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Ду шан Ра дић и Ју го сло вен ска 
му зич ка три би на1

Сажетак: Југословенска музичка трибина у Опатији представљала је годишњу 
смотру југословенских композитора различитих стилских и композиционо
техничких оријентација. Истовремено, карактеристичном програмском 
концепцијом овог фестивала савремене музике, остваривани су циљеви 
некадашње културне политике, усмерене ка зближавању народа социјалистичке 
Југославије. Међу бројним актерима ове манифестације био је и композитор 
Душан Радић, који се, у неколико наврата, нашао у улози музичког критичара 
Трибине у Опатији. На основу анализе садржаја Радићевих Извештаја с опатијских 
догађања, које је почетком 70их година подносио Одељењу ликовне и музичке 
уметности САНУ, закључује се да су усмереност репертоарске селекције 
ка авангардним остварењима, али и политизација целокупног фестивала, 
представљали суштинске проблеме опатијске Трибине. Истраживањем критичког 
односа Душана Радића према Југословенској музичкој трибини, успостављена је и 
чврста веза са стваралачким начелима овог српског музичког уметника.

Кључне речи: Југословенска музичка трибина, Душан Радић, савремена музика, 
музички фестивал, музичка критика, музика и политика, социјализам, Југославија 

Кад је Тито 1948. г. окренуо курс с истока на запад, 
најпослушнији су опет били најпослушнији и преко ноћи постали 

‘еуропски’ модернисти. Културне институције су имале важну 
функцију да што пре измене оно што су дотада пропагирале. 

Једна од њих је била Југословенска музичка трибина у Опатији 
(Д . Радић)

Ју го сло вен ска му зич ка три би на: увод не на по ме не

Ма ни фе ста ци ја са вре ме не му зи ке под на зи вом Ју го сло вен ска 
му зич ка три би на (/Ju go sla ven ska mu zič ka tri bi na/ ка сни је Три би на 
му зич ког ства ра ла штва Ју го сла ви је), ко ја се у пе ри о ду од 1964 . до 

1 Овај рад на стао је у окви ру на уч но и стра жи вач ке ор га ни за ци је (НИО) Му зи ко ло шки ин
сти тут СА НУ, ко ју фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је .
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1990 . го ди не одр жа ва ла у Опа ти ји, осно ва на је као сво је вр сна ре
ак ци ја на Му зич ки би је на ле За греб (Mu zič ki bi en na le Za greb),2 пр ви 
ме ђу на род ни фе сти вал са вре ме не му зи ке у Ју го сла ви ји, уте ме љен 
три го ди не ра ни је (1961) . Ка ко је за гре бач ки Би је на ле, уз кла си ке 
са вре ме не му зи ке пр ве по ло ви не 20 . ве ка (Бар ток /Bartók/, Стра
вин ски /Стра вин ский/, Ве берн /We bern/, Шен берг /Schönberg/, Берг 
/Berg/), при ка зао и та да нај ак ту ел ни ја ‘за пад на’ аван гард на му зич
ка стру ја ња (нпр . елек тро а ку стич ке ино ва ци је Кар лхајн ца Шток ха
у зе на /Kar lhe inz Stoc kha u sen/ и Пје ра Ше фе ра /Pi er re Scha ef fer/, 
аван гард не ком по зи ци о не по ступ ке Пољ ске шко ле), овај фе сти вал 
про у зро ко вао је опреч не ре ак ци је ју го сло вен ске му зич ке јав но сти,3 
та да ма хом на вик ну те на нео кла сич не тен ден ци је (при че му ни соц
ре а ли стич ке те ме ме ђу до ма ћим му зич ким ства ра о ци ма ни су би ле 
у пот пу но сти на пу ште не) . Иа ко се и на пр вом (1961) и на дру гом 
Би је на лу (1963) на шао из ве стан број до ма ћих ком по зи то ра ко ји 
је сво јом мо дер ни стич ком при ро дом мо гао да па ри ра но си о ци ма 
вла да ју ћих аван гард них то ко ва у Евро пи, не сме се пре не брег ну ти 
чи ње ни ца да је реч о све га не ко ли ко име на, по пут Мил ка Ке ле ме на 
(осни ва ча овог фе сти ва ла), Ива Ма ле ца, Љу би це Ма рић, Ду ша на 
Ра ди ћа . Гле да но у це ло сти, би је нал ски ре пер то ар ипак је по ка зао 
ве ли ки есте тич ки рас ко рак из ме ђу му зич ког ства ра ла штва ју го сло
вен ских и за пад но е вроп ских ау то ра, што је ком по зи тор Мил ко Ке
ле мен опи сао на сле де ћи на чин: „Dok je svi jet kre nuo da lje [ . . .] do 
vi si na svo jih avan gard nih ap strak ci ja [ . . .] u nas se na Aka de mi ji još 
uvi jek [ . . .] di sku ti ra lo o do zvo lje no sti tri to nu sa“ (Kr pan, 1988: 10) .

Зби ва ња на пр вом ме ђу на род ном фе сти ва лу са вре ме не му зи ке 
у Ју го сла ви ји очи глед но су де ло ва ла отре жњу ју ће по по је ди не ак
те ре му зич ког жи во та, па је по кре ну та иде ја о осни ва њу на ци о нал
ног фе сти ва ла са вре ме не му зи ке – Ју го сло вен ске му зич ке три би не 
у Опа ти ји . За ми шље на као уку пан пре сек го ди шње му зич ке про дук
ци је, а све у ци љу да би се ‘одво ји ло жи то од ку ко ља’ у са вре ме ном 
му зич ком ства ра ла штву Ју го сла ви је, Три би на је, за раз ли ку од за
гре бач ког Би је на ла, фо ку си ра ног на пред ста вља ње аван гард не/мо
дер не му зи ке, пред ви ђа ла знат но сло бод ни је кри те ри ју ме ре пер то
ар ске се лек ци је . Она је би ла рав но прав но отво ре на за све стил ске 
ори јен та ци је, све на чи не ком по но ва ња и упо тре бе ком по зи ци о
нотех нич ких сред ста ва (Ra movš, Ra di ca, Pe trić, 1964: 1), с прет
по став ком да ће упра во та квом кон цеп ци јом до ве сти до при род не 
се лек ци је ју го сло вен ске му зич ке про дук ци је и из град ње ау тен тич
ног са вре ме ног је зи ка ју го сло вен ске му зи ке . Та ко су се већ пр вих 
го ди на на ре пер то а ру овог фе сти ва ла, с јед не стра не, на ла зи ла, 

2 По сле пр вог Би је на ла, а пре зва нич ног осни ва ња Ју го сло вен ске му зич ке три би не (1964), 
у Опа ти ји је 1962 . го ди не одр жан сим по зи јум под на зи вом Но ва му зи ка и му зич ка ин тер пре-
та ци ја, ко ји се мо же сма тра ти сво је вр сном при пре мом за опа тиј ски фе сти вал са вре ме не 
му зи ке . 
3 Ре ак ци је до ма ћих ком по зи то ра, му зи ко ло га и му зич ких кри ти ча ра на пр ви Би је на ле 
(1961) ви де ти у: Pr vi mu zič ki bi en na le u Za gre bu: Po gle di i uti sci (1961) . Zvuk: ju go slo ven ska 
mu zič ka re vi ja (49–50), 480–510 .
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ре ци мо, але а то рич ка или елек тро а ку стич ка оства ре ња (нпр . Му зи-
ка по ста ја ња за сим фо ниј ски ор ке стар /1965/ Рај ка Мак си мо ви ћа, 
III so na ta in cool за фла у ту, бас-кла ри нет и хар фу /1965/ Да ри ја на 
Бо жи ча, Про сто ри за сим фо ниј ски ор ке стар и маг не то фон ске зву ко-
ве /1965/ Бра ни ми ра Са ка ча, Епи таф Ха за сим фо ниј ски ор ке стар и 
маг не то фон /1965/ Алек сан дра Об ра до ви ћа), док су се, па ра лел но 
с њи ма, пред ста вља ла де ла нео ро ман тич не или на ци о нал нофол
клор не про ве ни јен ци је (нпр . Дру ги кон церт за кла ри нет /1962/ Ста
ној ла Ра ји чи ћа, Три на род не пје сме за ду бо ки глас и ор ке стар /1964/ 
Кре ши ми ра Ба ра но ви ћа, Пред бу ру пје са ма мла до сти – кан та та за 
ба ри тон со ло и сим фо ниј ски ор ке стар /1964/ Вла да Ми ло ше ви ћа) . 
По ред кон церт не ак тив но сти, опа тиј ска Три би на од са мо га је по чет
ка не го ва ла и бо га ти пра те ћи про грам, ко ји је укљу чи вао ди ску си је 
о из ве де ним де ли ма и окру гле сто ло ве о ра зно вр сним аспек ти ма 
и про бле ми ма ју го сло вен ске му зич ке кул ту ре, на ко ји ма су, осим 
ком по зи то ра и му зи ко ло га, уче ство ва ли и на уч ни ци из срод них (ху
ма ни стич ких) ди сци пли на, те број ни кул тур ни рад ни ци . 

