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Мо дер ни зам сва ко днев ног  
жи во та (li festyle  mo der nism) у 
де ли ма Ду ша на Ра ди ћа1

Сажетак: Познато је да су елементи савремене свакодневнице прожимали дела 
Душана Радића, барем када је реч о њиховом ванмузичком сижеу. Та тенденција 
се у композиторовом опусу појавила још у раним, студентским делима, али 
је дошла до изражаја у време Радићевог боравка у Паризу (1957–1958) где се 
усавршавао код Оливијеа Месијана (Olivier Messiaen, 1908–1992) и Даријуса 
Мијоа (Darius Milhaud, 1892–1974). Управо се према Ричарду Тарускину (Richard 
Taruskin) термин модернизам свакодневног живота (lifestyle modernism) везује 
за нека од Мијоових сценских остварења. У том смислу, значајна је Радићева 
сарадња са Мијоом, будући да су обојица композитори неокласичног усмерења, 
а претпоставка је да је Радић управо од тог француског композитора усвојио 
неке врло специфичне поетичке ставове. Стога, покушаћемо да представимо 
неке од одлика Радићевих дела насталих током педесетих година 20. века, како 
бисмо уочили паралеле са музичким светом Даријуса Мијоа, а самим тим и са 
модернизмом свакодневног живота.

Кључне речи: Душан Радић, Даријус Мијо, lifestyle modernism, неокласицизам, 
свакодневница. 

Увод

Пи та ње ма ни фе сто ва ња еле ме на та сва ко днев ни це у му зи ци за
сно ва но је на раз у ме ва њу сло же них од но са из ме ђу ње и кон тек ста у 
ко јем је на ста ла . Иа ко је по сле Пр вог свет ског ра та у вре ме про цва
та фран цу ског (од но сно па ри ског) нео кла си ци зма на стао чи тав низ 
де ла ин спи ри са них са вре ме ним сва ко днев ним жи во том, о че му ће 
би ти ви ше ре чи ка сни је, сва ко днев ни ца се као те ма у дру гим умет
но сти ма по ја ви ла ра ни је . Еле мен ти сва ко днев ни це (али и кри тич ки 
од нос пре ма њој) по ја ви ли су се у ли ков ним умет но сти ма још сре
ди ном 19 . ве ка, са по ја вом ре а ли зма . Дру гим ре чи ма, иа ко по ја ва 

1 Овај рад је на стао у окви ру 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 Ре пу бли ке Ср би је (РС200176) . Ва ри јан та овог 
тек ста об ја вље на је у: Bra lo vić, 2020 . 
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еле ме на та сва ко днев ни це у умет но сти ни је би ла но ва у вре ме ка да 
је Ду шан Ра дић (1929–2010) за по чео свој ком по зи тор ски рад, сва
ко до ба, па и оно у ко ме је тај ком по зи тор ства рао, ус по ста вља ло је 
не ку но ву вр сту од но са са њом . 

По ја ву еле ме на та сва ко днев ни це у му зи ци де фи ни сао је Ри
чард Та ру скин (Ric hard Ta ru skin), де фи ни шу ћи тер мин мо дер ни
зам сва ко днев ног жи во та (li festyle  mo der nism) . Та ру скин је пре у зео 
тер мин од исто ри чар ке ба ле та Лин Га ра фо ле (Lynn Ga ra fo la), ка ко 
би озна чио ба лет ска оства ре ња ком по зи то ра фран цу ске Ше стор ке 
ко ја су пре ми јер но из во ђе на око 1925 . го ди не – реч је о „сла вље
њу умет нич ки тран сфор ми са не ‘сва ко днев ни це’“ (Ta ru skin 2010) . 
По ме ни мо ба ле те као што су Ко шу те (Les bic hes, 1923) Фран си са 
Пу лан ка (Fran cis Po u lenc, 1899–1963), од но сно Во на кро ву (Le bo e uf 
sur le to it, 1920) или Ства ра ње све та (La création du mon de, 1923) Да
ри ју са Ми јоа (Da ri us Mil haud, 1892–1974) . Реч је о оства ре њи ма у 
ко ји ма се еле мен ти сва ко днев ни це уво де по мо ћу си жеа (у слу ча ју 
ба ле та Ко шу те, реч је о кућ ној за ба ви, док се у ба ле ту Во на кро ву 
ра ди о јед ној ве че ри у ба ру „Во на кро ву“ на вр ху со ли те ра) . У том 
сми слу, ба лет Ства ра ње све та је из у зе так, бу ду ћи да је реч о африч
кој ле ген ди о ства ра њу све та . Али, у сва три ба ле та, сва ко днев ни ца 
је под ву че на еле мен ти ма по пу лар не му зи ке: ин то на ци јом фран цу
ске шан со не или мо жда чак и по пу лар не на род не пе сме (Ко шу те), 
бра зил ске по пу лар не му зи ке (Во на кро ву) или џе за (Ства ра ње све-
та), што је у скла ду са те ма ма ових ба ле та . 

Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је Ра дић још као сту дент ком по зи
ци је у кла си Ми лен ка Жив ко ви ћа (1900–1964) по се зао за еле мен ти
ма сва ко днев ни це у сво јим де ли ма, ба рем ка да је њи хо ва те ма ти ка 
у пи та њу (на шта се и од но си тер мин мо дер ни зам сва ко днев ног жи
во та), раз мо три ће мо не ко ли ко де ла на ста лих то ком ше сте де це ни је 
20 . ве ка . 

Ду шан Ра дић и мо дер ни зам сва ко днев ног жи во та

Пре ма ре чи ма Го ри це Пи ли по вић, пе де се те го ди не 20 . ве ка би
ле су кључ не за фор ми ра ње Ра ди ће вог ком по зи ци о ног сти ла (уп . Пи
ли по вић, 2000: 19) . Од но сно, оно што Ра ди ћа чи ни, у нај ма њу ру ку, 
ин три гант ном по ја вом срп ске му зи ке тог вре ме на је сте упра во ком
по зи то ро во осци ло ва ње из ме ђу на ци о нал ног и мо дер ни стич ког опре
де ље ња, што је та да би ла јед на од нај че шће во ђе них по ле ми ка (исто) . 
Ко јој год стру ји да се при кла њао, „Ра дић је углав ном био сма тран 
ра ди кал ним мо дер ни стом (или чак екс тре ми стом), што је у оно вре ме 
мо гло да бу де ре зул тат не са мо ства ра лач ких опре де ље ња већ и не ка
квих ба нал но сти (но ше ња бра де, на при мер)“ (исто) . Пи ли по вић да ље 
на во ди Ра ди ће ва оства ре ња с по чет ка пе де се тих го ди на 20 . ве ка, као 
што су Ва ри ја ци је на на род ну те му, Пет пе са ма, Гун гу ли це, трип тих 
Оп сед ну та ве дри на, So na ta le sta и дру га, те раз ма тра ју ћи њи хо ве ка
рак те ри сти ке на во ди: „Би ло је то не што што је збу њи ва ло у по ја ви 
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мла де бун тов нич ке ге не ра ци је умет ни ка . Они не са мо да се ни су од
ре кли на ци о нал ног, јер би то по при ро ди от по ра пре ма со ци ја ли стич
ком ре а ли зму мо ра ло да усле ди, већ су упра во но вим од но сом пре ма 
на ци о нал ном из ра зи ли је дан део свог бун та“ (исто: 19–20) . 

