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ИВА НА С. ВЕ СИЋ
Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град∗

Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per

СВЕ СЛО ВЕН СКА ИДЕ ЈА У ДЕ ЛО ВА ЊУ СА ВЕ ЗА
МУ ЗИ ЧА РА У КРА ЉЕ ВИ НИ СХС/ЈУ ГО СЛА ВИ ЈИ
ТО КОМ ДВА ДЕ СЕ ТИХ ГО ДИ НА XX СТО ЛЕ ЋА:

ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВЕ, АК ТИВ НО СТИ, ПО СТИГ НУ ЋА∗∗

СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду раз ма тра ли смо до при нос де ла функ ци о не ра нај зна-
чај ни јег про фе си о нал ног удру же ња му зи ча ра у ме ђу рат ној Ју го сла ви ји – Са ве за му-
зи ча ра у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји, спро во ђе њу сло вен ске кул тур не ин те гра ци је. 
Пра те ћи де ло ва ње гру пе оку пље не око зва нич ног гла си ла ор га ни за ци је Ju go sla ven ski 
mu zi čar / Mu zi čar, у ме ђу на род ним окви ри ма, из дво ји ли смо кључ не по ду хва те ко ји 
су по кре ну ти у пе ри о ду из ме ђу 1923. и 1929. с ци љем збли жа ва ња и ин тер кул тур не 
раз ме не са сло вен ским му зи ча ри ма и струч ња ци ма. Ре зул та ти ана ли зе ви до ва и ин-
тен зи те та ко ла бо ра ци је за гре бач ких му зи ча ра с му зи ча ри ма из сло вен ских зе ма ља 
по сма тра ни су у ком па ра ци ји с ре зул та ти ма ра ни јих ис тра жи ва ња. Циљ то га био је 
да се раз мо три да ли су и у ко јој ме ри на сто ја ња ове гру па ци је ко ре спон ди ра ла са 
срод ним те жња ма дру гих ју го сло вен ских и сло вен ских му зи ча ра, као и с до ми нант-
ним ста во ви ма и прак сом по ли тич ке и ин те лек ту ал не ели те с ових про сто ра.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: све сло вен ство, Са вез му зи ча ра у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви-
ји, Фран/Фра њо Ши дак, Ја ро слав Ши дак, Ju go sla ven ski mu zi čar / Mu zi čar.

За ми сао о кул тур ном и по ли тич ком збли жа ва њу Сло ве на на тлу 
Евро пе ак ту е ли зо ва ла се у раз ли чи тим ви до ви ма по че в од XVII ве ка.1 
Ка ко су се ме ња ле ге о по ли тич ке при ли ке на овом про сто ру и, у скла-
ду с тим, ду го роч ни ци ље ви по ли тич ке и ин те лек ту ал не ели те по је-

* distinto_differente@yahoo.com 
∗∗ Ова сту ди ја је ре зул тат ра да на про јек ту Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ Иден ти

те ти срп ске му зи ке од ло кал них до гло бал них окви ра: тра ди ци је, про ме не, иза зо ви 
(ОН177004), ко ји 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.

1 Ме ђу нај ра ни је по бор ни ке сло вен ске иде је убра ја се хр ват ски те о лог и све стра ни 
ин те лек ту а лац Ју рај Кри жа нић (1618–1683). О ње го вим ак тив но сти ма и за ми сли ма у по гле-
ду сло вен ског збли жа ва ња  ви де ти де таљ ни је у Pe tro vIch 1947.
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ди нач них сло вен ских на ро да, та ко су се по ја вљи ва ла но ва ту ма че ња 
зна ча ја и мо да ли те та њи хо вог ме ђу соб ног по ве зи ва ња.2 Упр кос круп-
ним про ме на ма иза зва ним ис хо дом Ве ли ког ра та и Ок то бар ске ре во-
лу ци је ко ји су, из ме ђу оста лог, до не ли по ли тич ко оса мо ста ље ње ве-
ћи ни Сло ве на, као и не дво сми сле но уда ља ва ње њи хо вих на ци о нал них 
ели та од ру ског, од но сно со вјет ског ути ца ја, по тре ба за об у хват ни јом 
ко ла бо ра ци јом на раз ли чи тим ни во и ма ни је из гу би ла на ва жно сти. 
Шта ви ше, сти че се ути сак да су у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та 
негдашњa стре мље ња ка сло вен ској ин те гра ци ји по че ла из но ва да ин-
спи ри шу ус та ла са не ду хо ве сло вен ских ин те лек ту а ла ца ко ји су у апо-
ка лип тич ном сло му ве ли ких им пе ри ја на тлу Евро пе ви де ли при ли ку 
за исто риј ско уз ди за ње и бу ђе ње кул тур но-по ли тич ких по тен ци ја ла 
ве ко ви ма спу та ва них сло вен ских на ро да. У скла ду с но во на ста лим 
исто риј ским окол но сти ма, иде ја о ин тен зи ви ра њу кон та ка та ме ђу сло-
вен ским на ро ди ма ра ди ства ра ња чвр шћих кул тур них, на уч них, еко-
ном ских и по ли тич ких спо на и, по сле дич но, об ли ко ва ња спе ци фич не 
ци ви ли за циј ске тво ре ви не не са мо у европ ском већ и гло бал ном кон-
тек сту, при ву кла је па жњу јед ног де ла ју го сло вен ских ин те лек ту а ла ца 
по чет ком два де се тих го ди на про шлог ве ка, ме ђу ко ји ма су ве ли ки удео 
има ли му зи ча ри и му зич ки струч ња ци. Иа ко је у том мо мен ту све сло-
вен ство афир ми са но у скр ом ним раз ме ра ма ме ђу при пад ни ци ма по-
ли тич ке ели те пр вен стве но кроз по ја ча ну раз ме ну с Че хо сло вач ком у 
број ним обла сти ма де ло ва ња, по је ди ни ин те лек ту ал ни и умет нич ки 
кру го ви при сту пи ли су му с пу но ен ту зи ја зма не за у ста вља ју ћи се 
са мо на на дах ну тим из ра зи ма со ли да р но сти са сло вен ском „бра ћом“. 
По ла зе ћи од не до вољ но ја сно фо р му ли са не или де ли мич но ис кри ста-
ли са не иде о ло шке под ло ге у скло пу ко је су мо гле да се пре по зна ју 
на сла ге де вет на е сто ве ков них ту ма че ња исто риј ске уло ге и зна ча ја 
Сло ве на на ста лих у Ру си ји и Хаб збур шкој мо нар хи ји (сло ве но фил ство/
сла вја но фил ство, пан сла ви зам, ау стро сла ви зам, нео сла ви зам/но во сла-
ви зам; уп. oB šust 2013: 198–230) у спре зи с по сле рат ним фи ло зоф ским 
пе си ми змом и евр о а зиј ским схва та њи ма, при пад ни ци тих кру го ва 
ини ци ра ли су раз ли чи те ак тив но сти с ци љем да про кла мо ван кул тур-
ни про грам ак ту е ли зу ју и пре то че у да ле ко се жан про цес збли жа ва ња.

2 О исто ри ји иде је сло вен ске ин те гра ци је, као и ње ним ак ту е ли за ци ја ма, ин тер пре-
та ци ја ма и по ли тич ким, дру штве ним и кул тур ним ефек ти ма по сто је број не сту ди је. За 
по тре бе овог ра да ко ри сти ли смо се ре зул та ти ма ис тра жи ва ња исто ри ча ра и ан тро по ло га 
ко ји су се по себ но фо ку си ра ли на оте ло вље ње све сло вен ства ме ђу ау стро у гар ским Сло ве-
ни ма то ком XIX ве ка, те на по чет ку XX ве ка (šI dak 1968; Gross 1981; agičić 2000), по том 
ме ђу ру ском по ли тич ком и ин те лек ту ал ном ели том XIX и XX ве ка (shla Pen tokh ed. 2007) 
и, нај зад, у ши рем  вре мен ском и ге о граф ском оп се гу (oB šust 2013).
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Прем да је кул тур на и умет нич ка са рад ња из ме ђу ју го сло вен ских 
и дру гих сло вен ских на ро да на те ме љу све сло вен ских те жњи би ла 
пред мет не ко ли ко ис тра жи ва ња у про те клим го ди на ма у ко ји ма су се 
ис пи ти ва ле по је ди не ње не ди мен зи је,3 овом при ли ком је циљ да се 
са гле да ју из ве сне ини ци ја ти ве ко је до са да ни су де таљ ни је раз ма тра-
не, од но сно да се објаснe њи хов узрок и ефек ти ко је су има ле у ју го-
сло вен ској умет нич кој и јав ној сфе ри и ши ре. По себ ну ва жност у том 
сми слу има ло је де ло ва ње гру пе за гре бач ких му зи ча ра, ути цај них 
при пад ни ка Са ве за му зи ча ра у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји, пред во-
ђе них Фра ном/Фра њом Ши да ком, а по том и Ја ро сла вом Ши да ком, 
ко ји су чи ни ли не са мо око сни цу гла си ла организацијe Ju go sla ven ski 
mu zi čar / Mu zi čar у пе ри о ду од 1923. го ди не до кра ја два де се тих го ди-
на про шлог ве ка, већ и кључ не но си о це ње них ме ђу на род них ак тив-
но сти. Оно је по сма тра но у ком па ра ци ји с на по ри ма дру гих ју го сло-
вен ских и сло вен ских му зи ча ра из тог пе ри о да ко ји су се по све ти ли 
раз ви ја њу сло вен ске уза јам но сти кроз ус по ста вља ње лич них кон та-
ка та или зва нич ну са рад њу с умет нич ким дру штви ма, ан сам бли ма и 
ор га ни за ци ја ма. Из у зев ука зи ва ња на спек тар ак тив но сти за гре бач ких 
му зи ча ра и му зич ких струч ња ка, по сма тра не су и вла да ју ће при ли ке 
у ју го сло вен ској сре ди ни ка да је о све сло вен ској иде ји реч. Би ло је, 
на и ме, бит но да се ис так не од нос пре ма њој, ње на рас про стра ње ност, 
и при ступ ту ма че њу ме ђу при пад ни ци ма ин те лек ту ал не ели те да 
би се на по слет ку из ши ре пер спек ти ве са гле дао учи нак раз ма тра не 
гру пе.