Осим умет нич ких, Ју го сло вен ска му зич ка три би на је сво јом 
про грам ском фи зи о но ми јом им пли ци ра ла и не ке дру штве не аспек
те . Као до га ђај чи ја је ор га ни за ци ја спро во ђе на за јед нич ком са
рад њом свих ре пу блич ких удру же ња ком по зи то ра у Ју го сла ви ји, 
од но сно, као ме сто на ко јем би се из го ди не у го ди ну са ста ја ли 
ком по зи то ри, из во ђа чи и му зи ко ло зи из свих глав них цен та ра он
да шње ве ли ке др жа ве, опа тиј ска Три би на тре ба ло је да од го во ри 
за да ци ма вла да ју ће кул тур не по ли ти ке, усме ре не ка што функ ци о
нал ни јем збли жа ва њу на ро да Ју го сла ви је . На и ме, бу ду ћи да су већ 
од 1950их го ди на ре пу блич ке ин ге рен ци је, на спрам фе де рал них, 
по чи ња ле да би ва ју све из ра зи ти је (Dok nić, 2013), ова кви кул тур
ни до га ђа ји (по пут Три би не) пре по зна ти су као ва жан чи ни лац у 
фор ми ра њу, спро во ђе њу и одр жа ва њу ат мос фе ре је дин ства ме ђу 
ју го сло вен ским на ро ди ма . Оту да не чу ди што је Бра ни мир Са кач, 
осни вач опа тиј ске Три би не, у свом го во ру на све ча ном отва ра њу 
ма ни фе ста ци је, из ме ђу оста лог, из ре као и ово: „‘Ju go sla ven ska mu
zič ka tri bi na’ ni je fe sti val, ne go in stru ment me đu sob nog upo zna va
nja, in for ma tiv ni pre gled stva ra nja [ . . .] za nas sa me, da se bo lje upo
zna mo, ra zu mi je mo i ta ko zbli ži mo“ (Kr pan, 1988: 14) . 

Су срет Ду ша на Ра ди ћа  
са Ју го сло вен ском му зич ком три би ном

Ду шан Ра дић (1929–2010) при па да ге не ра ци ји срп ских и ју го
сло вен ских ком по зи то ра, ко ји су се у му зич ки жи вот сво је сре ди не 
укљу чи ли то ком 1950их го ди на . Про ти ве ћи се вла да ју ћој есте ти ци 
соц ре а ли зма, што је по себ но до шло до из ра жа ја у оства ре њу Спи сак 
– 13 кро ки ја за со пран и кла вир (1952–54), из ве де ном на, са да већ 
исто риј ском кон цер ту из 1954 . го ди не, Ра дић је већ у ра ној до би 
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пре по знат као мо дер ни стич ки му зич ки ства ра лац . Но, иа ко је не
сум њи во био упу ћен у по сле рат на му зич ка зби ва ња у Евро пи, пр
вен стве но на За па ду (о че му мо гу да све до че уса вр ша ва ње у Па ри
зу /1957–58/ код ком по зи то ра Да ри ју са Ми јоа /Da ri us Mil haud/ и 
Оли ви јеа Ме си ја на /Oli vi er Mes si aen/, те сту диј ски бо рав ци то ком 
1960их у Фран цу ској, Ве ли кој Бри та ни ји, Ита ли ји, али и у Со вјет
ском Са ве зу, Пољ ској и Че хо сло вач кој), Ду шан Ра дић ни је пот пао 
под ути цај та да шњих аван гард них ком по зи ци о них стру ја ња (се ри ја
ли зма, але а то ри ке, елек трон ске или кон крет не му зи ке) . Раз лог то ме 
ле жи у Ра ди ће вом по и ма њу са вре ме не умет но сти; дру гим ре чи ма, 
за овог срп ског ком по зи то ра фор ми ра ње мо дер ни стич ког му зич ког 
је зи ка ни је ну жно зна чи ло и од ри ца ње од на ци о нал ног, од но сно 
фол клор ног му зич ког на сле ђа да те сре ди не . Та ко је, уме сто су прот
ста вља ња соц ре а ли зму кроз от пор пре ма фол кло ру, Ра дић ус по ста
вио нов, мо дер ни стич ки од нос пре ма на род ној му зич кој тра ди ци ји 
(слич но као и Љу би ца Ма рић), ко ји је, ка ко за кљу чу је му зи ко лог Го
ри ца Пи ли по вић, под ра зу ме вао „[ . . .] по ни ра ње у ду бље исто риј ске 
и пси хо ло шке сло је ве, ве за не за ко ре не, за на род но ства ра ла штво 
као из раз спе ци фич ног ду ха и осе ћа ња, а не као сред ство днев не, 
праг ма ти стич ке по ли ти ке“ (Пи ли по вић: 1994, 54) . С тим у ве зи, мо
гли би смо се у пот пу но сти сло жи ти с те зом из пу бли ка ци је Su sre ti 
sa su vre me nim kom po zi to ri ma Ju go sla vi je, у ко јој се под вла чи ка ко је 
де ли ма овог срп ског ком по зи то ра за јед нич ки „[ . . .] mo der ni na čin 
iz ra ža va nja, ko ji je, me đu tim, da le ko od ono ga što da nas na zi va mo 
avan gar di zmom, tj . da le ko od elek tro ni ke, od kon kret ne mu zi ke, pa i 
od do de ka fo ni je“ (Re ich, 1972: 276) . Та ко по сма тра но, дâ се за кљу
чи ти да је у те ме ље ства ра лач ког кре да Ду ша на Ра ди ћа угра ђе на 
ко ег зи стен ци ја умет ни ко ве по тре бе да од го во ри на пре ви ра ња у ак
ту ел ном вре ме ну, с јед не, и тен ден ци је ка очу ва њу му зич ке тра ди
ци је, с дру ге стра не .

Бу ду ћи да је већ 1950их го ди на при ву као па жњу јав но сти и 
до жи вео из во ђе ња сво јих де ла на зна чај ним ма ни фе ста ци ја ма са
вре ме не му зи ке у зе мљи и у ино стран ству,4 Ра ди ће во име, ре кло 
би се, оче ки ва но, на шло се и у до ку мен та ци ји с пр ве Ју го сло вен
ске му зич ке три би не у Опа ти ји 1964 . го ди не . У јед ном од ар хив
ских спи са, из ме ђу оста лог, за бе ле же но је ка ко се ова ма ни фе ста
ци ја од мах по ка за ла из у зет но ко ри сном „[ . . .] u sa gle da va nju na še 