Спо ме ни мо ци клус Спи сак, три на ест кро ки ја за три на ест из во
ђа ча, де лу ко је је, за јед но са So na tom le sta пре ми јер но из ве де но уз 
де ла Ра ди ће вог ко ле ге, Ен ри ка Јо си фа (1924–2003) на сту дент ском 
кон цер ту од 17 . мар та 1954 .2 Два Ра ди ће ва, по те ма ти ци на из глед 
су прот на оства ре ња, „ра ди кал ни“ Спи сак и фол клор но ин то ни ра на 
So na ta le sta, по ста ла су пред мет број них по ле ми ка . Но ка да је реч 
о Спи ску, у пи та њу је три на ест ре ла тив но крат ких над ре ал них пе са
ма Вас ка По пе (1922–1991): Коњ, Пат ка, Кром пир, Ма хо ви на, Бе лу-
так, Сто ли ца, Ко ко шка, Ма га рац, Ви о ли на, Сви ња, Хар ти је, Пу за ви ца 
и Как тус . Реч је о пред ме ти ма, биљ ка ма и жи во ти ња ма из сва ко
днев ног жи во та, чи ји су по ет ски опи си про на шли сво је ме сто у Ра
ди ће вој му зи ци, ко ја, пре ма ре чи ма Ве сне Ми кић, сход но на сло ву: 
„ . . .оста је на ни воу цр те жа . Оту да ан самбл, за хва љу ју ћи са ста ву и 
трет ма ну, нај че шће зву чи ‘су во’, по пут не ког ски ци ра ног аран жма
на, пре те жно уда рач ки и по пут џез ан сам бла“ (Ми кић, 2006: 275) . 
Ау тор ка упра во ове ка рак те ри сти ке ци клу са под вла чи као „Ра ди
ће ву скло ност ка јед но став но сти и сва ко днев но сти“ (исто) . Дру гим 
ре чи ма, уко ли ко је по сто ја ло не што нео бич но што би при ву кло па
жњу јав но сти (би ло на по зи ти ван или не га ти ван на чин), то су би ле 
све оне на пр ви по глед уоч љи ве вер бал не и му зич ке ка рак те ри сти ке 
Спи ска: не стан дард ни из во ђач ки са став, над ре ал ни сти хо ви и нео
бич на звуч ност, за сно ва на на ка рак те ри стич ним мо ти ви ма за сва ки 
ко мад по на о соб и ре дук ци о ни стич ким ком по зи ци о нотех нич ким 
по ступ ци ма (уп . Пи ли по вић, 2000: 18) . По ред тек ста, еле мент сва
ко днев ни це ко ји се по ја вљу је је сте и ко ри шће ње еле ме на та по пу
лар не му зи ке о ко јим пи ше Ми кић . 

Упра во ти еле мен ти, уоч љи ви већ у ци клу су Спи сак би ли су осно
ва ко ја је, очи глед но на до гра ђе на то ком Ра ди ће вог бо рав ка у Па ри
зу, 1957–1958 . го ди не, на уса вр ша ва њу код Ми јоа и Ме си ја на (уп . 
Pe ri čić, 1969: 407) . По све му су де ћи, Ра ди ћу је Ми јо био при јем
чи ви ји узор, бу ду ћи да је та ко ђе реч о ком по зи то ру нео кла сич ног 
усме ре ња, ко ји би не рет ко по се зао за си же и ма из сва ко днев ни це и 
еле мен ти ма по пу лар не му зи ке . Има ју ћи у ви ду де ло ко је је на ста ло 
упра во у вре ме бо рав ка у Па ри зу, а то је ба лет Ба ла да о ме се цу лу та-
ли ци, бур леск на љу бав на игра у три сли ке оп . 5, пред ста ви ће мо не ке 
еле мен те ко ји су на чи ни ли бли ском по е ти ке дво ји це ком по зи то ра . 

Ба лет Ба ла да о ме се цу лу та ли ци на пи сан је пре ма исто и ме ној 
по е ми Бо ре Ћо си ћа (рођ . 1932) . По е ма и ба лет су по де ље ни у три 
сли ке, то ком ко јих нас Ћо сић (и кон се квент но Ра дић) спро во де 
кроз са вре ме ни Бе о град ка сних пе де се тих го ди на про шлог ве ка – 
у пр вој и тре ћој сли ци . Из ме ђу њих рад ња се од ви ја на не бу . На 

2 Кон церт је иза звао број не по ле ми ке у му зич ком жи во ту Бе о гра да . Ви ше у: Пи ли по вић, 
2000: 20 .
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жа лост, ни јед но ни дру го окру же ње не од го ва ра глав ном ју на ку, 
Пе сни ку, ко ји, на кон не ко ли ко не у спе шних до га ђа ја у свом жи во ту 
од лу чи да за ме ни ме ста са сво јим двој ни ком на не бу, Ме се цом и 
по сле се по но во вра ћа на Зе мљу . Сто га, ба лет је по де љен на три сце
не и има си ме трич ну дра ма тур ги ју: „На Зе мљи“, „На Не бу“ и „Опет 
на Зе мљи“ . Сам ком по зи тор је на во дио да си му ла ци је фол кло ра у 
пр вој и тре ћој сли ци, од но сно џе за у дру гој има ју по ли тич ке ко но
та ци је,3 али, узор(и) уоч љи ви у пар ти ту ри нам ука зу ју на дру га чи је 
ин тер пре та ци је . 

