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Бојана Радовановић
универзитет уметности у београду
факултет музичке уметности
докторске студије музикологије
br.muzikolog@gmail.com

драгутин Гостушки: рађање српске музичке културе – поводом тридесет година од премијерног
емитовања истоимене серије ртс-а, снежана николајевић (ур.), прев. на енглески александра
Cal cutt, београд, радио-телевизија србије, музиколошко друштво србије, 2017, 288 стр.

три деценије након премијерног емитовања те-
левизијске серије рађање српске музичке културе
(1987), удруженим снагама издаваштва радио-
телевизије србије и музиколошког друштва ср-
бије, објављено је издање које смо дуго чекали.
реч је о својеврсном реиздању текстова др драгу-
тина гостушког, сценаристе и водитеља ове теле-
визијске серије, на основу којих је изведен овај
изузетни пројекат који је и данас итекако завре-
ђује нашу пажњу. Поред редигованих текстова,
које је уредио редитељ и сарадник на сценарију
Петар м. теслић, ово издање драгоцено је из још
једног разлога. наиме, оно садржи и DVD на ко-
ме је похрањена читава серија у видео формату,
која је деценијама била недоступна стручној јав-

ности, заинтересованим студентима и широј пу-
блици. Писани и видео материјал пропраћен је
уводним текстом уреднице издања др снежане
николајевић, освртом на живот и дело („човек
коме се веровало“) који је начинила др Катарина
томашевић, стручни редактор овог издања и са-
радница на сценарију, те текстом „историја срп-
ске музике у телевизијском издању“ у којем сне-
жана николајевић пише о телевизијским пракса-
ма школског програма телевизије београд,
обраћајући нарочиту пажњу на сегмент музичко
васпитање и емисије о српској музици које су ре-
ализоване током осме деценије 20. века. вред-
ност овог издања увећана је чињеницом да су сви
текстови штампани и на енглеском језику, као и

чланак примљен 29. новембра 2017.
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да је видео снимке емисија могуће пратити уз
поднаписе на истом језику, што овај пројекат чи-
ни репрезентативним не само за наше услове,
већ и за иностране културалне и музиколошке
кругове.

РАђАње СРПСКе МуЗИчКе КулТуРе неКАД:
идеје и реалиЗација1

серија рађање српске музичке културе настала је
у окриљу школског програма телевизије бео-
град, који је, како наводи снежана николајевић,
„био један од најбољих, најсадржајнијих и нај-
престижнијих“ програма на овим просторима.
сâма идеја реализовања циклуса који би у осам
кратких емисија уобличила слику о рађању и пр-
вим корацима српске уметничке музике, делова-
ла је, као што би, уосталом, и данас био случај,
мегаломански, амбициозно и врло захтевно.

гостушког, присећају се снежана никола-
јевић и Катарина томашевић, није било лако
убедити да пристане да учествује у једном овако
великом подухвату који је, поред израде сцена-
рија и осмишљавања сâмих емисија, подразуме-
вао тесну сарадњу члановима екипе на телевизи-
ји и бројним извођачима који су гостовали током
читавог серијала. Па ипак, када су отпочели рад
на серији, гостушки и његови сарадници посве-
ћено су радили на одабиру материјала, компози-
ција, извођача и укупног изгледа студија и тона
емисија.

атмосфера телевизијског сета одабраног за
емисије одаје утисак „смирене и укусно наме-
штене грађанске собе“, пријатног окружења и на-
учничког расположења. гостушки је ‘на свом те-
рену’, у својој радној соби, а његов наратив по-
стављен је као доминантан у односу на остале

аспекте серије. ипак, остали чиниоци емисија
подједнако су важни у целокупном резултату.
сваки од већих сегмената емисије илустрован је
музичким примерима, тако да гледаоци поред
излагања гостушког имају прилику и да чују му-
зику о којој се говори. у оквиру емисије наступи-
ли су многи извођачи, камерни састави, орке-
стри и хорови (попут Павла аксентијевића и ан-
самбла „ренесанс“, јадранке јовановић и татјане
Кукоч, александра вујића, репрезентативног ор-
кестар гарде под диригентском палицом илије
илијевског, хора „јосиф маринковић“ из зрења-
нина под управом диригента слободана бурсаћа,
београдских мадригалиста, хора радио телеви-
зије београд са диригентом младеном јагу-
штом), а гостушки је и сâм на клавиру одсвирао
неке краће композиције. такође, наратив је ис-
праћен фотографијама рукописа, архивским фо-
тографијама и видео снимцима. Када би, као
нпр. у емисијама посвећеним мокрањцу, цити-
рао одломке из путописа, на сцену су на кратко
ступали глумци. По грађи и техници ова серија
би се свакако могла сврстати у жанр документар-
не серије са историјском темом и образовном
сврхом.