4 На Ме ђу на род ном фе сти ва лу са вре ме не му зи ке у Сток хол му 1956 . го ди не из ве ден је Спи-
сак, а на ре пер то ар Ме ђу на род ног фе сти ва ла ра ди ја и те ле ви зи је Prix Ita lia у Со рен ту 1959 . 
го ди не увр ште на је Ра ди ће ва кан та та Ће ле-ку ла (1957), ко ја је по том из ве де на и на Ме ђу на
род ном са стан ку ком по зи то ра и му зич ких пи са ца у Ду бров ни ку 1960 . го ди не . По ред то га, 
Ра дић се 1961 . и 1963 . го ди не, де ли ма Ба ла да о ме се цу лу та ли ци (1957–60) и Оп сед ну та 
ве дри на (1956), пред ста вио на Му зич ком би је на лу За греб . Ина че, му зич ки кри ти чар Не над 
Тур каљ је 1965 . го ди не за бе ле жио да су на пр вим Би је на ли ма од до ма ћих ком по зи то ра ве
ли ки успех, пре све га, по сти гли Мил ко Ке ле мен, Љу би ца Ма рић, Иво Ма лец и Ду шан Ра дић . 
С тим у ве зи, мо же мо ре ћи да је упра во Ду шан Ра дић, уз још ово тро је ју го сло вен ских ком
по зи то ра, био за слу жан за то да оп шти ути сак о до ма ћем ства ра ла штву с пр вих Би је на ла не 
бу де у пот пу но сти не га ти ван (Тур каљ, 1965: 17) . 
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sa daš nje mu zič ke si tu a ci je“ (Kr pan, 1988: 16), и то на ро чи то јер су се 
на јед ном ме сту на шли ком по зи то ри и ста ри јих (Па пан до пу ло, Дев
чић, Ци пра, Кал чић, Са кач, Ма рић), и мла ђих ге не ра ци ја (Ра ди ца, 
Хор ват, Бер га мо, Бо жич), ко ји су за јед но ста ли „[ . . .] uz već afir mi
ra ne po bor ni ke su vre me nog u na šoj mu zi ci – od Ke le me na i Ma le ca 
do Du ša na Ra di ća i En ri ka Jo si fa“ (Kr pan, 1988: 16) . Ово, на из глед, 
мо жда је сте је дан са свим ус пут ни по мен Ду ша на Ра ди ћа, али ако 
узме мо у об зир чи ње ни цу да се на пр вој опа тиј ској Три би ни пред
ста ви ло око се дам де сет ју го сло вен ских ком по зи то ра, он да си гур но 
ни је бе зна чај но то што се Ра ди ће во име у овом ‘пре се ку’ на шло уз 
још све га не ко ли ко та да ак ту ел них му зич ких ства ра ла ца . 

Ме ђу тим, упр кос то ме што су оства ре ња Ду ша на Ра ди ћа ре ла
тив но че сто ис пу ња ва ла ре пер то ар опа тиј ске Три би не, по чев од пр
вог из да ња овог фе сти ва ла, ка да су из ве де не ње го ве Три ми ни ја ту ре 
за хар фу,5 ста во ви срп ског ком по зи то ра о овој ма ни фе ста ци ји би ли 
су у нај ма њу ру ку про во ка тив ни . Иа ко чест гост опа тиј ске Три би
не, Ду шан Ра дић, по све му су де ћи, ни је узи мао уче шћа у пра те ћем 
про гра му овог фе сти ва ла . Реч је о број ним ди ску си ја ма у ви ду пост
кон церт них ко мен та ра о пре слу ша ним де ли ма или де ба та ма на не
ке уна пред од ре ђе не те ме, а ко је су се ти ца ле раз во ја ју го сло вен ске 
му зич ке кул ту ре . Ра дић се ни је укљу чи вао чак ни у го ди на ма ка да 
је у скло пу опа тиј ског фе сти ва ла при ре ђи ва на Умет нич косо ци о ло
шка три би на (1976–1979), на ко јој су сво је ста во ве о раз во ју и про
бле ми ма са вре ме ног ју го сло вен ског му зич ког ства ра ла штва из ла га
ли број ни ком по зи то ри, му зи ко ло зи, со ци о ло зи, фи ло зо фи и мно ги 
кул тур ни по сле ни ци (Ма рин ко вић, 2020) . Осим то га, за ни мљи во је 
при ме ти ти да се ни у јед ном од тек сто ва с ко мен та ри ма струч не 
јав но сти о опа тиј ској ма ни фе ста ци ји, ина че, че сто об ја вљи ва ним 
у ча со пи су Zvuk (нај у ти цај ни јем му зич ком ли сту у Ју го сла ви ји), не 
сре ћу за па жа ња Ду ша на Ра ди ћа . Има ју ћи ово у ви ду, чи ни се да 
је Ду шан Ра дић опа тиј ску Три би ну по сма трао не ка ко из при крај ка, 
баш она ко ка ко је и жи вео и ства рао сво ју му зи ку у ста ту су сло бод
ног умет ни ка . Ипак, по чет ком 1970их го ди на, не ка сво ја про ми
шља ња о раз ли чи тим аспек ти ма Ју го сло вен ске му зич ке три би не у 
Опа ти ји – умет нич ким, кул тур ним, дру штве ним, по ли тич ким – Ра
дић је ‘ста вио на па пир’, пред ста вља ју ћи их кроз сво је из ве шта је, 
ко је је по по врат ку са гра да на Ја дра ну, под но сио Оде ље њу ли ков не 
и му зич ке умет но сти СА НУ .

Ка да је 1972 . го ди не иза бран за до пи сног чла на Срп ске ака
де ми је на у ка и умет но сти (за ре дов ног чла на иза бран је 1983 . 

5 Из опу са Ду ша на Ра ди ћа на опа тиј ској Три би ни из ве де на су сле де ћа де ла: Три ми ни ја-
ту ре за хар фу (Три би на 1964), Три гра не вре ме на, трип тих за осам ин стру ме на та (Три би на 
1965), Сви та из му зи ке за филм „Џин гис Кан“ (Три би на 1967), Сим фо ни ја (Три би на 1968), 
Са др жај (Три би на 1970), Ме та мор фо зе на ста ја ња – Есеј за хор, со ли сте и ор ке стар (Три би на 
1971), Ба га те ле за ду вач ки квин тет (Три би на 1972), Сту ди је за хор (Три би на 1977), So na ta 
le sta (Три би на 1982), Бе ле ми сли (Три би на 1984), Елек трон ска ме ди та ци ја (Три би на 1985), 
Тран сфи гу ра ци је (Три би на 1985) . Не рас по ла же мо по да ци ма за по след њих пет го ди на ју го
сло вен ског пе ри о да Три би не у Опа ти ји (1986–1990) .



Опседнуте ведрине Душана Радића160

го ди не), Ду шан Ра дић се од мах при кљу чио број ним ан га жма ни ма у 
окви ру Оде ље ња ли ков не и му зич ке умет но сти СА НУ,6 ко ји су, из ме
ђу оста лог, под ра зу ме ва ли и рад не по се те до ма ћим и ино стра ним 
фе сти ва ли ма, укљу чу ју ћи и Ју го сло вен ску му зич ку три би ну . Ка ко се 
на сед ни ца ма овог Оде ље ња од лу чи ва ло и о пу бли ко ва њу ин фор
ма ци ја ве за них за по је ди не ак тив но сти чла но ва, не ки од из ве шта
ја Ду ша на Ра ди ћа с опа тиј ске Три би не с по чет ка 1970их го ди на, 
штам па ни су у Гла сни ку Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти .7 Ви ше 
од три де це ни је ка сни је, Ра дић је сво је из ве шта је, али у не што из
ме ње ном ви ду, увр стио у сво ју књи гу Тра го ви бал кан ске вр ле ти: вре-
ме – жи вот – му зи ка (2007) . Ти тек сто ви, осим што су вред ни као 
све до чан ства опа тиј ских зби ва ња то ком ра них 1970их, при ка зу ју и 
Ра ди ће ва лич на ви ђе ња Ју го сло вен ске му зич ке три би не, ко ја на ка
рак те ри сти чан на чин ко ре спон ди ра ју са ства ра лач ким уве ре њи ма 
овог срп ског ком по зи то ра .

У сво јим не број ним (укуп но три), али вред ним тек сто ви ма о 
опа тиј ској Три би ни, Ду шан Ра дић ис по љио је оштро ум ност и брит
кост кри ти чар ског из ра за . Та кав ма нир нај пре је упе ча тљив у Из
ве шта ју од 11 . но вем бра 1971 . го ди не,8 у ко јем се Ра дић, из ме ђу 
оста лог, освр ће на про грам ску фи зи о но ми ју Ју го сло вен ске му
зич ке три би не . На и ме, упр кос то ме што је де кла ра тив но пред ста
вља ла ма ни фе ста ци ју свих стил ских и ком по зи ци о нотех нич ких 
усме ре ња, опа тиј ска Три би на је за Ра ди ћа ипак би ла „[ . . .] пу на 
хи по крит ске над ме но сти аван гар ди ста пре ма ака дем ски на стро је
ним уме ре ња ци ма“ (Ра дић, 2007: 85) . Иа ко ни у јед ном од сво јих 
из ве шта ја срп ски ком по зи тор ни је на во дио кон крет не при ме ре из 
опу са сво јих ко ле га, мо гу ће је да су га на ова кав оп шти ути сак о 
осмој Три би ни на ве ла из во ђе ња ‘екс трем них’ оства ре ња, као што су 
Ке ле ме нов Фло ре ал (1969), Са ка чев Ba ra sou (1971), Бо жи чев Поп-
арт II (1970), Де то ни је ва Гра фи ка IV (1971), Ку ље ри ће ви Имуплси II 
(1971) . Поменутo Радићевo за па жа ње, за пра во, и је сте би ло са свим 
оправ да но, бу ду ћи да се на Три би ни, упр кос ње ним про кла мо ва
ним про грам ским на че ли ма, уи сти ну фа во ри зо вао дух аван гард ног 
из ра за (на ро чи то у пр вим го ди на ма) . Та ква прак са про ис ти ца ла је 
из те жњи да опа тиј ски кон цер ти пре у зму уло гу сво је вр сне се лек ци
је до ма ћег ства ра ла штва пред за гре бач ки Би је на ле, као пре сти жан 
ме ђу на род ни фе сти вал са вре ме не му зи ке .