Пред ста ви ће мо не ко ли ко при ме ра ов де . Пр ва два се од но се на 
увод ну му зи ку и Игру про ла зни ка на град ском тр гу у пр вој сли ци . 
Хар мон ски је зик уво да (т . 1–23) на од ре ђе ни на чин од го ва ра уво ду 
Ми јо о вог ба ле та Ства ра ње све та . У пр ва три так та, ја вља се би то
на ли акорд ски склоп ко ји чи не то ни ке Есду ра и Цеду ра . Од т . 4 и 
да ље, ба со ва ли ни ја је у цемо лу, док су оста ле де о ни це у Цеду ру, 
што на ли ку је на по ред ном по ста вља њу Деду ра и демо ла на по чет
ку Ми јо о вог ба ле та (њи хо во по ста вља ње је обр ну то – ба со ва ли ни ја 
је у Деду ру, а оста ле де о ни це у демо лу) . 

У Игри про ла зни ка на град ском тр гу (т . 24–216), по ред си му ла
ци је на род не игре (кроз упо тре бу ре пе ти тив них обра за ца у си ме
трич ним син так сич ним је ди ни ца ма од шест так то ва), ор ке стра ци ја, 
али до не кле и ме ло диј ски ма те ри јал су слич ни по чет ним так то ви
ма Двор жа ко ве (An to nin Dvoř ák, 1841–1904) сим фо ниј ске по е ме 
По днев на ве шти ца оп . 108 (1896) . Уко ли ко упо ре ди мо Игру про ла
зни ка са по чет ком по ме ну те сим фо ниј ске по е ме, уо ча ва мо слич не 
ор ке стра ци о не про це се . У оба слу ча ја, глав ну те му из во ди кла ри
нет (је дан, од но сно три), док оста ли др ве ни ду вач ки ин стру мен ти 
углав ном има ју уло гу хар мон ске прат ње кроз акорд ску фи гу ра ци
ју . Пе дал ни то но ви ко је из во де два фа го та у Двор жа ко вој по е ми су 
иден тич ни са хор на ма у Ра ди ће вој ор ке стра ци ји Игре про ла зни ка . 
Је ди на раз ли ка је што, у Ра ди ће вом слу ча ју, гу дач ки ин стру мен ти 
ду пли ра ју де о ни це хор ни и из во де ба со ву ли ни ју (де о ни це ви о лон
че ла и кон тра ба са), или из во де хар мон ску прат њу кроз фи гу ра ци ју 
ако ра да . Упр кос то ме, то на лан му зич ки је зик је обо га ћен акор ди ма 
ви со ког обе ле жа ва ња, ко ји се по не кад и по де ле у дво стру ке акор де 
(као у т . 96–102), од но сно у крат ке би то нал не па са же (као за вр ше
так Игре про ла зни ка, т . 213–216, где су на по ре до по ста вље ни то ни
ка Деду ра са до да том сек стом и то ни ка Асду ра) . 

Та ко ђе, ја вља ју се и број на „пре у зи ма ња“ мо ти ва из Ми јо о вог 
ба ле та Во на кро ву . Та ко, на при мер, по је ди ни мо ти ви, углав ном 
акорд ске фи гу ра ци је, као од парт . сло ва B, т . 24–27 у Ми јо о вом 
ба ле ту (де о ни це фла у те и кла ри не та) од го ва ра ју т . 79–83 у Ра ди ће
вом ба ле ту (де о ни це три кла ри не та и алт сак со фо на), или по је ди ни 
па са жи, од парт . сло ва Е, т . 12–24 (де о ни це фла у те и кла ри не та, 
од но сно обое), то јест, парт . сло ва Q, т . 35 до парт сло ва R, т . 8 (де о
ни це фла у те и кла ри не та) у Ми јо о вом ба ле ту, од го ва ра ју так то ви ма 

3 Ви ше у: Цми ља но вић 2009 .
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67–71, или 193–197 (де о ни це три кла ри не та) у Ра ди ће вом ба ле ту . 
Дру ги од ло мак се од но си на Не бе ску све ча ност у дру гој сли