Ис пи ти ва ње уло ге ју го сло вен ских му зи ча ра у ши ре њу све сло вен-
ске иде је то ком два де се тих го ди на про те клог сто ле ћа про ис те кло је 
из ре зул та та ра ни јих ис тра жи ва ња (Весић 2016; vesić2017; 2019) ко ји 
су обо га ће ни и над гра ђе ни но вим уви ди ма. Они су на ста ли из ана ли-
зе ме ђу на род ног де ло ва ња за гре бач ких му зи ча ра из тог пе ри о да на 
осно ву си сте ма ти зо ва них по да та ка из ча со пи са Ju go sla ven ski mu zi čar 
/ Mu zi čar, а по том и из збир ке до ку ме на та Ко сте П. Ма ној ло ви ћа по-
хра ње не у Му зи ко ло шком ин сти ту ту СА НУ, Бе о град.4

3 Тај фе но мен за јед но с фе но ме ном ме ђу сло вен ских кул тур них ве за у кон тек сту де ло-
ва ња му зи ча ра у ме ђу рат ном пе ри о ду де таљ ни је су ис тра жи ва ли му зи ко ло зи Ми ли ца Га јић 
(гајић 1996), Алек сан дар Ва сић (va sIć 2007; Васић2009;2014), Ива на Ве сић (ve sIć2007; 
2019; Весић 2016), Ка та ри на То ма ше вић (ТоМашеВић 2009), Ро за ли на Спа со ва и Сте фан ка 
Ге ор ги е ва (sPa so va, Ge or GI e va 2011), Сте фан ка Ге ор ги е ва (Ge or GI e va 2017) и Би ља на Ми ла-
но вић (МиланоВић 2010; MI la no vIć2017).

4 Ова збир ка је де ли мич но ар хи ви стич ки об ра ђе на услед че га по је ди нач ни до ку мен ти 
ни су сиг ни ра ни.  
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Ју го сло вен ска јав на сфе ра и по ја ва све сло вен ских те жњи:
са жет осврт

Не ко ли ко го ди на на кон Пр вог свет ског ра та ме ђу ју го сло вен ским 
ин те лек ту ал ци ма по ја ви ла су се ту ма че ња раз во ја ју го сло вен ског дру-
штва и кул ту ре у ко ји ма осла ња ње на за пад но е вроп ске мо де ле ни је 
пред ста вља ло по ла зну осно ву. Пут на прет ка и уна пре ђе ња на овим 
про сто ри ма во дио је кроз угле да ње на до стиг ну ћа по је ди них сло вен-
ских на ро да, али и ме ђу соб ну са рад њу ко ја је услед прет по ста вље не 
по ду дар но сти ду хов них од ли ка раз ли чи тих гру па Сло ве на и њи хо ве 
ци ви ли за циј ске са о бра зно сти тре ба ло да из не се на ви де ло зна ча јан 
кул тур ни по тен ци јал сло вен ске „ра се“. Да је еман ци па ци ја ју го сло-
вен ског дру штва и кул ту ре и це ло куп ног сло вен ског „про сто ра“ мо-
гу ћа пр вен стве но кроз об у хват ну, кон ти ну и ра ну и си сте ма тич но во-
ђе ну ин тер кул тур ну раз ме ну наговешт авaно је у ди ску си ја ма по је ди-
них ис так ну тих на уч ни ка и ути цај них јав них лич но сти с ових про-
сто ра. Ме ђу њи ма, ва жно ме сто при па да ло је про фе со ри ма Уни вер-
зи те та у Бе о гра ду – ан тро по ге о гра фу и ет но ло гу Јо ва ну Цви ји ћу, као 
и хе ле ни сти Ми ло шу Ђу ри ћу, ко ји су све сло вен ској иде ји по ку ша ли 
да да ју ја сни је од ре ђе ње. Оба на уч ни ка пред ста ви ла су сво је по гле де 
на све сло вен ство у ча со пи су Срп ски књи жев ни гла сни к у пр вој по ло-
ви ни два де се тих го ди на у крат ком вре мен ском раз ма ку. Нај пре је ис-
ту пио Цви јић са жи ма ју ћи сво ја схва та ња у тек сту „Осно ве ју жно сло-
вен ске ци ви ли за ци је“ (1922), а на ње го ве прет по став ке и за кључ ке 
на до ве зао се Ђу рић у спи су „Кул тур на ми си ја Сло ве на“ (1924). Од је ци 
њи хо вих по став ки мо гли су да се уо че у ту ма че њи ма све сло вен ства 
ути цај них кон зер ва тив них и ли бе рал них кру го ва у Кра ље ви ни СХС/
Ју го сла ви ји те су из тог раз ло га по себ но апо стро фи ра ни (уп. Весић 
2016: 127–140).

Цви ји ће во из ла га ње пр вен стве но је би ло фо ку си ра но на про блем 
ства ра ња кул тур ног је дин ства и за јед нич ког ци ви ли за циј ског окви ра 
ме ђу Ју жним Сло ве ни ма, тач ни је Ср би ма, Хр ва ти ма и Сло вен ци ма, 
док је пи та ње оп ште сло вен ског ује ди ње ња за у зе ло спо ред но ме сто.
Упр ко с то ме, из ве сне прет по став ке ко је је с тим у ве зи из нео овај на-
уч ник од по себ ног су зна ча ја бу ду ћи да су кон ти ну и ра но ре про ду ко-
ва не у ма ње или ви ше из ме ње ној фор ми у на ра ти ви ма по кло ни ка све-
сло вен ства то ком чи та вог ме ђу рат ног пе ри о да. Пре све га, бит но је то 
да је Цви јић по ла зио од уве ре ња да сло вен ски на ро ди мо ра ју да раз-
ви ју са мо сво јан тип ци ви ли за ци је и, кон се квент но, др жа ве и да је у 
том про це су нео п ход но да се усре дсре де на кул тур ну ра ван уме сто на 
по ли тич ку, има ју ћи у ви ду по сто ја ње ме ђу соб них „по ли тич ких су-
прот но сти“ (ЦВијић 1922: 350). Им пе ра тив оства ре ња кул тур не и со-
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ци јал не ау тох то но сти ове гру па ци је јед ним де лом је про ис ти цао из 
сти ца ња по ли тич ке са мо стал но сти и осло ба ђа ња од пре вла сти дру гих 
на ци ја с ко ји ма не де ле „основ не пси хич ке осо би не“ и на чи не „ре а го-
ва ња на по ја ве спољ ње га све та и жи во та“ (1922: 350). Ипак, у ве ћој 
ме ри је он био мо ти ви сан пре ва зи ла же њем огра ни че ња европ ске ци-
ви ли за ци је оту ђе не од „исти не“ и уда ље не од „пра вог жи во та и Бо га“ 
(1922: 350). Иа ко пре о ку пи ран кре и ра њем ју жно сло вен ског кул тур ног 
по рет ка, тач ни је про це си ма на ко ји ма је оно по чи ва ло, Цви јић је ин-
ди рект но ука зао на мо гу ће на чи не сло вен ске еман ци па ци је. При ме-
ћу ју ћи да на том по љу у про шло сти ни је би ло „ко ор ди ни ра ног ра да, 
са пла ном и си сте мом“ (1922: 351), али да су на кон Ве ли ког ра та окол-
но сти да ле ко по вољ ни је, сти че се ути сак да је он по себ не на де по ла гао 
у аде кват ну „ко ла бо ра ци ју на уч них и ху ма них ин сти ту ци ја и пу бли-
ци ста“, као и у на ди ла же ње ме ђу соб них лин гви стич ких пре пре ка кроз 
уче ње је зи ка дру гих сло вен ских на ро да (1922: 351–352).