серијал је, имајући у виду његову едука-
тивну улогу, требало да буде пријемчив широком
гледалачком аудиторијуму. стога се мора при-
метити да је један од вероватно најзахтевнијих
задатака било изналажење начина да се гледао-
цима различитих узраста, образовања и интере-
совања представе контекст, услови и најважнији
пунктови настанка и развоја српске музичке кул-
туре у 19. и 20. веку. музичко путовање кроз вре-
ме гостушки је осмислио у осам емисија поједи-
начног трајања око тридесет минута ((1) про-
паст традиције и зраци наде, (2) аматери и про-
фесионалци, (3) с оне стране реке, (4) стисак

1 део овог текста изложен је на осамнаестом педагошком форуму сценских уметности у београду 2015. године
и објављен наредне године у зборнику радова. види: бојана радовановић, „‘један лични поглед на ствари’ –
телевизијски циклус рађање српске музичке културе драгутина гостушког“, у: милена Петровић (ур.),
артикулација као средство комуникације, интерпретације и значења: тематски зборник, осамнаести
Педагошки форум сценских уметности (11-13. децембар 2015), београд, факултет музичке уметности, 2016,
103–111.
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диригента јосифа шлезингера. Први компози-
тор чији је рад сагледан у овој серији био је, да-
кле, шлезингер, окарактерисан као „омиљен ком-
позитор и врло поштован грађанин“ који је „гра-
дио српску музику од темеља“.

у наредним емисијама гостушки је гово-
рио о николи ђурковићу и Корнелију станкови-
ћу који су, према његовом мишљењу, одиграли
„најзначајније историјске улоге“ у контексту
културног „зближавања“ београда са градовима
у аустро-угарској, земуном и Панчевом, а затим
и о личностима као што су милан миловук и
алојз Калауз. емисијама које су потом уследиле,
с оне стране реке и стисак братске руке, гледао-
цима је представљен рад композитора као што су
јован Пачу, даворин јенко и исидор бајић, итд.
тако се гостушки дотакао и питања композитора
страног порекла (Пачу, јенко) који су дали најве-
ћи допринос развоју српске музичке културе у
војводини.

симболичан је и симптоматичан наслов
пете емисије – последња трка, на чијем се почет-
ку аутор осврће на уметничка достигнућа и све
„велике“ епохе кроз које је европа прошла до по-
четка 20. века док је „у србији тек почело буђење
из средњевековног кошмара“. другу половину
19. века у српској историји музике гостушки са-
гледава као „необичну трку“, карактеристичну
по томе што су њени учесници трчали „напоредо
и један преко другог“, а до свог циља стизали или
негде у путу одустајали. Притом примећује да је
интересантно, чудно и „безмало смешан случај“
да су одговорност за поједине епохе морали да
преузму појединци – када је реч о романтизму у
поезији и сликарству, гостушки издваја ђуру
јакшића, а сагледавајући музику, блискост ре-
довима класицизма приписује стевану стојано-
вићу мокрањцу, а већи романтичарски занос
јосифу маринковићу. ову епизоду гостушки је
посветио маринковићу и композиторима стани-
славу биничком, Петру Крстићу и владимиру

братске руке, (5) последња трка, (6) човек кога
смо чекали, (7) човек кога нећемо заборавити, (8)
путници оријент-експреса).

одабир личности, њихових достигнућа и
биографских података који би у оваквој прилици
послужили за реконструкцију историје носи за
собом одговорност. образовни карактер емисија
очитује се, пре свега, у начину саопштавања ин-
формација, у којем се гостушки спретно креће
између историјског контекста у србији тога доба,
друштвених и културних прилика и музичких до-
стигнућа у земљи, са посебним освртима на то-
кове европског развоја у музици и другим обла-
стима. израз драгутина гостушког је јасан, пре-
цизан и разумљив, а прича о почецима српске
уметничке музике представљена интересантним
и духовитим наративом. иако је говорио о срп-
ској музичкој прошлости којом се у дотадашњој
каријери није много бавио, гостушки је прили-
ком излагања у емисијама изнео и неколицину
својих личних ставова, што је несумњиво допри-
нело приснијем односу публике према материја-
лу и личностима о којима се говорило.