ци, где су двор жа ков ски сим фо ниј ски ком по зи ци о нотех нич ки 
прин ци пи (обо га ће ни ми јо ов ском би то нал ном хар мо ни јом) за ме
ње ни по пу лар ном му зи ком, то јест џе зом . Иа ко је Ра дић сви рао у 
џез квар те ту то ком ка сних че тр де се тих го ди на про шлог ве ка (уп . 
Цми ља но вић, 2009: 156), еле мен ти по пу лар не му зи ке ко ји се по
ја вљу ју у дру гој сли ци ба ле та не из гле да ју као си му ла ци ја ‘пра вог’ 
то јест по пу лар ног џе за до Дру гог свет ског ра та, већ ви ше ли че на 
џез по сре до ван пре ко Ми јо о вог прин ци па упо тре бе џе за у ба лет
ској му зи ци . То се од но си на ор ке стра ци ју, фак ту ру и у од ре ђе ним 
сег мен ти ма, ме ло диј ски ма те ри јал . С тим у ве зи упо ре ди ти парт . бр . 
23, т . 5 до парт . бр . 24, или парт . бр . 30, т . 2–4 у Ми јо о вом ба ле ту 
Ства ра ње све та, са, на при мер, т . 114–127 у дру гој сли ци Ра ди ће вог 
ба ле та .4 

За кљу чак

Има ју ћи у ви ду де фи ни ци ју мо дер ни зма сва ко днев ног жи во та 
и на чи на на ко ји се он спро во дио у ба лет ској му зи ци па ри ског нео
кла си ци зма – кроз те ме, али и кроз еле мен те раз ли чи тих по пу лар
них му зи ка у пе ри о ду по сле Пр вог свет ског ра та – за кљу чу је мо да 
је Ра дић ко ри стио слич не ме то де ка ко би кре и рао соп стве ни мо
дер ни зам сва конд нев ни це . Нај пре, реч је о пре у зи ма њу ком по зи
ци о нотех нич ких по сту па ка – Ми јо о ве, од но сно Двор жа ко ве хар
мо ни је и ор ке стра ци је . Двор жак је нај ве ро ват ни је „ода бран“ као 
срп ској му зи ци бли зак, сло вен ски узор, ко ји би се ла ко сро дио са 
еле мен ти ма на род не игре ко ји се ја вља ју у пр вој и тре ћој сли ци . Са 
дру ге стра не, Ми јо о ва му зи ка је у осно ви ко ри шће на као еле мент 
ко јим је Ра дић пот кре пио сво ја ин те ре со ва ња за са вре ме не (од но
сно нео кла си чар ске) му зич ке то ко ве, у пе ри о ду ка да је нео кла си
ци зам у срп ској му зи ци до сти зао сво ју пу ну афир ма ци ју . При ме ри 
из Ра ди ће вог и Ми јо о вих де ла нам ука зу ју на на чи не на ко је је Ра
дић у на шој сре ди ни уно сио но ва, у осно ви мо дер ни стич ка стру ја ња 
ка сни је про зва на мо дер ни змом сва ко днев ног жи во та .

4 Ва жно је уо чи ти да је сме на из ме ђу ма сов них сце на и сце на са по је ди нач ним ли ко ви ма 
у Ра ди ће вом ба ле ту до не кле ана лог на дра ма тур ги ји ба ле та Пе тру шка (1910–1911) Иго ра 
Стра вин ског (Игорь Фёдо ро вич Стра вин ский, 1882–1971), по го то ву ка да је реч о дра ма тур
ги ји дру ге сли ке Ба ла де о ме се цу лу та ли ци . 
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Mi loš Bra lo vić

Li festyle  Mo der nism  
in the Works of Du šan Ra dić

Summary: In this text, we deal with elements of everyday life in the works of Dušan 
Radić, namely in his ballet Ballad of the Vagabond Moon, subtitled „A burlesque love 
game“ op. 5. We are presenting those elements trough the prism of the term lifestyle 
modernism, introduced by musicologist Richard Taruskin and in comparison with two 
ballets by Darius Milhaud – La Création du Monde and Le Boeuf sur le toit. Through 
the analysis of these works, we concluded that Radić mediated Milhaud’s elements of 
everyday life, through studying, simulating and paraphrasing elements of Milhaud’s 
style in Ballad of the Vagabond Moon. 

Key words: Dušan Radić, Darius Milhaud, Lifestyle modernism, neoclassicism, 
everyday life.
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