Ме ђу тим, то што Ра ди ћу аван гард не тен ден ци је Дарм шта та, 
Вар ша ве, Па ри за или Кел на, ни су би ле бли ске, не зна чи да ње
го ву осу ду аван гар де на Ју го сло вен ској му зич кој три би ни тре ба 

6 О исто ри ја ту и де лат но сти му зи ча ра у окви ру Оде ље ња ли ков не и му зич ке умет но сти СА
НУ пи са ла је му зи ко лог Би ља на Ми ла но вић (Ми ла но вић, 2016) . 
7 Гла сник Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти из ла зио је два пу та го ди шње (пр ви број: ја ну
ар –јун, дру ги број: јул –де цем бар) и из ве шта вао чи та о це о ра ду Срп ске ака де ми је на у ка и 
умет но сти, као и о про јек ти ма свих Оде ље ња уну тар ове ин сти ту ци је .
8 Као што смо већ спо ме ну ли, Ду шан Ра дић је за до пи сног чла на Срп ске ака де ми је на у ка 
и умет но сти иза бран 1972 . го ди не, ме ђу тим, он у сво јој књи зи Тра го ви бал кан ске вр ле ти..., 
на во ди да је и опа тиј ски Из ве штај из 1971 . го ди не, та ко ђе, пи сао по ду жно сти за СА НУ .
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при пи са ти ком по зи то ро вом не ра зу ме ва њу та квих есте тич ких тен
ден ци ја . На про тив, упра во је Ду шан Ра дић био је дан од ма ло број
них ју го сло вен ских ком по зи то ра ко ји је, на при мер, још на пр вом 
Би је на лу (1961) зду шно стао у од бра ну ства ра лач ке по е ти ке Џо на 
Кеј џа (John Ca ge) .9 Сто га, Ра ди ће ву ре зер ви са ност пре ма до ми на
ци ји аван гард них тен ден ци ја на Три би ни по чет ком 1970их го ди на, 
тре ба по сма тра ти, пр во, као ра ци о нал но упо зо ре ње о кр ше њу про
грам ских на че ла ове ма ни фе ста ци је (отво ре ност за сва ства ра лач ка 
усме ре ња), и дру го, као из раз Ра ди ће ве спо зна је да аван гар да кра
јем 1960их го ди на већ до жи вља ва свој крах . За ним љвио је уо чи ти 
да је го то во исте ути ске као Ра дић, с осме Три би не по нео и ком по
зи тор Кон стан тин Ба бић . На и ме, ‘осу ђу ју ћи’ Три би ну због фор си ра
ња аван гард них стру ја ња, чи ме се знат но при бли жи ла кон цеп ци ји 
Би је на ла, Ба бић ис ти че да тај ‘аван гар ди зам’ „[ . . .] pre ti da pot pu no 
ugu ši ono ne ko li ko iskri ca du ha i slu ha ko je se po ja ve tu i ta mo u mu
zi ci“ (Ba bić, 1971, 39) .

Као не ко ко је вла сти ти мо дер ни стич ки из раз опи сао кроз ‘тен
ден ци ју ка ра за ра њу ме ког и не жног шти мун га и но вом по љу ле
по те, али не и аван гард ном ис по ља ва њу ру жно ће’ (Ра дић, 2007: 
112), Ра дић у свом опа тиј ском Из ве шта ју ула зи у пи са ну по ле ми ку 
с осни ва чем за гре бач ког Би је на ла, аван гар ди стом и ‘дарм штат ским 
ђа ком’, Мил ком Ке ле ме ном . Освр нув ши се на Ке ле ме но ве ре чи 
да је, на кон ис тра жи ва ња Но вог зву ка (от по че тог 1950их), нео п
ход но вра ћа ње од ре ђе ним ар хе ти по ви ма (Ра дић, 2007: 86), Ра дић 
по ста вља сле де ћа пи та ња: „[З]ар је би ло по треб но умет ни ка пр во 
де гра ди ра ти у ис тра жи ва ча [ . . .] За што смо се пре пу сти ли об ма на
ма, ‘ком фо ру’ за мам них ма ши на, ка да је би ло и је сте ви ше не го 
очи глед но да смо рас по ла га ли бо га ти јом је зич ком сна гом од си ро
вих и су ро вих шу мо ва ко ји нас у не у мит ној сва ко дне ви ци пре те ра
но за ма ра ју?“ (Ра дић, 2007: 86) . Да кле, еви дент но је да је у освр ту 
на опа тиј ски ре пер то ар Ра дић као кри ти чар за ме рао епи гон ство, 
то јест, сва ку вр сту сле пог по ви но ва ња од ре ђе ним (у овом слу ча
ју за пад ним) трен до ви ма аван гард не му зи ке, што је би ло у пу ном 
са гла сју и са ства ра лач ким прин ци пи ма Ра ди ћа као ком по зи то ра . 

С дру ге стра не, чи ни се да Ду шан Ра дић ни је имао пре ви ше 
раз у ме ва ња ни за ‘зва ни чан’ кон цепт опа тиј ске Три би не . Срп ски 
ком по зи тор је упра во про грам ску ори јен та ци ју ка по што ва њу свих 
стил ских пра ва ца и ком по зи ци о них тех ни ка, ви део као пре пре ку 
у осва ја њу по тен ци јал но ау тен тич ног са вре ме ног ју го сло вен ског 
му зич ког је зи ка . То, та ко ђе, по твр ђу је ње гов опа тиј ски Из ве штај 
из 1971 . го ди не, у ко јем под вла чи: „Рас по ло же ње ко је ме је об у
зи ма ло на Ју го сло вен ској му зич кој три би ни – 1971, ве о ма је не ус
по ко ја ва ју ће, че му је узрок баш ин фор ма тив ни ка рак тер ове на ше 

9 Тим по во дом Ра дић је за бе ле жио: „Na pr vom za gre bač kom Mu zič kom bi je na lu (1961), mo
ja od bra na Džo na Kej dža, pro po ved ni ka to tal ne mu zič ke dez or ga ni za ci je i ko smič kog ha o sa – 
ogla še na je za oma lo va ža va nje kri tič ke se lek ci je ne is tra že nih ton skih efe ka ta, za ras pli nja va nje 
te žnji ra zum nog od me ra va nja ce lis hod no sti no vog mu zič kog iz ra za“ (Ra dić, 1987: 31) .
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већ тра ди ци о нал не смо тре го ди шњих му зич ких ‘оства ре ња’“ (Ра
дић: 2007, 85) . На и ме, Ра дић је по ла зио од то га да ин си сти ра ње на 
оба ве шта ва њу о хе те ро ге но сти есте тич ких тен ден ци ја, слу ша о че ву 
па жњу ипак не ми нов но усме ра ва ка не ким екс трем ноекс це сним 
звуч ним ком би на ци ја ма, ве што упа ко ва ним у кри ла ти цу ‘тра же ње 
но вог’ .10 С тим у ве зи, Ра дић је ве ро ват но сма трао да та ква си ту а ци
ја до во ди до то га да слу ша о че вој па жњи че сто мо гу про ма ћи оства
ре ња уме ре ни јег из ра за, а ко ја по тен ци јал но по се ду ју из у зет но ви
сок умет нич ки ква ли тет . Овим (не)све сним под ри ва њем те мељ не 
кон цеп ци је опа тиј ске Три би не, Ра дић, као да упу ћу је и на то да ин
фор ма тив ни ка рак тер ове ма ни фе ста ци је, у сми слу јед но го ди шњег 
пре гле да це ло куп ног му зич ког ства ра ла штва у Ју го сла ви ји, ни је ви
ше одр жив, те да је нео п ход но ус по ста ви ти па жљи ви је кри те ри ју ме 
ре пер то ар ске се лек ци је . 