Како примећује роксанда Пејовић, текст
телевизијских емисија рађање српске музичке
културе има „изврсно историјско окружење“.2

већ на почетку прве емисије из серије, пропаст
традиције и зраци наде, гостушки пажљиво по-
ставља историјски и друштвени контекст српске
државе у 19. веку, са освртом на облике црквеног
и дворског музицирања у српској средњовеков-
ној држави пре доласка османлија. уз нека оп-
шта запажања о музици средњег века и очувању
традиције црквеног појања и народне песме и
обичаја, гостушки је прешао на разматрање ‘ра-
ђања’ српске музичке културе у 19. веку. у истој
емисији аутор је посветио један сегмент вуку Ка-
раџићу, заслужном за описмењавање српског на-
рода у 19. веку и кнезу милошу обреновићу, ко-
ји је основао први оркестар у србији и у тадашњу
престоницу, Крагујевац, довео композитора и

2 роксанда Пејовић, комплексно посматрање музике: критичари, есејисти и естетичари. павле стефановић и
драгутин Гостушки. београд, универзитет уметности у београду, факултет музичке уметности, Катедра за
музикологију, 2012, 155.
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ђорђевићу, којима је признао заслуге за унапре-
ђење оркестарске музике, не налазећи довољно
разлога да их назове устаљеним именом „бео-
градска школа“, јер, како каже, „ако је до школе
у којој су ови људи учили, сви су се музички
образовали у иностранству, а ако се ради о шко-
ли коју би евентуално сами створили, чињеница
је да такве школе није било“. на самом крају ове
емисије, гостушки је укратко размотрио случај
јединог композитора који је поменут у лексико-
ну алфреда ајнштајна, Петра стојановића, про-
блематизујући тако питање композитора српског
порекла, али са страним држављанством и ме-
стом пребивалишта и рада ван тадашње србије.
ипак, стојановић се 1925. године сели у београд,
добија место директора музичке школе „станко-
вић“ и место професора виолине на музичкој
академији по њеном оснивању, те је гостушки на-
шао за сходно да се и стојановићев опус укратко
представи у серији.

драгутин гостушки је стваралаштву стева-
на стојановића мокрања посветио две епизоде
своје серије, дајући им наслове човек кога смо че-
кали и човек кога нећемо заборавити, из чега мо-
жемо да наслутимо да је аутор сматрао мокрањ-
ца најзначајнијим српским композитором, што
се кроз текст емисија и потврђује. са подједна-
ком пажњом сагледана је биографија мокрањца,
његова световна и духовна хорска музика, као и
друштвено-историјски контекст његовог живота.
„мокрањчева величина лежи баш у томе што је
он класик“, рекао је гостушки, „(...) уметник чи-
јем делу минимално опада вредност са време-
ном“; то је дело које „отвара приступ са свих
страна, у свако доба изазива жељу за поновним
сусретом“.

у последњој од осам епизода, гостушки је
говорио о генерацији композитора који су ступи-
ли на сцену српске музике непосредно након
стевана мокрањца – Кости манојловићу, мило-
ју милојевићу, Петру Коњовићу и стевану хри-
стићу. истакао је да су ови композитори били у
непосредном или посредном контакту са мо-

крањцем и његовим делом, те да су се својим де-
лима издвојили као необично значајне личности
у српској историји музике.

у свом тексту о односу драгутина госту-
шког према српској и југословенској музици,
роксанда Пејовић се осврнула и на третман исто-
рије српске музике у серији рађање српске музич-
ке културе. наиме, Пејовић истиче да се у тексту
телевизијских емисија налазе извесне заблуде
када се говори о подацима из историје музике,
што је резултат коришћења „забавне литерату-
ре“.3 неке од њих биле су последица, дакле, пре-
виђања актуелније и новије литературе (попут
примедбе о томе како ни у једном уџбенику није
споменуто да је шлезингер био мађарски јевре-
јин). са друге стране, роксанда Пејовић је при-
метила и истакла неке опаске и коментаре који
су се тицали извесних ставова устаљених у срп-
ској музикологији са којима се аутор емисија ни-
је слагао (већ поменуто питање београдске шко-
ле, „реализам“ у мокрањчевој музици, итд).