На тра гу Цви ји ће вих схва та ња о зна чај ној уло зи Сло ве на у гло-
бал ним окви ри ма у бли ској бу дућ но сти уз на гла ша ва ње ва жно сти 
про це са „еку ме ни за ци је чо ве чан ства“ (Ђурић 1924: 525), Ми лош Ђу рић 
се усред сре дио на раз ма тра ње раз ли ка из ме ђу ис точ них и за пад них 
ци ви ли за ци ја, те пло до твор но сти ли ми нал не по зи ци је сло вен ских 
на ро да – „из ме ђу Ис то ка и За па да“, у оче ки ва ном све чо ве чан ском пре-
по ро ду. По ла зе ћи од уве ре ња о не у рав но те же ном од но су из ме ђу ду-
хов ног и ма те ри јал ног у за пад ним и ис точ ним кул ту ра ма, тач ни је 
пре вла сти „тех ни ке“ на про сто ру Евро пе, од но сно „ети ке“ у зе мља ма 
Ази је, ти пич не за број не де вет на е сто ве ков не по став ке све сло вен ства 
на ро чи то ме ђу ру ским ин те лек ту ал ци ма, Ђу рић је уло гу Сло ве на ви-
део у њи хо вом пре мо шћа ва њу пу тем „ви ше кул тур не син те зе“ ко ја је 
под ра зу ме ва ла сје ди ња ва ње „два ти па жи во та: жи вот Ис то ка у про-
сто ру и жи вот За па да у вре ме ну; [...] ок ци ден тал не прак ти ке и кри ка 
и ори ен тал ног (sic !) ве ли ког ћу та ња и ми ра“ (1924: 529). То је, ка ко је 
ис ти цао, пред ста вља ло кру пан ко рак ка ства ра њу „јед не жи вот ни је 
кул ту ре, јед не бо га ти је син таг ме, у ко јој би, на је дан ор ган ски на чин, 
би ли по јед ни веч ни са др жа ји кул ту ра ис точ них и за пад них“ (1924: 
529). По пут Цви ји ћа и Ђу рић је био ми шље ња да су Сло ве ни до бив ши 
по ли тич ку не за ви сност би ли у при ли ци да кре и ра ју „сво ју са мо стал-
ну, бо га то ни ан си ра ну (sic!) ци ви ли за ци ју и кул ту ру, ко ја би сво јим 
спе ци фич ним осо би на ма, сво јим по себ ним аспек ти ма, на чи ни ма и 
ре зул та ти ма, уса вр ша ва ла и до пу ња ва ла ци ви ли за ци ју и кул ту ру оп шту 
свет ску“ (1924: 609). Ис хо ди ште тог про це са он је ви део у ожи вља ва њу 
и раз ви ја њу ства ра лач ких на го на „из ко јих по ни ко ше оне мно го број не 
срп ске за ду жби не, цр кве и ма на сти ри“, као и срп ске на род не пе сме, 
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ри зни це „оп ште чо ве чан ских кул тур них вред но сти“ и „чу вар ке на ших 
[словенских] ме сиј ских ми сли“ (1924: 612). 

Осим што је на гла ша вао ва жност срп ског кул тур ног на сле ђа у 
уз ди за њу Сло ве на и њи хо вом ко нач ном сту па њу на сце ну исто ри је, 
Ђу рић ни је пре ци зи рао ка ко би до то га мо гло да до ђе ни ти да ли је 
имао у ви ду све сло вен ске на ро де или са мо је дан њи хов део. За раз ли-
ку од ње га, Цви јић је био знат но од ре ђе ни ји. Го во ре ћи о по је ди но сти-
ма сло вен ског кул тур ног збли жа ва ња и кре и ра ња је дин стве не ци ви-
ли за ци је, он је по ред Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца имао у ви ду још и 
Че хо сло ва ке, По ља ке и ру ске еми гран те ра су те по Евро пи услед, ка ко 
је ве ро вао, „ве ли ке не сре ће ко ја је сна шла на шу ве ли ку Ру си ју“, алу-
ди ра ју ћи на Ок то ба р ску ре во лу ци ју (ЦВијић 1922: 358). Цви јић је из 
свог ви до кру га из о ста вио Бу га ре без ика квог обра зло же ња, што је, 
прет по ста вља мо, би ло ин спи ри са но та да ак ту ел ним спољ но по ли тич-
ким кур сом Кра ље ви не СХС, то јест из ра зи том од бој но шћу пре ма 
су сед ној др жа ви и ње ној по ли тич кој и ин те лек ту ал ној ели ти ко ја се, 
осим кроз ди пло мат ске  ак тив но сти, ис по ља ва ла и у ју го сло вен ској 
штам пи и јав ној и кул тур ној сфе ри.5

Оп ти ми стич не по гле де на бу дућ ност сло вен ске кул ту ре и ње ну 
ми си о нар ску уло гу ка рак те ри стич не за дво ји цу бе о град ских на уч ни-
ка и ин те лек ту а ла ца чи ни се да је де лио и из ве стан део ју го сло вен ске, 
а на ро чи то срп ске јав но сти. То се, по ред оста лог, мо гло уо чи ти у функ-
ци о ни са њу по је ди них кул тур но-про свет них удру же ња по пут Ју го сло-
вен ског со кол ског са ве за (од 1929. Со ко Кра ље ви не Ју го сла ви је) и Ко ла 
срп ских се ста ра,6 а по том и удру же ња као што су Ју го сло вен ско-

5 О од но си ма из ме ђу Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је и Бу гар ске из ме ђу два свет ска ра та 
и пред ста ва ма о Бу га ри ма у ју го сло вен ској и на ро чи то срп ској  јав но сти ви де ти у рисТић 
2013; 2017а, б.   

6 Пре ма по да ци ма из гла си ла ових удру же ња – So kol ski glasnik и Вардар свесловенске 
те жње су се не дво сми сле но ис по љи ле у њи хо вом де ло ва њу то ком два де се тих го ди на про-
шлог ве ка до сти жу ћи на ро чит успон кра јем те де це ни је. С тим у ве зи, у окви ру Ју го сло вен-
ског со кол ског са ве за ди ску то ва но је о по тре би чвр шћег по ве зи ва ња Сло ве на не са мо кроз 
за јед нич ке на сту пе „pred sve tom“, од но сно све сло вен ске сле то ве, већ и кроз на сто ја ња „da 
[se] po ka že da smo i du šev no je din stve ni, da ho će mo da bu de mo i u nu tri nji na šoj, du šev no sti, u 
ne pre ki nu toj ve zi i da od svo jih na če la neo d stu pa mo ni ka da […]“ (Do da tak: „Iz veš ta ji za VI II. 
glav nu skupšti nu JSS u Be o gra du 27. mar ta 1927. So kol ska štam pa (pot pi sao An te Bro zo vić)“, 
So kol ski gla snik, 1927, бр. 5/6, 53). Слич на стре мље ња по сто ја ла су и у окви ру Ко ла срп ских 
се ста ра чи је се ру ко вод ство ра до ода зва ло по зи ву за при кљу че ње Све сло вен ском удру же њу 
же на 1929. го ди не у Пра гу – ор га ни за ци ји ко ја је има ла за циљ „збли же ње и упо зна ва ње 
сло вен ских на ро да“. Ова ква од лу ка ту ма че на је као ло гич на по сле ди ца ши рих стру ја ња у 
ју го сло вен ској јав но сти и јав но сти број них сло вен ских на ро да, тач ни је чи ње ни це да су 
мно га удру же ња (но ви на ра, ле ка ра, про фе со ра, учи те ља, ин же ње ра, пе да го га) и клу бо ви 
„ухва ти ли ду бо ког ко ре на у све сло вен ској за јед ни ци, у сви ма сло вен ским зе мља ма, где се 



59

-че хо сло вач ка ли га и Пољ ско-ју го сло вен ски клуб у окви ру ко јих је 
ин тен зив но ра ђе но на по ве зи ва њу са срод ним сло вен ским ор га ни за-
ци ја ма, као и за ин те ре со ва ним гру па ма и по је дин ци ма. Иа ко је у при-
сту пу сло вен ској ин те гра ци ји во де ћих ју го сло вен ских ин те лек ту ал них 
и по ли тич ких кру го ва ви дљив ути цај Цви ји ће вих и Ђу ри ће вих схва-
та ња, чи ње ни ца је да су у пе ри о ду два де се тих го ди на ак ту е ли зо ва не 
број не ва ри јан те све сло вен ства ко је су про ис ти ца ле из и де о ло шких 
ди стинк ци ја и не по ду дар но сти ши рих кул тур них и дру штве них ин-
те ре са та да ак тив них по је ди на ца и гру па. С тим у ве зи по сто ја ла су 
зна чај на од сту па ња у ту ма че њу овог кон цеп та ме ђу при пад ни ци ма 
раз ли чи тих стру ја ли бе рал ног и кон зер ва тив ног усме ре ња, као и у 
ет нич кој рав ни – из ме ђу пред став ни ка срп ске, хр ват ске и сло ве нач ке 
по ли тич ке и ин те лек ту ал не ели те, те ру ских еми гра на та (уп. vesić 
2019).

Ин те ре сант но је да су ве ро ват но нај гла сни ји по бор ни ци сло вен-
ског об је ди ња ва ња у овом пе ри о ду би ли му зи ча ри и му зич ки струч ња-
ци ко ји су, би ло при ват ним пу тем или по сред ством од ре ђе них ор га-
ни за ци ја, на сто ја ли да иде ји све сло вен ства да ју прак тич но уте ме ље ње. 
С тим у ве зи, они су од 1922. го ди не, a по себ но из ме ђу 1924. го ди не и 
1929. го ди не, по кре ну ли низ зна чај них ини ци ја ти ва и раз ви ли ин тен-
зив ну са рад њу с му зи ча ри ма из раз ли чи тих сло вен ских зе ма ља до-
при нев ши да ово раз до бље пре ра сте у јед ну вр сту „злат ног до ба“ све-
сло вен ства у ју го сло вен ском му зич ком жи во ту. Све што се у на ред ној 
де це ни ји де ша ва ло у тој обла сти пред ста вља ло је углав ном на ста вак 
већ за по чет ог уз осет но опа да ње ин те ре со ва ња чи је по тен ци јал не 
узро ке тре ба тра жи ти у ге не ра циј ској сме ни, евен ту ал ном не за до вољ-
ству по стиг ну тим ре зул та ти ма и ре ви та ли за ци ји иде је о ме ђу бал кан-
ској кул тур ној са рад њи. У на став ку ће по ред кон крет них ак тив но сти 
ју го сло вен ских му зи ча ра у прав цу кре и ра ња об је ди ње ног сло вен ског 
кул тур ног про сто ра би ти ре чи и о по тен ци јал ним раз ло зи ма услед 
ко јих је ова гру па ци ја у од но су на дру ге умет нич ке гру па ци је би ла 
на ро чи то за ин те ре со ва на за ши ре ње све сло вен ства. По ред то га, па жња 
ће би ти по све ће на и из у зет ном за ни ма њу му зи ча ра и му зич ких струч-
ња ка за ус по ста вља ње ве зе с бу гар ским ко ле га ма, што је пред ста вља-
ло бит но од сту па ње не са мо од зва нич не ју го сло вен ске по ли ти ке, већ 
и од до ми нант них ста во ва уну та р у ти цај них ин те лек ту ал них кру го ва 
осо би то у ис точ ним кра је ви ма зе мље.