Ни по во дом про грам ске кон цеп ци је де ве те Три би не, Ду шан Ра
дић ни је имао по зи тив но ми шље ње, о че му све до чи Из ве штај од 25 . 
но вем бра 1972 . го ди не, у ко јем ау тор на ста вља с пе си ми стич ким 
кон ста та ци ја ма, бе ле же ћи сле де ће: „Као и ра ни јих го ди на11 са слу
шао сам му зич ку про из вод њу ју го сло вен ских ком по зи то ра не по
сред но про те кле го ди не са ве ли ком сум њом у ње ну бу дућ ност . Ша
ро ли ки и пре о бим ни кон церт ни про гра ми су де ло ва ли за мор но,12 та
ко да су се вр ло рет ке вред но сти вр ло ла ко ута па ле у мо ру осред њо
сти [ . . .] баш због те ши ри не сво је кон цеп ци је, она [Трибина – прим . 
М . М .] се рас пли ња ва у ва шар му зич ких сва шта ри ја ко ме је не мо гу
ће од ре ди ти за јед нич ки име ни тељ“ (Ра дић, 1973: 159–160) . Ина че, 
баш у го ди ни ка да Ра дић об ја вљу је свој из ве штај у ко јем по ле ми ше 
о мо гу ћој про грам ској ре ор га ни за ци ји Три би не, у сми слу раз вр ста
ва ња опа тиј ских кон це ра та пре ма ‘срод но сти стил ске ори јен та ци је’ 
(Ра дић, 1973: 159),13 уред ни штво ча со пи са Zvuk, во ђе но, ре кло би 
се, слич ним раз ми шља њи ма, обра ти ло се по је ди ним уче сни ци ма де
ве те Три би не . Та ко је 1973 . го ди не у овом му зич ком ли сту об ја вље на 
сво је вр сна ан ке та о ути сци ма с та да по след ње Три би не у од но су на 
ра ни је опа тиј ске су сре те, у ко јој се на шло и пи та ње ‘Има те ли су ге
сти ју или пред лог за ино ва ци ју Три би не?’ (Nu ić, 1973: 29) . Го то во 
исто вет на за па жа ња као и Ра дић, а у по во ду евен ту ал ног стил ског 
гру пи са ња опа тиј ског ре пер то а ра, из ло жио је та да шњи ге не рал ни 

10 Ка ко Ра дић за кљу чу је, то [ . . .] Но во ни ка да не мо же би ти при ма ран по да так за ства ра ње, 
јер се у од су ству на дах ну ћа ре дов но из ро ди у ‘но во’“ (Ра дић, 2007: 85–86) . 
11 Фор му ла ци јом ‘као и ра ни јих го ди на’, Ра дић ука зу је на то да је и пре 1970их при су ство
вао Три би ни, што не тре ба да из не на ђу је, бу ду ћи да су ње го ва оства ре ња од са мог по чет ка 
би ла из во ђе на на овом фе сти ва лу . O то ме на сво је вр стан на чин све до чи и фо то гра фи ја Ду
ша на Ра ди ћа већ са пр ве Ју го сло вен ске му зич ке три би не 1964 . го ди не (при лог 1) . 
12 Го ди не 1972 . на Три би ни је у пет да на из ве де но го то во де ве де сет де ла ју го сло вен ских 
ком по зи то ра .
13 Исте го ди не, у свом опа тиј ском Из ве шта ју за Оде ље ње ли ков не и му зич ке умет но сти СА
НУ, ком по зи тор и до пи сни члан, Ми лан Ри стић, из но си ути ске ко ји су у са гла сју с Ра ди ће вим 
за па жа њи ма . Тим по во дом Ри стић је за кљу чио сле де ће: „Већ је де ве та го ди на ка ко се на 
Му зич кој три би ни у Опа ти ји, ко ја се одр жа ва у по зну је сен, во ди је дан пра ви рат из ме ђу 
тра ди ци о на ли ста и аван гар ди ста без мно го из гле да на ичи ју по бе ду“ (Ри стић, 1973: 402) .
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се кре тар Му зич ке омла ди не Ју го сла ви је, Ми о драг Па вло вић, за кљу
чив ши ка ко се не мо же „[ . . .] u isti pro gram sta vi ti je dan avan gar di sta 
i je dan tra di ci o na li sta“ (Nu ić, 1973: 37) . Да је Ра дић на не ки на чин 
био ан ти ци па тор све че шћих и ин тен зив ни јих по ле ми ка о мо гу ћим 
кон цеп циј ским из ме на ма опа тиј ске Три би не, по но во све до чи ре дак
ци ја Zvu ka, ка да је по во дом сле де ће, де се те Три би не, од ис пи та ни ка 
за тра жи ла из ја шње ње о то ме да ли би ова ма ни фе ста ци ја тре ба ло да 
на ста ви с пре зен та ци јом свих стил ских ори јен та ци ја до ма ћих ком
по зи то ра, или да свој фо кус усме ри ка оним оства ре њи ма ко ја би се 
мо гла иден ти фи ко ва ти с пој мом ју го сло вен ске аван гар де .14  

Ако је не ки аспект Три би не мо гао да убла жи тон Ра ди ће вих 
из ве шта ја, он да је то сва ка ко из во ђа штво . На и ме, нај по зи тив ни
је ути ске с де ве те опа тиј ске Три би не Ра ди ћу су оста ви ли по је ди ни 
ан сам бли (Трио Ло ренц, За гре бач ки квар тет, Бе о град ски ду вач ки 
квин тет,15 Сло ве нач ка фил хар мо ни ја), за ко је је ис та као да су са
ве сни му зи ча ри ко ји су по ка за ли зна чај не из во ђач ке до ме те . Осим 
то га, срп ски ком по зи тор упу тио је по хва ле на ра чун ор га ни за то ра 
ма ни фе ста ци је, има ју ћи на уму тен ден ци је да се из јед на чи ва жност 
маг не то фон ских и жи вих из во ђе ња, али и на сто ја ња ор га ни за то ра 
да што ве ћи број опа тиј ских кон це ра та до би је и те ле ви зиј ску екра
ни за ци ју (Ра дић, 1973: 160) . 

Ина че, на Три би ни, ма ни фе ста ци ји ства ра ла штва ком по зи то ра 
из це ле Ју го сла ви је, се лек ци ја је, из ме ђу оста лог, вр ше на и по про
ве ре ном си сте му ре пу блич ких кљу че ва, уз тен ден ци ју ка за сту пље
но сти му зич ких оства ре ња из свих шест (ре пу блич ких), а ка сни је 
осам (ре пу блич ких и по кра јин ских) ју го сло вен ских цен та ра . Та кви 
из ва ну мет нич ки кри те ри ју ми се лек ци је му зич ког ре пер то а ра не ми
нов но су ову ма ни фе ста ци ју, као што смо и ра ни је ис та кли, свр ста
ли у ред до га ђа ја ко ји су се уса гла ша ва ли са зах те ви ма (кул тур не) 
по ли ти ке со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је . Уо ста лом, тај ши ри дру штве
ни ка рак тер опа тиј ске Три би не тран спа рент но је на гла шен и у пу
бли ка ци ји по во дом два де се то го ди шњи це овог фе сти ва ла (1983), у 
ко јој је на ве де но сле де ће: „Tri bi na mu zič kog stva ra laš tva Ju go sla vi je 
jed na je od onih kul tur nih ma ni fe sta ci ja ko ja svo jim prin ci pi ma i sa dr
ža jem ra da su stav no iz gra đu je zbli ža va nje, brat stvo i je din stvo me đu 
mu zič kim stva ra o ci ma i po sle ni ci ma na še ze mlje, ču va ju ći i is ti ču ći 
ujed no nji ho ve na ci o nal ne i stva ra lač ke in di vi du al no sti . Pod jed na ko 
po ti ču ći su vre me no mu zič ko stva ra laš tvo svih na ših na ro da i na rod
no sti TMSJ [ . . .] je za pra vo je di na kul tur na ma ni fe sta ci ja u nas u ko joj 
se mu zič ko stva ra laš tvo svih na ro da i na rod no sti Ju go sla vi je ostva ru je 
i afir mi ra u pu noj rav no prav no sti“ (Tur kalj, 1983: 9–10) .

