћем, у сво јим ви ше стру ким по
јав но сти ма, убе дљи во све до чи о то ме да су Ра ди ће ва пи са на, из
го во ре на, као и об ја вље на реч, би ле у пу ној ме ри огле да ло свог 
кре а то ра, по зна тог по то ме што ни кад ни је био за до во љан сво јим 
оства ре њи ма – би ло да су у пи та њу му зич ке ком по зи ци је, сли ке, 
збир ке про зних тек сто ва или пе са ма . Ка ко ис ти че Го ри ца Пи ли по
вић у мо но гра фи ји по све ће ној Ра ди ћу: „Ово бло хов ско схва та ње 
умет нич ког де ла као фраг мен та це ли не опу са, ве ро ват но је узрок 
Ра ди ће вог ства ра лач ког не ми ра или мо жда и не за до вољ ства у сми
слу стал ног пре ра ђи ва ња, до ра ђи ва ња, пре пра вља ња и пре кра ја ња, 
од но сно пре но ше ња ма те ри ја ла из де ла у де ло” (Пи ли по вић 2000: 
72) . Зна ју ћи за ову ка рак те ри сти ку Ра ди ће ве ства ра лач ке лич но сти, 
ње го ва на кнад на „пре кра ја ња” на шег раз го во ра ни сам до жи ве ла 
лич но, као из раз не по ве ре ња у ме не као му зич ког уред ни ка у Ра
дио Бе о гра ду, већ са мо као још јед но ис по ља ва ње ком по зи то ро вог 
ства ра лач ког не ми ра и не у та жи вог пер фек ци о ни зма . Да нас не мо
же мо зна ти да ли је Ра дић био за до во љан ре ди го ва ном вер зи јом 
тек ста; вр ло је ве ро ват но да би је, да се ука за ла мо гућ ност, по но во 
пре пра вљао и до пи си вао . Уо ста лом, ње гов це ло ку пан опус био је 
кон стант но у про це су на ста ја ња, па за што би ње го ви ин тер вјуи би ли 
из у зе так? 
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Iva na Me dić

“Uni for mity Le ads to En tropy”:  
Du šan Ra dić in the First Per son

Sum mary: The invitation to participate in the conference dedicated to the composer 
and academician Dušan Radić gave me the opportunity to revive the memory of my 
last meeting with Radić, which took place in the studio of Radio Belgrade, in February 
2005. On that occasion, we recorded a conversation that was broadcast on the Third 
Program of Radio Belgrade. The occassion for the interview was the concert at which 
Radić’s works from the 1950s were performed: vocalinstrumental triptych Opsednuta 
vedrina (Obsessed Serenity) and cantata – an epic vision in four scenes Ćele kula 
(The Skull Tower). The recording session went flawlessly, because Radić prepared the 
answers in advance, wishing to avoid digressions and to present the polished thought 
to the listeners. At that time, I could not know that this conversation would be our last: 
soon after that, I went on maternity leave, then in 2006 I moved to the United Kingdom 
– and there I was surprised by the news of Radić’s death, in 2010. In the meantime, in 
2007, Radić published the book Tragovi balkanske vrleti – vreme, život, muzika (Traces 
of the Balkan Crags and Tails – Time, Life, Music), in which he collected his interviews. 
However, during the preparation of our conversation for the press, Radić – aiming 
to profile his autopoetic statements even more precisely – changed his answers, so 
that the version published in the aforementioned book differs significantly from the 
one that was broadcast on the Third Program of Radio Belgrade. The transcript of 
the original version of the interview was published only in 2011 in the 39th issue of 
the journal Muzički talas (Musical Wave), dedicated to the memory of Dušan Radić. 
Fortunately, I saved the original recording of the interview, so we can hear Radić’s 
voice as he compares the relationship between the state and composers in socialist 
Yugoslavia and Serbia in the 21st century, or considers the criteria for evaluating a 
piece of music, or looks back at syncretism. poetry and music, as well as acting and 
dancing as essential components of contemporary musical theater. However, instead 
of me asking questions and Radić answering, we will now reverse the roles: Radić’s 
autopoetic statements and reminiscences of the creative path he has traveled will then 
be placed in appropriate contexts and supplied with retrospective comments.

Key words: Dušan Radić, Radio Belgrade, interview, autopoetics, retrospective
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