на из ме нич но одр жа ва ју њи хо ви кон гре си“ (Т., „Кон грес све сло вен ског ује ди ње ња же на у 
Вар ша ви. Ко ло срп ских се ста ра на кон гре су“, Вар дар, 1932, 84–86).                
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Рад на збли жа ва њу сло вен ских му зи ча ра у Са ве зу му зи ча ра у 
Кра ље ви ни СХС: осврт на де ло ва ње уред ни штва и са рад ни ка 

гласила Jugoslavenski mu zi čar / Mu zi čar

Иа ко о лич но сти Фра на/Фра ње Ши да ка, че шког му зи ча ра ко ји се 
у пр вим де це ни ја ма два де се тог ве ка на ста нио у За гре бу, не ма пу но 
по да та ка,7 не ма сум ње да је он од и грао кључ ну уло гу у по кре та њу пр-
вог и је ди ног на ци о нал ног удру же ња про фе си о нал них ква ли фи ко ва них 
му зи ча ра на те ри то ри ји Кра ље ви не СХС – Са ве за му зи ча ра у Кра ље-
ви ни СХС (1924–1941), и да је у ве ли кој ме ри об ли ко вао ње го ву ме ђу-
на род ну де лат ност у пр вим го ди на ма по сто ја ња. О то ме, по ред ак тив-
но сти ко је је пред у зео у свр ху ње го вог уста но вље ња и ор га ни за ци о ног 
про ши ре ња и оба вља ња функ ци ја у по је ди ним под са ве зним ор га ни ма, 
по себ но све до чи ан га жман око по кре та ња и уре ђи ва ња гла си ла Ju go
sla ven ski mu zi čar / Muzičar чији је био не са мо осни вач и вла сник у пе-
ри о ду од 1923. до 1927. го ди не, већ и глав ни идеј ни но си лац.8 Шта ви ше, 
у фор ма тив ном раз до бљу Са ве за ко ји се про те зао до кра ја два де се тих 
го ди на про те клог сто ле ћа (Весић, Пено 2017: 76–114), Ши дак је у свој-
ству чел не лич но сти офи ци јел ног ли ста оства рио плод ну са рад њу с 
ру ко во ди о ци ма број них срод них ор га ни за ци ја и ор га ни за ци о них гла-
си ла и на тај на чин се ста вио у уло гу кре а то ра ње го ве по ли ти ке из ван 
ју го сло вен ских гра ни ца. На и ме, у пр вих не ко ли ко го ди на де ло ва ња 
овог удру же ња му зи ча ра го то во да ни је би ло ини ци ја ти ве ме ђу на род-
ног ка рак те ра у ко јој Ши дак ни је узео уче шће или јој, што је још зна-
чај ни је, ни је дао ја сно про грам ско усме ре ње. С тим у ве зи, без об зи ра 
на про ме не у ре дак ци о ном од бо ру ча со пи са у ко ме су се од 1925. го ди не 
ре дов но сме њи ва ли функ ци о не ри Са ве за  те чи ње ни це да је ова ор га-
ни за ци ја пре у зе ла вла сни штво над њим 1927. пре пу стив ши ру ко во ђе ње  

7 По ред ин фор ма ци ја о то ме да је Ши дак био члан оркeстра На род ног ка за ли шта у 
За гре бу, те да је уче ство вао у осни ва њу пр вог че шког удру же ња му зи ча ра по чет ком XX 
ве ка (1908) о че му по сто је по твр де у ли сту Ju go sla ven ski mu zi čar (ви де ти Fran Ši dak, „U po-
vo du 20-go diš njeg ju bi le ja Uni je če ho slo vač kih mu zi ča ra. Sje ća nja na stva re nje stru kov nog po-
kre ta češ kih mu zi ča ra“, Mu zi čar, 1928, 7, 1–2), ни смо на и шли на дру ге по дат ке о ње го вом 
жи во ту и ра ду.  

8 Ши дак је оба вљао раз ли чи те вр сте по сло ва у окви ру ли ста  нај пре са мо стал но а 1925. 
као део ре дак ци о ног од бо ра при дру жио му се Јо сип Фа ле тић из за гре бач ког огран ка Са ве-
за му зи ча ра, и 1926. Фран Ми ко лић из љу бљан ског огран ка у свој ству од го вор них уред ни-
ка. Су де ћи пре ма из ве шта ји ма по је ди них ор га на ове ор га ни за ци је, уред нич ки по сао је то ком 
1926. (а мо гу ће и пре то га) оба вљао син Фра на Ши да ка – Ја ро слав Ши дак. Од април ског 
кон гре са Са ве за 1927. го ди не гла си ло је пре шло у ру ке ор га ни за ци је, а у уре ђи вач ки од бор 
иза бра ни су Ста ни слав Стра жниц ки, Ја ро слав Ши дак, Бо жи дар Ши ро ла и Среч ко Ку мар. 
Функ ци ју уред ни ка вр шио је Ја ро слав Ши дак, с тим да су на ред не го ди не, 1928, Стра жниц-
ки и Ку мар на пу сти ли ре дак ци ју. Лист је 1928. го ди не про ме нио на зив у Mu zi čar.
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гру пи сво јих пред став ни ка пред во ђе ној Ја ро сла вом Ши да ком9 као 
уред ни ком, пут ко ји је тра си рао Фран/Фра њо Ши дак у ин тер на ци о-
нал ним окви ри ма ни је на пу штен до кра ја раз ма тра ног пе ри о да.

Је дан од  нај ва жни јих за да та ка на ко ме је ра дио Ши дак и ка сни је 
ње го ви на след ни ци би ло је оства ри ва ње бли ских ве за са сло вен ским 
му зи ча ра ма, што је под ра зу ме ва ло ка ко раз ме ну ис ку ста ва у по гле ду 
функ ци о ни са ња про фе си о нал них удру же ња, та ко и бо ље упо зна ва ње 
с „ло кал ним“ при ли ка ма у му зич ком обра зо ва њу, из во ђа штву, ства-
ра ла штву, исто ри о гра фи ји, из да ва штву и слич но. На те ме љу кон ти ну-
и ра ног „про то ка“ по да та ка из раз ли чи тих сре ди на оче ки ва ло се да ће 
се кре ну ти ка дру гим об ли ци ма са рад ње у ви ду ства ра ња за јед нич ких 
ор га ни за ци ја, про ши ре ња кон церт них ре пер то а ра по сто је ћих ан сам-
ба ла, го сто ва ња умет ни ка и струч ња ка, као и по пу ла ри за ци је сло вен-
ских ком по зи то ра и сло вен ских му зич ких тра ди ци ја. Ја сна опре де ље-
ност у том прав цу на зи ра ла се већ у пр вим бро је ви ма Ju go sla ven skog 
mu zi ča ra ка да у окви ру ру бри ке „Vanj ske  vi je sti“ по чи њу да се по ја вљу-
ју из ве шта ји о му зич ким при ли ка ма у Че хо сло вач кој и Со вјет ском 
Са ве зу, а ка сни је и освр ти на ини ци ја ти ве че хо сло вач ких му зич ких 
умет ни ка о осни ва њу Сме та ни ног до ма, те о кре и ра њу за ко на о за шти-
ти му зи ча ра.10

9 Ја ро слав Ши дак (1903–1986), син Фра на/Фра ње Ши да ка, био је је дан од нај зна чај ни-
јих хр ват ских исто ри ча ра у пе ри о ду на кон Дру гог свет ског ра та. Иа ко је оста вио тра га у 
хр ват ској исто ри о граф ској ми сли, о пе ри о ду ње го вог жи во та пре не го што је сте као зва ње 
док то ра исто риј ских на у ка (1935) не зна се мно го. Ја ро слав Ши дак је, по пут свог оца, имао 
ва жну уло гу у об ли ко ва њу ли ста Ju go sla ven ski mu zi čar / Muzičar доприносећи рас пра ва ма 
о по ло жа ју му зич ке про фе си је, о про фе си о нал ном удру жи ва њу му зи ча ра и про бле ми ма 
ко ји су га пра ти ли, о ути ца ју тех но ло шког раз во ја на функ ци о ни са ње по ља му зи ке и сл. 
Има ју ћи у ви ду ра спон те ма и по ја ва о ко ји ма су рас пра вља ли ка ко он, та ко и Фран/Фра њо 
Ши дак и оста ли са рад ни ци ли ста, са жа ље њем кон ста ту је мо да њи хо во пу бли ци стич ко 
де ло ва ње ни је при ву кло па жњу му зи ко ло га на про сто ру не ка да шње Ју го сла ви је до да нас.    