14 Го то во сви ис пи та ни ци би ли су за то да Три би на за др жи сво је ини ци јал не ре пер то ар ске 
прин ци пе (Li po vac, 1974: 82–91) .
15 По хва ле на ра чун овог ан сам бла, на чи јем се ре пер то а ру на шло и де ло Ду ша на Ра ди ћа, 
за бе ле же не су и у опа тиј ском Бил те ну: „Apla u zi su bez dvo u mlje nja pri pa li na stu pu Be o grad
skog du vač kog kvin te ta, ko ji je u pr vom ve čer njem ter mi nu maj stor ski iz veo ‘Za pi se’ En ri ka 
Jo si fa, ‘Ba ga te le’ Du ša na Ra di ća, pra i zved bu ‘Pet ka rak te ra za pet in stru me na ta’ Mi la na Ri sti ća 
i ‘Tre ći du hač ki kvin tet’ Bo ri sa Pa pan do pu la“ (Ju go sla ven ska mu zič ka tri bi na, 1972: 1) . 
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Ова крат ка ди гре си ја о ‘по ли тич ким’ аспек ти ма опа тиј ске Три
би не, ва жна је за да љу ана ли зу са др жа ја Ра ди ће вих из ве шта ја . На
и ме, уко ли ко упо ре ди мо из ве шта је из Гла сни ка СА НУ (1972, 1973) са 
они ма из ком по зи то ро ве књи ге Тра го ви бал кан ске вр ле ти... (2007), 
при ме ти ће мо да ни је реч о иден тич ним тек сто ви ма . На при мер, у 
пр во бит но пу бли ко ва ној вер зи ји Из ве шта ја с де ве те Три би не, Ра дић, 
као што смо већ спо ме ну ли, јед но од мо гу ћих ре ше ња за обез бе ђи
ва ње свр сис ход ни је кон цеп ци је пре о бим ног фе сти вал ског про гра
ма ви ди у гру пи са њу ком по зи ци ја пре ма ‘срод но сти стил ске ори јен
та ци је’ (Ра дић, 1973: 159) . Ме ђу тим, у ‘по то њој’ вер зи ји Из ве шта ја 
(да тог у по ме ну тој књи зи), ау тор соп стве ни пред лог о стил ском ин
те гри са њу опа тиј ских кон це ра та про ши ру је и про бле ма ти зу је, ука
зу ју ћи на то да би у та квој ре пер то ар ској кон цеп ци ји „[ . . .] је дан део 
пу бли ке слу шао са мо ‘на пред ња ке’, а дру ги део са мо ‘на зад ња ке’ 
[ . . .] што ни ка ко не во ди ‘брат ству и је дин ству’“ (Ра дић, 2007: 87) . 
Осим овог сег мен та, ‘но ви ји’ из ве штај у oдносу на ‘ста ри ји’ до пу њен 
је и Ра ди ће вим ко мен та ром по во дом тврд њи да би се Три би на сва
ке го ди не тре ба ло ор га ни зо ва ти у дру гом ју го сло вен ском гра ду . Док 
се у пр во бит ној вер зи ји та кав пред лог за о кру жу је кон ста та ци јом да 
би то би ло „[ . . .] ку ди ка мо ко ри сни је и це лис ход ни је“ (Ра дић, 1973: 
160), у дру гој вер зи ји Из ве шта ја тај се за кљу чак до дат но по ја шња
ва, те ау тор на во ди ка ко би то ‘ку ди ка мо ко ри сни је и це лис ход ни је’ 
би ло „[ . . .] и за не го ва ње ‘брат ства и је дин ства’ и за по пу ла ри са ње 
до ма ће озбиљ не му зи ке“ (Ра дић, 2007: 87) . Чи ње ни ца да је Ду шан 
Ра дић био умет ник ко ји се ни ка да ни је по ви но вао дик та ту вре ме
на (ни ти он да ка да је соц ре а ли зам био умет нич ка нор ма, ни ти ка
да су ју го сло вен ски умет ни ци, осло бо ђе ни соц ре а ли стич ких сте га, 
свом пу но ћом при гр ли ли за пад не аван гард не то ко ве), на во ди нас 
на пре и спи ти ва ње Ра ди ће вог им пли ци ра ња кри ла ти це ‘брат ство и 
је дин ство’, ко ја је, као што смо ра ни је ис та кли, би ла, прак тич но ин
кор по ри ра на у ста тут на на че ла ове му зич ке ма ни фе ста ци је при год
ноју го сло вен ског ка рак те ра . Прет по став ке да је реч о до зи иро ни је 
с ко јом Ра дић при сту па те мељ ној па ро ли Ти то вог ју го сло вен ства, 
ис по ста ви ће се са свим тач ним уви дом у транспaрентне по ли тич ке 
ква ли фи ка ци је Ју го сло вен ске му зич ке три би не, ко је ће Ра дић из не
ти у свом опа тиј ском Из ве шта ју из сле де ће, 1973 . го ди не .

На и ме, бу ду ћи да се 1973 . одр жа ва ла ју би лар на Три би на, опа
тиј ски бил те ни пре но си ли су за па жа ња не ко ли ци не лич но сти по во
дом де се то го ди шњи це овог фе сти ва ла . Упа дљи во је Ра ди ће во ре а
го ва ње на на во де ко ји су се ти ца ли ини ци јал них иде ја опа тиј ске ма
ни фе ста ци је, ‘као су сре та ком по зи то ра и ре про дук тив них умет ни ка 
свих на ро да и на род но сти СФРЈ’, или оних да се Три би на ‘у про те
клих де сет го ди на за сни ва ла на дру штве ној и умет нич кој афир ма
ци ји му зич ког ства ра ла штва на ших на ро да и на род но сти’ . Ова кве 
фло ску ле, Ра дић, али са мо у вер зи ји Из ве шта ја из сво је књи ге, не 
и у Гла сни ку СА НУ, оце њу је сле де ћим ре чи ма: „Ова ко шу пље увод не 
про кла ма ци је са мо по твр ђу ју оправ да ност мо је на та ло же не скеп се 
из прет ход них су сре та“ (Ра дић, 2007: 88) .
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Да кле, у свом опа тиј ском Из ве шта ју, да ти ра ном на 10 . но вем
бар 1973 . го ди не, Ду шан Ра дић се по себ но фо ку си рао на по здрав
не ре чи од ре ђе них пар тиј ских функ ци о не ра (Вељкa Милатовићa, 
председникa Са ве зне кон фе рен ци је Со ци ја ли стич ког са ве за рад ног 
на ро да Ју го сла ви је, Миљенкa Паравићa, подсекретарa Ре пу блич ког 
се кре та ри ја та за кул ту ру СР Хр ват ске и Борисa Кухарa, председникa 
Кул тур не скуп но сти СР Сло ве ни је), ко је су, ка ко је то и уо би ча је но, 
би ле пу не ша блон ских фор му ла ци ја . По чев од то га да је опа тиј ска 
Три би на за слу жна за то што се ‘му зи ка ју го сло вен ских ком по зи то ра 
увр сти ла јед на ко прав но у врх свјет ских му зич ких зби ва ња’, до то га 
да је ова ма ни фе ста ци ја ‘је ди на ствар на при ли ка ком по зи то ри ма 
свих на ших на ро да и на род но сти да при ка жу сво је ства ра ла штво’ 
(Ра дић, 1974: 389–390) . Ра дић се ни ма ло ни је устру ча вао да ова кве 
фло ску ле оце ни као ‘све чар ске ба нал но сти, ‘оп скур не кри ла ти це’ 
и ‘оп шта ме ста’, чи ме се, ка ко апо стро фи ра, тран спа рент но под
вла чи ла ‘усме ре ност’ ове ма ни фе ста ци је“ (Ра дић, 2007: 89) . На рав
но, као и у прет ход но на ве де ном при ме ру, ова кве опа ске на ра чун 
упли та ња по ли тич ких ели та у про грам Ју го сло вен ске му зич ке три
би не са др жа не су са мо у дру гој вер зи ји Из ве шта ја, у ко јој се, ина че, 
чи та лац су сре ће и с ни зом Ра ди ће вих по дру гљи вих упа ди ца при ли
ком ре фе ри ра ња на го вор пар тиј ског функ ци о не ра Вељ ка Ми ла то
ви ћа .16 Тре ба ис та ћи да су исте го ди не у Гла сни ку СА НУ штам па ни и 
опа тиј ски из ве шта ји ака де ми ка и ком по зи то ра Ми ха и ла Вук дра го
ви ћа (Вук дра го вић, 1974), као и до пи сног чла на, ком по зи то ра Ми
ла на Ри сти ћа (Ри стић, 1974), али, за раз ли ку од ‘сме ли јег’ Ра ди
ћа,17 тек сто ви ње го вих ста ри јих ко ле га усред сре ђу ју се ис кљу чи во 
на кри ти ку ре пер то а ра и ни во из во ђа штва с опа тиј ских кон це ра та, 
без ика квих им пли ка ци ја дру штве ног кон тек ста ове ма ни фе ста ци је .