за разлику од новинских чланака, телеви-
зија омогућава гледаоцима да перципирају особу
која им, као у овом случају, ауторитативно пред-
ставља историјске чињенице и своја запажања, да
тој особи доделе глас и лик. овај аспекат утолико
је битнији ако нас кроз серију емисија води један
човек. гостушки је овој серији дао врло личан пе-
чат, најпре, као што је већ истакнуто, одабиром
материјала, а потом и духовитим опаскама и ин-
тересантним дигресијама, које су омогућавале
гледаоцима да сагледају шири контекст и упо-
знају се са начином на који је о српској музици
размишљао аутор. уосталом, на самом крају по-
следње емисије гостушки је и сам рекао: „рекао
бих само да је, независно од чињеница, све оста-
ло мој лични поглед на ствари“. Познат као пи-
сац и критичар ‘без длаке на језику’, гостушки је
‘зачинио’ емисије препознатљивим запажањима
и коментарима, која, чини се, остају у сећању
пре него неки биографски податак из живота
композитора. таква је, на пример, изјава из ше-
сте емисије, прве од две емисије о мокрањцу:

3 исто.
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„Када сам први пут рекао да је мокрањац још
увек и нажалост највећи српски композитор, до-
живео сам непријатности од стране живих пре-
тендената на то место“. овај коментар гостушки
је потом ублажио указујући на чињеницу да је
уобичајено да су сви највећи уметници „бивши“
и у историји „културнијих“ народа. гостушки је
искористио прилику да се више пута дотакне та-
да (али и данас) актуелних тема. наиме, разма-
трајући већ поменуто порекло композитора Пе-
тра стојановића, он је укратко изнео свој став о
склоности југословенских историчара да „асими-
ловане странце прећутно уписују у наше књиге“,
те да се „не могу истовремено јурити по свету
људи нашег порекла (...) и проглашавати за вечи-
те југословене. у том смислу“, закључио је госту-
шки, „никола тесла, на пример, није ни српски
ни хрватски, већ амерички научник, било то не-
ком право или не“.

гостушки се на неколико места дотакао пи-
тања којима се бави музикологија, а која су про-
блематична и подложна дискусијама, новим ре-
шењима и аргументима. међутим, на оваквим
местима није се дуже задржавао – изнео би свој
став, као што је то случај са питањем назива „бе-
оградска школа“ или употреба стилске одредни-
це реализма када је реч оо мокрањчевој музици,
или би нагласио да је поменута тема проблема-
тична, те да се он сам тиме није подробније ба-
вио.

РАђАње СРПСКе МуЗИчКе КулТуРе даНаС:
СавреМеНа перСпекТива

важно је, нарочито имајући у виду позицију на-
ше – музичке, музиколошке, образовне – струке
данас, истаћи значај пројекта који је спроведен у
дело и емитован те 1987. године. При томе, не
говорим само о сценарију, одабиру тема, лично-

сти и проблемских места, већ и о великом труду
уложеном у сарадњу са бројним извођачима. По-
себно је, дакле, вредно пажње да су се тада изве-
ла и снимила неколика дела домаћег стварала-
штва која се, ни тада као ни данас, углавном не
налазе на репертоарима наших музичара.

остварујући своју замисао у тада врло ак-
туелним и „егзактним захтевима медијског при-
ступа историји“,4. гостушки и његови сарадници
окупљени око овог серијала, успели су да реали-
зују веома важан пројекат, који се одликује, за то
време, динамичном презентацијом важних ин-
формација, те темељном покривеношћу тема бо-
гатим музичким, архивским и забавним аспекти-
ма програма.

текстови телевизијских емисија приређени
су и објављени у часопису Музички талас током
1995/6. године. већ тада се могло видети да овај
текст преношењем у други медиј не губи на сте-
пену ангажованости; јасан и сажет едукативни
тон написа драгутина гостушког свакако јесте
једна од најупечатљивијих карактеристика њего-
вог стила.

данас, када захваљујући иницијативи и на-
порима музиколошког друштва србије и изда-
вачке делатности ртс-а пред собом коначно
имамо и текст и видео материјал серије рађање
српске музичке културе, можемо увидети вели-
чину тог пројекта. он се истиче као јединствен
захват, како у радном веку драгутина гостушког,
тако и у историји нашег образовног програма.
стога, ново издање овог серијала немерљиво до-
приноси српској савременој музиколошкој ми-
сли – оно стамено стоји као споменик једног вре-
мена у историји телевизије и музичке културе и
чува од заборава драгоцена извођења српске му-
зике са краја 19. и почетка 20. века, уједно пред-
стављајући путоказ и мотивацију за будуће про-
јекте који ће новим и савременим увидима даље
осветљавати нашу музичку прошлост.

4 снежана николајевић, „историја српске музике у телевизијском издању“, у: драгутин Гостушки, рађање
српске музичке културе – поводом тридесет година од премијерног емитовања истоимене серије ртс-а, снежана
николајевић (ур.), београд, радио-телевизија србије, музиколошко друштво србије, 2017, 129–140, 134.

najnoviji_Layout 1  27-Dec-17  21:46  Page 78