10 У дру гом бро ју ли ста из сеп тем бра 1923. по ја ви ле су се ве сти из Че хо сло вач ке, Ру-
си је (Со вјет ског Са ве за), Ма ђар ске, Ру му ни је и Шпа ни је, да би већ у тре ћем бро ју зна чај на 
па жња би ла по све ће на пи та њу ор га ни зо ва ња му зи ча ра у Че хо сло вач кој (стра на 5), за тим 
ком плет ном на цр ту за ко на о за шти ти му зи ча ра ко ји је на чи њен у окви ру че хо сло вач ких 
удру же ња (5), фор ми ра њу фон да за из град њу до ма у ко ме би уто чо ште на шли ста ри и из-
не мо гли му зи ча ри из ове зе мље (6) и сл. У по себ ном сег мен ту овог бро ја, у ру бри ци „Iz 
vanj skog svi je ta“ на шли су се де таљ ни пре гле ди кон церт них де ша ва ња у Со вјет ском Са ве зу 
и на ја ве на сту па Че шке фил хар мо ни је по во дом про сла ве сто го ди шњи це ро ђе ња Бед жи ха 
Сме та не (6–7). Од че твр тог бро ја из 1923. као стал ни до пи сник из Че хо сло вач ке по ја вљу је 
се Ста ни слав Кр тич ка, пот пред сед ник по дру жни це Са ве за че хо сло вач ких му зи ча ра у Бр ну. 
Ве о ма ин фор ма тив ни из ве шта ји о ра ду бу гар ских и со вјет ских стру ков них ор га ни за ци ја 
по ја ви ли су се то ком 1924, а од ју ла 1925. по ста ју ре дов ни у окви ру ру бри ке „In ter na ci o nal-
ni or ga ni za ci o ni pre gled“. У по гле ду уна пре ђе ња зна ња о му зи ци раз ли чи тих сло вен ских 
на ро да сва ка ко су нај зна чај ни ја би ла го ди шта број V, VI и VII (1927, 1928. и 1929) с оби љем 
ве сти, оп се жних из ве шта ја, чла на ка и јед ног те ма та. 
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У пр вим ме се ци ма по сто ја ња ли ста док Са вез му зи ча ра у Кра ље-
ви ни СХС још ни је фор мал но кон сти ту и сан, уред ни штво се тру ди ло 
да ус по ста ви од но се с вођ ством про фе си о нал них му зич ких удру же ња 
из Че хо сло вач ке, Пољ ске, Со вјет ског Са ве за и Бу гар ске не са мо ра ди 
сти ца ња са зна ња о мо де ли ма и на чи ни ма функ ци о ни са ња ова квих 
ор га ни за ци ја у дру гим, ре ла тив но срод ним сре ди на ма, већ и због на-
ме ре да се у јед ном тре нут ку офор ми Сло вен ски са вез му зи ча ра као 
ин тер на ци о нал на тво ре ви на. Иде ја о ства ра њу сло вен ске уни је на ци-
о нал них удру же ња на мет ну ла се кра јем 1923. го ди не пред ста вља ју ћи 
пр ву ини ци ја ти ву те вр сте на ју го сло вен ском про сто ру и ши ре. Иа ко 
у том тре нут ку не са свим пре ци зно де фи ни са на и по ста вље на она је 
ука зи ва ла на на кло ње ност кру га ју го сло вен ских му зи ча ра оку пље них 
око Ju go sla ven skog mu zi ča ra и бу ду ћег Са ве за му зи ча ра пре ма сло вен-
ским ин те гра циј ским про це си ма. Ка ко је на ве де но у де таљ ном освр ту 
уред ни штва на про блем ин тер на ци о на ли за ци је „му зи чар ског по кре та“ 
(анониМ 1923: 4), по тре ба за сту па њем у ве зу с удру же њи ма из дру гих 
сло вен ских зе ма ља и осни ва њем за јед нич ке над на ци о нал не ор га ни-
за ци је би ла је мо ти ви са на чи ње ни цом да је у том тре нут ку у ме ђу на-
род ним окви ри ма де ло ва ло је ди но Нор диј ско-цен трал но е вроп ско  у дру-
же ње му зи ча ра (Nor disch-Zentraleuropäischer Mu si ker bund) у ко ме је 
по сто ја ла до ми на ци ја гер ман ских ор га ни за ци ја. По ред то га, су де ћи 
пре ма од го во ри ма ко ји су на ју го сло вен ски пред лог сти за ли од чел них 
љу ди по је ди нач них сло вен ских удру же ња, не ма сум ње да је он про-
ис ти цао и из осе ћа ња ме ђу соб не кул тур не срод но сти, слич но сти со ци о-
е ко ном ских окол но сти и же ље за за јед нич ким исту па њем на „me đu-
na rod nom fo ru mu“ (аnoniM 1924a: 3). 

Не ду го на кон што су ис ка за ли те жњу ка об је ди ња ва њу сло вен ских 
удру же ња у окви ру јед не ор га ни за ци је, ју го сло вен ски му зи ча ри су 
при сту пи ли ин тен зив ној ко ре спон ден ци ји с ко ле га ма из Бу гар ске и 
Че хо сло вач ке. Из Че хо сло вач ке су нај пре до ла зи ли пе си ми стич ки ин-
то ни ра ни од го во ри, а по сле кра ћег вре ме на рас по ло же ње се про ме ни ло 
(1924a: 3). У при лог то ме, ка ко су ис ти ца ли чла но ви ре дак ци је Ju go sla
ven skog mu zi ča ra, све до чи ло је обра ћа ње се кре та ра Са ве за че хо сло вач-
ких му зи ча ра (Unie če sko slo venských  hudebníků) у зва нич ном гла си лу 
Hudební věstník, у ко ме је кон ста то вао сле де ће:

Na na šu  mo ral nu pot po ru u svom or ga niz. [or ga ni za ci o nom] raz vit ku 
mo gu ju go slav. [ju go sla ven ski] dru go vi ta ko du go ra ču na ti, dok će mo vi dje ti, 
da ra de svi je sno za do bro bit ci je log sta le ža i dok će mo uz do bru vo lju mo ći 
kon sta to va ti, da iz la žu sve  svo je sna ge, ne pre za ju ći ni  pred žr tva ma ako bu de 
po treb ne da se po me nu ti cilj po stig ne. Is pu ni li se ovo – a mi se na da mo da 
ho će – on da smo se ogrom nim […] ko ra kom pri bli ži li dav noj ide ji o su rad nji 
svih  sla ven skih i sla ven ski čuvstuјućih mu zi ča ra […] (аnoniM 1924a: 3).
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За раз ли ку од ју го сло вен ских му зи ча ра ко ји ни су на зна чи ли ко је 
су сло вен ске на ро де и на ци о нал не са ве зе има ли у ви ду мо гу ће због 
то га што су же ле ли да ис пи та ју оп шти сте пен за ин те ре со ва но сти, 
чел ни ци че хо сло вач ког Са ве за би ли су знат но од ре ђе ни ји. Пре ма ре-
чи ма њи хо вог се кре та ра, отво ре ност за са рад њу по сто ја ла пре све га 
ка да је реч о ју го сло вен ским му зи ча ри ма у скла ду с „da naš njom po li-
tič kom kon ste la ci jom“, а по том и пољ ским и бу гар ским му зи ча ри ма 
уко ли ко „shva te  za jed nič ki in te res i pri klju če se k ovoj osno vi ci (sic!) 
[čehoslovačko-ju go slo ven skoj]“ (аnoniM 1924a: 3). У ова квој за јед ни ци 
ни је би ло ме ста за со вјет ске умет ни ке с об зи ром на по ли тич ке при-
ли ке у Со вјет ском Са ве зу ко је су оце ње не као „ne sret ne“, ал и се ве ро-
ва ло да би у бу дућ но сти и они мо гли да се при по је ако би се окол но сти 
пре о кре ну ле (1924a: 3). Че хо сло ва ци су ве ро ва ли да би тре ба ло об у-
хва ти ти и при ја тељ ски на стро је не не сло вен ске др жа ве и њи хо ва удру-
же ња у слу ча ју да и она у то ме ви де свр ху.

Сти че се ути сак да су ју го сло вен ски му зи ча ри оку пље ни око ли-
ста Ju go sla ven ski mu zi čar по ка зи ва ли ве ћи сте пен то ле ран ци је спрам 
со вјет ских ко ле га и да ни су у пот пу но сти од ба ци ва ли мо гућ ност да и 
њи х у кљу че у рад бу ду ће (све)сло вен ске кон фе де ра ци је у ме ри у ко јој 
то не би на ру ша ва ло ње не оп ште прин ци пе. То ме, по ред пре пи ске и 
ре дов не раз ме не ин фор ма ци ја с вођ ством Све со вјет ског  про фе си о-
нал ног са ве за умет нич ких рад ни ка (Все союзным про фес си о нальным 
союзом ра бот ни ков ис кусств, ВСЕ РА БИС) ко ја је ин тен зи ви ра на од 
фе бру а ра 1924. го ди не, иде у при лог и спе ци фич но ви ђе ње  и зне то у 
одељ ку „O sta no viš tu pre ma Ru si ji“ штам па ном у ав гу стов ском бро ју 
по ме ну тог ју го сло вен ског гла си ла из исте го ди не. У ње му је из ме ђу 
оста лог на ве де но:

U kom bi na ci je o ne ka kvim po li tič kim pro me na ma u Ru si ji mi se ne 
upuš ta mo. […] Ru ski dru go vi se na la ze u sklo pu jed ne ve li ke rad nič ke or ga-
ni za ci je […] ko ja je opet sa stav ni dio mo skov ske  cr ve ne  sin di kal ne in ter na-
ci o na le. Na tom osno vu ni je mo gu će s nji ma sa ra đi va ti i na ma ne pre o sta je 
dru go, ne go da če ka mo šta će vri je me do ne sti (sic!). Mi že li mo da bu de mo 
s ru skim dru go vi ma u kon tak tu, ho će mo da zna mo ka ko oni ži ve, da pi še mo 
ka ko se da nas raz vi ja mu zič ki ži vot u Ru si ji. Zar će mo se i da lje ogra đi va ti 
zi do vi ma po li tič kih fik ci ja, pre zi ra i la ži, kad zna mo, da u Če ho slov. [Če ho-
slovačkoj] če ka ju ti su će i ti su će na ših dru go va i to li kih dru gih in te li ge na ta 
da, čim se pru ži pr va pri li ka, odu u Ru si ju i na đu u njoj bo lje uvje te za svoj 
ži vot ne go što im pru ža nji ho va do mo vi na?! Tre ba pri pre ma ti pu te ve za taj 
ve li ki rad! (Da spo me ne mo jed nu či nje ni cu […]: na ovo go diš nji kon gres sla-
ven skih ge o gra fa i et no gra fa u Pra gu po sla la je i so vjet ska Ru si ja svo je de-
le ga te). (ano nIM 1924б: 6).
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Иа ко су не дво сми сле но би ли све сни иде о ло шких и ор га ни за ци о-
них не по ду дар но сти са со вјет ским удру же њем ко је су би ле не пре мо-
сти ве у кон тек сту об је ди ње ног де ло ва ња, чи ни се да су ју го сло вен ски 
му зи ча ри ви де ли по тен ци јал за не ку вр сту „ла ба ве ко ла бо ра ци је“ са 
со вјет ским ко ле га ма. То је, без ика кве сум ње, пред ста вља ло не ти пич-
ну по зи ци ју ка ко ме ђу сло вен ским, та ко и ме ђу европ ским „ста ле-
шким“ ор га ни за ци ја ма у том пе ри о ду ко је су, у ве ћи ни слу ча је ва, га-
ји ле по до зре ње пре ма срод ним со вјет ским тво ре ви на ма.

По ред Че хо сло ва ка и Бу га ри су узе ли у раз ма тра ње ју го сло вен ски 
пред лог о сло вен ској кон фе де ра ци ји. Из до ступ них из ве шта ја  са зна је 
се да је тим по во дом вођ ство бу гар ског Са ве за про фе си о нал них му-
зи ча ра (Съюз на про фе си о нал ни те му зи кан ти в Бълга рия) на ме ра ва ло 
да с ју го сло вен ским ко ле га ма ра ди на де таљ ној раз ра ди пла на о за јед-
нич кој ор га ни за ци ји ка ко сло вен ској, та ко и евен ту ал но бал кан ској 
(ју го сло вен ско-бу гар ској) (ano nIM 1924б: 6). Да би се све ре а ли зо ва ло 
што ефи ка сни је, тре ба ло је да пред сед ник бу гар ског Са ве за до ђе у 
Кра ље ви ну СХС и са ста не се с ру ко вод ством ју го сло вен ског Са ве за.

Ипак, упр кос то ме што су с пу но па жње при сту пи ли ши ре њу 
иде је о фор ми ра њу за јед нич ког сло вен ског са ве за и што је за то, ре кло 
би се, по сто ја ла по др шка с раз ли чи тих стра на, кра јем 1924. го ди не 
на кон кон сти ту и са ња Ме ђу на род не уни је му зи ча ра (In ter na ti o nal Mu-
si ker Union) са се ди штем у Бе чу  ко ја је, по ред број них удру же ња му-
зи ча ра из Евро пе об у хва ти ла и она из Че хо сло вач ке и Пољ ске, од лу-
че но је да се од ње од у ста не и при кло ни но во о сно ва ној ор га ни за ци ји. 
Ова кав по тез обра зло жен је стреп њом да би рад на сло вен ском оку-
пља њу мо гао да оте жа и по ре ме ти функ ци о ни са ње тек ство ре не Уни-
је (ano nIM 1924в: 5), али је мо гу ће да је на то ути ца ла чи ње ни ца да су 
нај број ни ја сло вен ска удру же ња из ван Со вјет ског Са ве за по ста ла њен 
део по ве ра ва ју ћи јој за сту па ње соп стве них ин те ре са у ин тер на ци о-
нал ним окви ри ма. Ипак, ка ко је пот цр та но у листу Jugoslavenski mu
zi čar „na puš ta njem ide je o slav. [sla ven skoj] kon fe de ra ci ji ne na puš ta mo i 
mi sao što uže sa rad nje, or ga ni za ci o ne i du hov ne, s osta lim sla ven skim 
or ga ni za ci ja ma mu zi ča ra“ (ano nIM 1924в: 5). 

До след ност кључ них љу ди у по ме ну том гла си лу у спро во ђе њу у 
де ло те жње ка сло вен ском збли жа ва њу по себ но је до шла до из ра жа ја 
у пе ри о ду од 1927. до 1929. го ди не ка да се по ред из ве шта ја о ра ду 
„брат ских“ сло вен ских ор га ни за ци ја, по себ но оних из Бу гар ске и Со-
вјет ског Са ве за, уче ста ло по ја вљу ју оп се жни пре гле ди му зич ког жи-
во та, ства ра лач ких тен ден ци ја и му зич ких ин сти ту ци ја из сло вен ских 
зе ма ља. Ме ђу њи ма је по себ но ме сто за у зи ма ла се ри ја тек сто ва из 
пе ра јед ног од функ ци о не ра бу гар ског Са ве за и уред ни ка ча со пи са 
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Му зи ка лен пре глед, А. П. Бер се ње ва (псе у до ним од Ге ор ги Сто ја но вич 
/Стояно вич/), ко ји се ра до ода зи вао по зи ви ма ју го сло вен ских ко ле га 
да упо зна ов да шње му зи ча ре и јав ност с раз ли чи тим по ја ва ма у умет-
нич кој и на род ној му зи ци на про сто ру Бу гар ске. Ње го ва пр ва и нај -
о бим ни ја сту ди ја под на зи вом „Bu gar ska mu zi ka“ об ја вље ња је у пет 
де ло ва у не ко ли ко бро је ва Ju go sla ven skog mu zi ča ra то ком 1927. го ди не.11 
Ка ко су чла но ви ре дак ци је об ја сни ли, то је пред ста вља ло ре зул тат 
на ме ре да се ју го сло вен ски чи та о ци упо зна ју с му зич ким жи во том 
„brat skog na ro da“ уз же љу да се с та квим по ду хва ти ма на ста ви у бли-
ској бу дућ но сти (Ber se njev 1927: 7). По ред ра да Бер се ње ва, чи ји је циљ 
био да се пред ста ве исто риј ско-те о риј ски окви ри бу гар ске му зи ке и 
ње не са вре ме не ак ту е ли за ци је, у то ку те го ди не на стра ни ца ма гла си-
ла Са ве за му зи ча ра на шао се и чла нак „Бу гар ска му зич ка твор ба“ 
пре штам пан из со фиј ског ли ста Му зи кант с пре гле дом нај зна чај ни јих 
са вре ме них ства ра ла ца по жан ро ви ма (опер ска и сим фо ниј ска му зи ка, 
умет нич ка об ра да фол кло ра).12

О осет ном по ра сту уде ла ве сти и тек сто ва из Бу гар ске у ли сту Ju
go sla ven ski mu zi čar у овом пе ри о ду све до чи и спе ци ја лан те мат о бу гар-
ској му зи ци из мар та 1928. го ди не ко ји је об у хва ти о  че ти ри члан ка 
ау то ра из те зе мље (Ди ми тар Ха џи ге ор ги јев /Хад жи ге ор ги ев/, А. П. 
Бер се њев, Ан дреј Ге ор ги јев /Ге ор ги ев/, Ва сил Ди ми тров), као и при ка-
зе књи га До бри Хри сто ва и Ва си ла Сто ји на, те збир ке на род них пе са ма 
Јо си фа Че шме џи је ва (Че шмед жи ев).13 Те мат је, су де ћи пре ма ко мен та ру 
ре дак ци о ног од бо ра, на стао као плод же ље да се јав но сти пла си ра ју 
са др жа ји о му зи ци сло вен ских на ро да, за тим чи ње ни це да су до бри од-
но си с бу гар ским му зи ча ри ма и струч ња ци ма омо гу ћи ли аку му ли ра ње 
ра зно вр сног ма те ри ја ла о му зич кој тра ди ци ји с тог про сто ра и, нај зад, 
по тре бе да се допринeсе јед ном од њи хо вих „naj vi ših ci lje va“: ме ђу соб-
ном упо зна ва њу бу гар ских и ју го сло вен ских му зи ча ра. 

11 Чла нак је штам пан у бро је ви ма 3 (стра на 7–8), 4 (стра на 5–6), 5 (стра на 6–7), 9 (стра-
на 8–10) и 10. По ред то га, 1928. го ди не по ја вио се још је дан текст Бер се ње ва – „Bu gar ski 
mu zi ča ri i sla ven ska mu zič ka uza jam nost“ (Ber se njev 1928), док је на ред не го ди не у де ло ви ма 
пу бли ко ван ње гов пре глед раз во ја бу гар ске му зич ке кул ту ре („Бу гар ска му зич ка кул ту ра“, 
1929, 1, 5–7; „Bu gar ska mu zič ka kul tu ra, 1929, 3, 5–6).  

12 Ju go sla ven ski mu zi čar, 1927, 3, 8–9.  
13 У тре ћем бро ју из 1928. го ди не на шли су се сле де ћи тек сто ви: Dim [i tar]. H[adži]. 