Отво ре но је пи та ње да ли је Ра дић ове из ве шта је до пу ња вао и 
мо ди фи ко вао за по тре бе сво је књи ге, или су упра во то ори ги нал ни 
ру ко пи си, из ко јих је он да шња ре дак ци ја Гла сни ка СА НУ од ре ђе не 
сен тен це ели ми ни са ла . Уко ли ко је по сре ди оно пр во, то би се он да 
мо гло ту ма чи ти као Ра ди ће ва ин тен ци ја да с вре мен ске дис тан це 
чи та о цу до дат но осве тли по је ди не дру штве не до га ђа је, чи ји је ак
тер био и он сâм . С дру ге стра не, вр ло је ин ди ка тив но то да у Гла сни-
ку СА НУ не до ста ју упра во они де ло ви тек ста ко ји се ти чу из ве сних 
дру штве нопо ли тич ких кон сте ла ци ја, што по тен ци јал но ука зу је на 

16 То ком ре фе ри ра ња на ре чи Вељ ка Ми ла то ви ћа, Ра дић да је низ ко мен та ра . Та ко је, на 
при мер, Ми ла то ви ће ву из ја ву да је ‘смо тра у Опа ти ји сли ка оства ре ња му зи ке и кул ту ре, али 
и сли ка о на ма, на шем дру штву уоп ште’, Ра дић про ко мен та ри сао на сле де ћи на чин: „Не ве
ро ва тан га ли ма ти јас! Ваљ да је хтео ре ћи да ‘ври јед ни кул тур ни до га ђа ји . . . уви јек чи не ва жан 
дио оп ће дру штве них . . . кре та ња . . . и дио сли ке о на ма’“ (Ра дић, 2007: 88) .
17 Ка рак те ри сти ке сво је вр сног бун тов ни ка и бор ца про тив си сте ма, Ра дић је, оче ки ва но, по
чео да ис по ља ва у мла до сти . На и ме, као још не свр ше ни сту дент, он је у Бе о град ским но ви на-
ма 1954 . го ди не об ја вио чла нак Сред њо школ ска ат мос фе ра на бе о град ској Му зич кој ака де ми ји, 
у ко јем је, из ме ђу оста лог, за бе ле жио: „[К]ад ака дем ски от по ри и кру та ста ра ди дак ти ка, 
не на мер но или на мер но, по ста ну пре пре ка и при ка жу се као прет ња жи вом и буј ном ко ме
ша њу при род но не мир не мла до сти, ду жни смо да то бра ни мо“ (Ра дић, 2007: 32) .
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(ау то)цен зу ру уну тар нај ви ше на уч не ин сти ту ци је у та да шњој СР 
Ср би ји . Ако је уи сти ну то по сре ди, он да је Ра ди ћев сар ка зам, ка да 
под на вод ни ци ма ко ри сти со ци ја ли стич ку кри ла ти цу ‘ис так ну ти му
зич ки рад ни ци’, очи глед но пре по знат од уред ни штва Гла сни ка СА-
НУ, ко је је од лу чи ло да ту фор му ла ци ју за ме ни син таг мом ‘му зич ки 
про фе си о нал ци’ . То је, он да, још јед на, са мо на из глед не ва жна раз
ли ка у две ма вер зи ја ма опа тиј ских из ве шта ја из пе ра овог срп ског 
ком по зи то ра . У сва ком слу ча ју, јав ним и отво ре ним ука зи ва њем на 
сво је вр сне по ку ша је ин стру мен та ли за ци је јед ног му зич кофе сти
вал ског до га ђа ја, ка ква је би ла Ју го сло вен ска му зич ка три би на, Ду
шан Ра дић, умет ник ко ји је, пре ма соп стве ним ре чи ма, увек „[ . . .] 
жи вео без за штит ни ка у др жав ној вла сти и Ти то вог бољ ше ви зма и 
Ти то вог ан ти ста љи ни зма и До лан цо вог пост ти то и зма [ . . .]“ (Ра дић, 
2007: 30), не сум њи во је од бра нио про фе си о нал ни ин те гри тет . 

*   *   *

О пр вим го ди на ма по за вр шет ку Дру гог свет ског ра та, Ду шан 
Ра дић је за бе ле жио ка ко је та да шња му зич ка ат мос фе ра у Ју го сла
ви ји би ла „[ . . .] умрт вље на ве ро ва њем да уна пред про пи са на пра
ви ла умет нич ке про дук ци је мо гу да је ка на ли шу у же ље ном иде
о ло шком сме ру [ . . .] око ва на пред ра су да ма осла ња ња на фол клор 
[ . . .] за сле пље на убе ђе њем да све оно што нај ши ри круг пу бли ке 
не при хва ти (и то од мах!), са мим тим ни је вред но па жње“ (Ра дић, 
2007: 44) . С дру ге стра не, мо дер ни стич ка зби ва ња на му зич кој сце
ни, омо гу ће на за о кре том спољ но по ли тич ког кур са Ју го сла ви је од 
Мо скве ка Ва шинг то ну (1948), а ко ја су ка сни је ин тен зив но про
мо ви са на, нај пре на за гре бач ком Би је на лу, по том и на опа тиј ској 
Три би ни, Ра дић је про ко мен та ри сао на сле де ћи на чин: „Пре о крет 
са Ис то ка на За пад се код нас од и грао из не над но . Оту да на је зда и 
по зва них и не по зва них, оту да пре ко но ћи на бу ја ли ру ши лач ки афи
ни те ти, екс це си нар ци со ид них фе ти ши ста, ва тре них по кло ни ка се
ри јал не му зи ке, му зи ке ма те ма тич ких про ра чу на а да нас и ком пју
тер ског ‘швин дло ва ња’ . (Ра дић, 2007: 113) . Има ју ћи у ви ду ова кав 
mo dus ope ran di Ду ша на Ра ди ћа, ни је нео бич но што је, на шта и сâм 
ука зу је, осе ћао сво је вр сну од бој ност пре ма ма ни фе ста ци ји ка ква је 
би ла Ју го сло вен ска му зич ка три би на, до жи вља ва ју ћи је као до га ђај 
ко ји прак тич но слу жи по ли тич кој про па ган ди . (Ра дић, 2007: 85) .

За кљу чак

Ана ли зом Ра ди ће ве пи са не ре чи о Ју го сло вен ској му зич кој 
три би ни до ла зи се до не ко ли ко за кљу ча ка . Иа ко је дис курс Ду ша
на Ра ди ћа о овом му зич ком до га ђа ју био пре те жно не га ти ван, што 
по твр ђу ју кон ста та ци је да Три би на с по сто је ћом кон цеп ци јом не 
мо же отва ра ти „[ . . .] пи та ња но вог сми сла и но вих ди мен зи ја, но вих 
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кри те ри ју ма ни ти ичег слич ног“ (Ра дић, 1973: 160), те да је ова ма
ни фе ста ци ја не у спе шна ак ци ја „[ . . .] на пре за ња јед не ре ла тив но ма
ле и скром не сре ди не да иза ђе из ло кал них окви ра и упло ви у оке ан 
свет ске му зич ке ри зни це XX ве ка“ (Ра дић, 1974: 390),18 Ра дић је 
ипак уви ђао зна чај по сто ја ња ова кве ма ни фе ста ци је . Та ко је овај 
срп ски ком по зи тор, из ме ђу оста лог, за бе ле жио и да „Три би на, схва
ће на као смо тра, као пре глед це ло куп не јед но го ди шње ‘му зич ке 
про из вод ње’, не сум њи во спа да у по треб не кул тур не ма ни фе ста ци
је“ (Ра дић, 1973: 160) . Пре ма то ме, оштра кри ти ка Три би не из пе ра 
Ду ша на Ра ди ћа ни је би ла усме ре на ка овом фе сти ва лу са мом по 
се би, већ ка ње го вом не а де кват ном функ ци о ни са њу, ко је је про ис
ти ца ло из два аспек та, а то су: ре пер то ар ска се лек ци ја фе сти ва ла и 
фе сти вал у слу жби по ли ти ке .

Пре све га, Ра дић је кри ти ко вао до ми на ци ју аван гард них де ла у 
Опа ти ји ко ја су на сво је вр стан на чин ‘ко пи ра ла’ за пад не уз о ре . За 
ње га је та кав ком по зи тор ски ма нир пред ста вљао глав ну пре пре ку у 
осва ја њу пре по зна тљи вог је зи ка са вре ме не ју го сло вен ске му зи ке, 
а не за бо ра ви мо, упра во је то Ју го сло вен ска му зич ка три би на по
ста ви ла се би као глав ни за да так, и уоп ште, као свр ху сво га по сто ја
ња . По ред то га, Ра ди ће ва кри ти ка аван гард ног ре пер то а ра опа тиј
ске Три би не то ком 1970их го ди на, ко ин ци ди ра ла је с европ ским 
трен дом од у ми ра ња аван гар де, али и са ства ра лач ким по сту ла ти ма 
Ра ди ћа као ком по зи то ра, ко ме ни ка да ни је би ло бли ско пу ко при
сва ја ње аван гард них тен ден ци ја, свој стве них дру гим кул ту ра ма . 
Чак и он да ка да је и сâм ко ри стио не ке од аван гард них тех ни ка, 
по пут елек тро ни ке у во кал ноин стру мен тал ним де ли ма Есе ји (1970) 
и Ора то рио про фа но (1974), Ра дић је аван гар ду до жи вља вао као не
што на шта је по треб но ре а го ва ти у да том кон тек сту, али не и при
хва ти ти (Пи ли по вић, 2000: 50) . С дру ге стра не, Ра дић је упра во по
чет ком 1970их (ка да и ула зи у уло гу му зич ког кри ти ча ра опа тиј ске 
Три би не) ком по но вао не ка од нај зна чај них де ла ко ји ма је на ста вио 
сво ју, го то во ни ка да пре ки ну ту, фол клор ну ства ра лач ку ли ни ју (ду
вач ки квин тет Ба га те ле /1970/, ци клус сим фо ниј ских по е ма Из мо је 
зе мље /1970/, кан та ту Ву ко ва Ср би ја /1971/), и ти ме из но ва по твр дио 
вла сти те прин ци пе да „[н]ије по треб но сру ши ти тра ди ци ју да би се 
из гра ди ле но ве син таг ме“ (Ра дић, 2007: 47) . 

Ка да го во ри мо о дру гом аспек ту Ра ди ће ве кри ти ке, тре ба нај
пре ис та ћи да су се дру штве нопо ли тич ка пре ви ра ња не ми нов но 
од ра жа ва ла на од ви ја ње опа тиј ске Три би не . По чев од ње них ини
ци јал них иде ја као ју го сло вен ске му зич ке ма ни фе ста ци је ‘свих на
ро да и на род но сти’, пре ко чи ње ни це да јој је 1978 . го ди не ‘укло
њен’ атри бут ‘ју го сло вен ска’ (Ју го сло вен ска му зич ка три би на) и 

18 Из књи ге Тра го ви бал кан ске вр ле ти... са зна је мо да је овај Из ве штај, ка да га је Ра дић из ло
жио на ре дов ној сед ни ци Оде ље ња ли ков не и му зич ке умет но сти СА НУ, иза звао по де ље не 
ре ак ци је . Пре ма Ра ди ће вим ре чи ма, ком по зи тор Ми лан Ри стић за ме рио му је што је Из ве
штај за сно вао на ци та ти ма, али је у Ра ди ће ву од бра ну ста ла ком по зи тор ка Љу би ца Ма рић, 
твр де ћи да је упра во тим ци та ти ма на нај бо љи на чин де тек то ва но тре нут но ста ње до ма ће 
му зич ке кул ту ре (Ра дић, 2007: 89) .
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про ме њен на зив у Три би ну му зич ког ства ра ла штва Ју го сла ви је, 
до то га да је са свим из ве сно би ло да ће се 1990 . го ди не ова ма
ни фе ста ци ја по след њи пут ор га ни зо ва ти као су срет ју го сло вен ских 
ком по зи то ра . Ра ди ће ви ја сни ис ка зи о по ли ти за ци ји опа тиј ске Три
би не по чет ком 1970их (иа ко су они би ва ли не што при кри ва ни у 
из ве шта ји ма из то га до ба), осим што ука зу ју на ау то ро ву свест о 
ва жно сти очу ва ња соп стве ног умет нич ког диг ни те та, зна чај ни су и 
због то га јер ко ре спон ди ра ју с не ким бит ним де ша ва њи ма ко ја су 
пра ти ла та да шње ју го сло вен ско дру штво . Не тре ба за бо ра ви ти да 
је по че так осме де це ни је 20 . ве ка у Ју го сла ви ји обе ле жен до но ше
њем но вог Уста ва (1974), ко јим је де цен тра ли за ци ја зе мље до дат но 
про ду бље на, а че му је прет хо ди ло де ло ва ње Ма спо ка у Хр ват ској 
(1971) и ли бе ра ла у Ср би ји (1972), чи ји су се при пад ни ци отво ре
но су прот ста ви ли по ли ти ци Са ве за ко му ни ста Ју го сла ви је . Ова ква 
дру штве на ат мос фе ра сва ка ко је мо гла сти му ла тив но да де лу је и на 
јед ног му зич ког умет ни ка, ко ји се у окви ри ма сво је про фе си о нал не 
де лат но сти сло бод ни је упу стио у кри ти ку ко му ни стич ког дру штва . 

Сво јим ар гу мен то ва ним при мед ба ма, те ра ци о нал ним и увек 
кон струк тив ним кри ти ка ма, Ду шан Ра дић ни је са мо за го ва рао бес
ком про ми сност умет нич ких кри те ри ју ма на јед ном му зич ком фе
сти ва лу; он је стао у оп шту од бра ну ау то ном но сти, при род ног и 
са мо свој ног раз во ја му зич ке умет но сти, не окле ва ју ћи да се ве о ма 
хра бро су прот ста ви ак те ри ма Ју го сло вен ске му зич ке три би не, ка ко 
оним ау то ри те ти ма из ре до ва му зич ке стру ке, та ко и они ма ме ђу 
по ли тич ком ели том .
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Miloš Marinković

Dušan Radić and  
Annual Review of Yugoslav Music

Summary: Annual Review of Yugoslav Music was a festival of Yugoslav composers of 
various stylistic and compositionaltechnical orientations, which was held in Opatija 
from 1964 to 1990. In addition to the artistic aspects, this festival was an important 
contribution to the former cultural policy, aimed at bringing the peoples of socialist 
Yugoslavia closer. Among the numerous actors of this festival of contemporary music, 
was the composer Dušan Radić, who found himself in the role of music critic of the 
Annual Review of Yugoslav Music in the early 1970s. Despite the fact that the works of 
this Serbian composer were relatively often performed at concerts in Opatija (starting 
from the first edition of this festival), Radić’s views on that festival were provocative to 
say the least.

This paper critically examines Radić’observations on the Annual Review of Yugoslav 
Music from the Reports which he submitted to the Department of Fine Arts and Music 
of SASA. The analysis of the content of those Radić’s papers, has shown two essential 
problems of festival in Opatija – repertoire selection and politicization. The first of 
them referred to the domination of avantgarde works at concerts, which, according to 
Radić’s interpretation, endangered development of authentic contemporary Yugoslav 
music. The second aspect was related to the involvement of political elites in the 
organization of the Annual Review of Yugoslav Music, which opened up space for 
Radić to criticize the sociopolitical situation at the time.

The findings of this study suggest that there is a strong relationship between the 
critical and artistic principles of Dušan Radić.

Key words: Annual Review of Yugoslav Music, Dušan Radić, contemporary music, 
music festival, music criticism, music and politics, socialism, Yugoslavia
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