Ge or gi ev, „Neo p hod no je po treb no da se upo zna mo“, 1–2; A. P. Ber se njev, „Bu gar ska mu zič ka 
kul tu ra“, 2–3; Ан дреј Ге ор ги јев, „Му зи ка у Бу гар ској“, 3–5; V. Di mi trov, „‘Dječ je mu zič ke ki-
ti ce’ u Bu gar skoj“, 5–6; Bo ži dar Ši ro la, „Bu gar ska mu zi ko loš ka li te ra tu ra. Do bri Hri stov: Teh ni-
če ski ja stro ež na blgar ska ta na rod na mu zi ka. Vla sti ta na kla da. So fi ja 1928“, 6–7; Zlat ko Gr go še vić, 
„Bu gar ska mu zi ko loš ka li te ra tu ra. Va sil Sto jin: Blgar ska ta na rod na mu zi ka (Me tri ka i rit mi ka). 
So fi ja 1927“, 7–8; B[ožidar]. Ši ro la, „Ma ke don ske puč ke po pi jev ke u ob rad bi Jo si pa Češ me dži je va“, 
8–9.
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Па ра лел но с по ра стом оби ма са др жа ја о му зи ци у Бу гар ској, али 
и у Че хо сло вач кој, на стра ни ца ма гла си ла Са ве за му зи ча ра у Кра ље-
ви ни СХС па жња је усме ра ва на на по зи ве за оку пља ње сло вен ских 
му зи ча ра и струч ња ка ко ји су при сти за ли с раз ли чи тих стра на укљу-
чу ју ћи и сâмо уред ни штво. Та ко је у апри лу 1927. ис ка за на на ме ра за 
ожи вља ва њем ини ци ја ти ве Ми ло ја Ми ло је ви ћа у ве зи с осни ва њем 
Све сло вен ског удру же ња за са вре ме ну му зи ку и, за јед но с тим, му-
зич ког фе сти ва ла на ко ме би би ла пред ста вље на но ви ја  де ла сло вен-
ских ау то ра. Ова ква ма ни фе ста ци ја је појм ље на као из у зет но ко ри сна 
за ју го сло вен ске умет ни ке, јер би они до би ли при ли ку да при ка жу 
сво ја де ла у „sna žnim  mu zič kim cen tri ma“ по пут Пра га и ти ме, ка ко се 
ве ро ва ло, „stvo ri li osnov ku (sic!) za na šu afir ma ci ju na iz ra zi to in ter nac. 
[in ter na ci o nal nim] fo ru mi ma ko ja se je do sa da ogra ni ča va la na ri jet ke iz-
nim ke (Štol cer, sa da Ši ro la)“, као и мо гућ ност за ме ђу соб но упо зна ва ње 
ства ра ла ца са сло вен ских про сто ра, што је сма тра но „na suš nom po tre-
bom“ (ano nIM 1927: 5). По др шку од уред ни штва до би ла је и вест о 
осни ва њу  Сло вен ског му зи ко ло шког удру же ња у апри лу 1927. на под-
стрек не ких од нај зна чај ни јих струч ња ка из сло вен ских зе ма ља по пут 
Зде ње ка Не је дли ја (Zdeněk Ne jedlý) и Вла ди ми ра Хел фер та (Vla di mir 
Hel fert), као и ју го сло вен ског ком по зи то ра и му зи ко ло га Бо жи да ра 
Ши ро ле, чи ји је је дан од пр вих по ду хва та би ло кре и ра ње пе ри о дич не 
на уч не пу бли ка ци је Mo nu men ta mu si cae sla vi ca.

По ред ак тив но сти око кон сти ту и са ња сло вен ских му зич ких ор-
га ни за ци ја и ан га жман на пред ста вља њу ју го сло вен ске му зи ке у сло-
вен ским зе мља ма би ло кроз кон церт не до га ђа је или кроз пи са ну реч 
и му зич ко из да ва штво на и ла зио је на ве о ма по зи ти ван од јек. С ин те-
ре со ва њем је ис пра ће но одр жа ва ње Фе сти ва ла ју го сло вен ске му зи ке 
у Пра гу (6–8. но вем бар 1927) на ко ме су су де ло ва ле „naj u gled ni je  mu-
zič ke in sti tu ci je brat skog češ kog na ro da: Dr žav ni kon zer va to ri jum i Češ ka 
fil har mo ni ja“ (šI ro la 1927: 4) и из ве де на ка мер на и ор ке стар ска оства-
ре ња раз ли чи тих ге не ра ци ја ју го сло вен ских ком по зи то ра,14 као и са-
рад ња не ко ли ко му зич ких струч ња ка с ових про сто ра с пра шким ли-
стом Tem po.15 Под јед на ку па жњу при ву кла је и ко ла бо ра ци ја Фра ње 
Ши да ка и Бо жи да ра Ши ро ле с ли стом Му зи ка лен пре глед то ком 1928. 

14 На пр вом кон цер ту по све ће ном ка мер ној му зи ци из ве де на су де ла Лу ци ја на Ма ри-
је Шкер јан ца, Ан туна До бро ни ћа, Пе тра Ко њо ви ћа, Ми ли во ја Црв ча ни на, Кр сте Ода ка и 
Јо си па Штолцерa Сла вен ског, док су на дру гом кон цер ту у из во ђе њу Че шке фил хар мо ни је 
пред ста вље ња оства ре ња Бо жи да ра Ши ро ле, Јо си па Штол це ра Сла вен ског, Лу ци ја на Ма ри је 
Шкер јан ца и Еми ла Ада ми ча. Пре ма šI ro la 1927: 5.

15 Ми сли се на при ло ге ко ји су се на шли у те ма ту „Му зи ка у Ју го сла ви ји“, у дру гом 
бро ју, упра во по во дом одр жа ва ња Фе сти ва ла ју го сло вен ске му зи ке. Ау то ри при ло га би ли 
су Ми ло је Ми ло је вић, Ан тон Ла јо виц и Бо жи дар Ши ро ла. 
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го ди не, као и са др жај ме сеч ни ка Му зи ка лен жи вот ко ји је по чео да 
из ла зи те го ди не.16

Да је по треб но да се још ви ше раз ви је и про ду би раз ме на са сло-
вен ским му зи ча ри ма ко ја је ин тен зи ви ра на то ком 1927. и 1928. го ди не 
ука зи вао је уред ник ли ста Мuzičar Ја ро слав Ши дак, на ја вљу ју ћи као 
зна ча јан ко рак у том прав цу при пре му по себ них бро је ва по све ће них 
че хо сло вач кој и пољ ској му зи ци, а као по себ но охра бру ју ће ве сти о 
осни ва њу Све сло вен ског пе вач ког са ве за и при пре ми за осни ва ње 
Све сло вен ског са ве за по зо ри шта (š[Ida]k 1928: 7). Ши дак је по звао и 
на ко нач но уста но вље ње Све сло вен ског удру же ња за са вре ме ну му-
зи ку с чи ме се за по че ло 1924. го ди не, али услед не ја сних раз ло га ни је 
би ло зна чај них по ма ка ни че ти ри го ди не ка сни је. Он је у то ме ви део 
кру ну про це са кул тур ног ин те гри са ња сло вен ских на ро да и упра во је 
за то тра жио од Ми ло ја Ми ло је ви ћа, као глав ног ини ци ја то ра, да об-
ја сни због че га је „ствар за пе ла, јер са мо на тај на чин се мо же мо на да-
ти да ће се иде ја при ве сти свом оства ре њу“ (š[Ida]k 1928: 7). На ње гов 
по зив убр зо је сти гао од го вор из бу гар ског Му зич ког са ве за на чи јем 
је го ди шњем (XII) кон гре су 1928. рас пра вља но о по тре би при кљу че ња 
та квом удру же њу и ње го вог ожи вља ва ња. За кљу чак кон гре са ове ор-
га ни за ци је био је да тре ба да се по др жи по ме ну та ини ци ја ти ва, што 
је усле ди ло на кон  на дах ну тог обра ћа ња Ан дре ја П. Бер се ње ва у ко ме 
је он апе ло вао да се то ме при сту пи у нај кра ћем ро ку. Скра ће на вер зи-
ја кон гре сног исту па Бер се ње ва на шла се на стра ни ца ма но вем бар ског 
бро ја Мuzičara (Ber se njev 1928), а, по ред оста лог, из у зет но су ин те ре-
сант ни ар гу мен ти ко је је из нео у при лог нео п ход но сти ула ска бу гар-
ских му зи ча ра у ову све сло вен ску ор га ни за ци ју:

Bu gar skoj je neo p hod no po tre ban do dir sa sla ven skim i tu đim svi je tom. 
Na mu zič kom pod ruč ju mo glo bi se taj do dir naj e fi ka sni je re a li zi ra ti sa mo 
po sred stvom jed nog druš tva, o ko me sam već go vo rio i u ko me bi uče stvo-
va li svi sla ven ski na ro di. Bu gar ska ne iz o stav no mo ra da mi se pri klju či. […]

Ula že nje Bu gar ske u Sve sla ven sko druš tvo za sa vre me nu mu zi ku, ko je 
za sa da do du še po sto ji sa mo na pa pi ru, na la že još jed na okol nost. Po zna to je 
da na ši su sje di Sr bi ne pre za ju ni pred ka kvim sred stvi ma da si pri svo je ma-
ke don ske po pi jev ke na zi va ju ći ih „ju žno srp ski ma“. Oni na va lju ju na ove 
ne sum nji ve tvo re vi ne bu gar skog du ha, zna ju ći da je u nji ma skri ve na nje go-
va naj ve ća sna ga. (Ber se njev 1928: 7). 

Ка ко се из на ве де ног мо же за кљу чи ти, је дан од кључ них мо ти ва 
бу гар ских му зи ча ра за уче шће у Све сло вен ском удру же њу ни је би ла 
са мо же ља за кре и ра њем сло је ви ти јих ин тер кул тур них до ди ра с дру гим 

16 Вид. „Mu zič ki ča so pi si“, Mu zi čar, 1928, 5, 4–6. 
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сло вен ским на ро ди ма као ко рак ка пре не бре га ва њу јед не вр сте кул тур-
не изо ло ва но сти и ау тар кич но сти, већ, у ве ли кој ме ри, и при ли ка да се 
пи та ње ма ке дон ског фол кло ра раз ма тра ме ђу нај по зва ни јим сло вен ским 
ау то ри те ти ма и, ка ко се оче ки ва ло, ја сно по твр ди ње го во бу гар ско, а 
не срп ско по ре кло. Иа ко то ни је екс пли цит но ис ти ца но, про блем око 
ма ке дон ског кул тур ног на сле ђа ко ји су бу гар ски му зи ча ри и струч ња-
ци сма тра ли го ру ћим  ве ро ват но је по ред оп штих по ли тич ких не сла га-
ња пред ста вљао кључ ну пре пре ку за ко ла бо ра ци ју с бе о град ским и 
срп ским му зи ча ри ма и струч ња ци ма из тог пе ри о да. Мо гу ће је да се 
он ре про ду ко вао и у при сту пу Бу га ра раз ли чи тим вр ста ма све сло вен-
ских ини ци ја ти ва у ко ји ма су срп ски пред став ни ци има ли уде ла, што 
не мо же да се са си гур но шћу утвр ди на осно ву до са да шњих ис тра жи-
ва ња. Ипак, као што ће мо ука за ти у за кључ ним раз ма тра њи ма, бу гар-
ска по зи ци ја у ве зи са Све сло вен ским удру же њем не дво сми сле но до-
ча ра ва ди стинк тив ност ин те ре са и ци ље ва ко ји су ста ја ли иза иде је о 
сло вен ској кул тур ној ин те гра ци ји об ли ку ју ћи се пре ма вла да ју ћим 
по ли тич ким окол но сти ма и иде о ло шкој ори јен ти са но сти ин те лек ту-
ал не ели те по је ди нач них сло вен ских на ро да.

Ка да је реч о за гре бач ким му зи ча ри ма оку пље ним око офи ци јел-
ног гла си ла Са ве за му зи ча ра у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји, при мет-
но је да је ин те ре со ва ње за про мо ви са ње све сло вен ског об је ди ња ва ња 
опа ло на кон 1929. го ди не и да су нај ва жни је ме сто у ди ску си ја ма по-
сте пе но за у зе ли про бле ми у ве зи с еко ном ском кри зом и „ме ха ни за-
ци јом му зи ке“ (уп. Весић, Пено 2017: 102–103). Ве сти и до га ђа ји из 
сло вен ских зе ма ља су и да ље пра ће ни, ме ђу тим, иста вр ста рас по ло-
же ња спрам сло вен ског збли жа ва ња ис по ље на кра јем два де се тих го-
ди на про шлог ве ка ни је об но вље на у на ред ној де це ни ји. Мо гу ће је да 
је на то јед ним де лом ути цао не у спех у ве зи с по кре та њем ра да Све-
сло вен ског удру же ња за са вре ме ну му зи ку у ко ји је по ла га на на да, 
ме ђу тим, ни је ис кљу че но ни то да су не по вољ не гло бал не окол но сти 
по му зи чар ску про фе си ју усло ви ле усред сре ђи ва ње на „ста ле шку“, а 
не „кул тур но-на ци о нал ну“ по зи ци ју, те, кон се квент но, про ме ну при-
о ри те та и фо ку са. С об зи ром на чи ње ни цу да је сво је вр сно „спла шња-
ва ње“ све сло вен ског рас по ло же ња то ком три де се тих го ди на би ло при-
мет но ме ђу му зи ча ри ма у чи та вој Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, а не са мо 
у слу ча ју за гре бач ке гру па ци је, еви дент но је да су то ме до при не ле и 
дру ге  о кол но сти, пре све га, де мо ти ви са ност спо ро шћу у ре а ли зо ва њу 
све сло вен ских ини ци ја ти ва, по сто ја ње не сла га ња ме ђу пред став ни-
ци ма по је ди нач них на ро да (по ред срп ско-бу гар ских по сто ја ла су и 
срп ско-хр ват ска тр ве ња), пре у сме ра ва ње на на ци о нал не (ју го сло вен-
ске) окви ре, ути цај по ја ча ног ин те ре со ва ња по ли тич ке и ин те лек ту-
ал не ели те за ме ђу бал кан ску ин те гра ци ју (уп. vesić2017) итд.
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За кључ на раз ма тра ња
На кло ње ност иде ји о сло вен ском кул тур ном збли жа ва њу у кру гу 

ју го сло вен ских му зи ча ра, али и му зи ча ра из дру гих сло вен ских зе ма-
ља, ис по љи ла се у ве о ма из ра же ном ви ду то ком два де се тих го ди на 
про шлог сто ле ћа. Ме ђу пр ви ма ко ји су по ка за ли за ин те ре со ва ност за 
та кав по ду хват би ла је гру па за гре бач ких му зи ча ра на че лу с Фра ном/
Фра њом Ши да ком а, ка сни је, и ње го вим си ном Ја ро сла вом Ши да ком 
нај пре кроз ини ци ја ти ву за осни ва ње за јед нич ког сло вен ског удру же-
ња му зи ча ра, а по том и кроз вр ло плод ну са рад њу с ор га ни за ци ја ма и 
по је дин ци ма из сло вен ских зе ма ља. Ак тив но сти ове гру па ци је по кла-
па ле су се са срод ним ак тив но сти ма му зи ча ра из дру гих кра је ва Ју го-
сла ви је, као и Че хо сло вач ке, Пољ ске и Бу гар ске, што на го ве шта ва ју  
по да ци пре до че ни у Та бе ли бр. 1.17

Табела бр. 1. Хро но ло шки пре сек кључ них све сло вен ских и ме ђу сло-
вен ских ини ци ја ти ва код ју го сло вен ских и дру гих сло вен ских му зи-
ча ра то ком два де се тих го ди на.

1923. (ок то бар) Пред лог о осни ва њу Сло вен ског са ве за му зи ча ра (гру па око листа Jugoslaven
ski mu zi čar / Mu zi čar), За греб

1924. (јун) До го вор о осни ва њу Све сло вен ског удру же ња за са вре ме ну му зи ку (Ми ло је Ми-
ло је вић, Јан Бран бер гер, Карл Ји рак /Jirák/, Ма те уш Глињ ски /Glin ski/, Лу ц јан Ка мј ењ ски), 
Праг*

1926. (април) Пре го во ри Ко сте П. Ма ној ло ви ћа и До бри Хри сто ва у ве зи с на сту пом Пр вог 
бе о град ског пе вач ког дру штва у цр кви Св. Алек сан дра Нев ског у Со фи ји**

1927. (април) Све сло вен ско му зи ко ло шко удру же ње (Зде њек Не је дли, Вла ди мир Хел ферт, 
Бо жи дар Ши ро ла), Беч

1927. (но вем бар) Фе сти вал ју го сло вен ске му зи ке у Пра гу

1928. (март) Фе сти вал бу гар ске му зи ке у Пра гу 

1928. (март) Спе ци ја лан број ли ста Mu zi čar по све ћен бу гар ској му зи ци, За греб

1928. (април) До го вор о осни ва њу Све сло вен ског пе вач ког са ве за, Праг

17 У окви ру та бе ле из дво ји ли смо ак тив но сти и до га ђа је ко ји су не по сред но про ис ти-
ца ли из све сло вен ских на сто ја ња. Сва ка ко, не тре ба за не ма ри ти чи ње ни цу да се у овом 
пе ри о ду од ви ја ла и ин тен зив на кул тур на са рад ња из ме ђу ју го сло вен ских и сло вен ских 
му зи ча ра, ин сти ту ци ја, ор га ни за ци ја и удру же ња, те по слан ста ва и др жав них ор га на што 
је ре зул ти ра ло го сто ва њи ма кон церт них умет ни ка и ан сам ба ла, на уч ном и ака дем ском 
раз ме ном и сл. Уп. vesić 2007: 70–74; ТоМашеВић 2009; МиланоВић 2010.

* Вид. о то ме у Ми ло је Ми ло је вић (1925). „Умет нич ки пре глед. ‘Све сло вен ско удру-
же ње за но ву му зи ку’.“ Срп ски књи жев ни гла сник, књ. XVI, бр. 5, 378–382;  Ми ло је Mилоје-
вић (1928). „Све сло вен ско удру же ње за са вре ме ну му зи ку.“ Му зи ка, 5/6, 147–151.

∗∗ Пре ма МанојлоВић s. a.; уп. ve sIć, Pe no 2017: 20.
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1928. (јун) По зив Ја ро сла ва Ши да ка за ожи вља ва ње Све сло вен ског удру же ња за са вре ме ну 
му зи ку

1928. (јун) По се та Ко сте П. Ма ној ло ви ћа Со фи ји у име Ју го сло вен ског на род ног од бо ра за 
по моћ жр тва ма у Бу гар ској (услед зе мљо тре са у апри лу те го ди не) и уче шће на кон гре су 
Бу гар ског пе вач ког са ве за, Со фи ја***

1928. (јул) Спе ци ја лан број ли ста Му зи ка по све ћен че хо сло вач кој му зич кој кул ту ри, Бе о град

1928. (ав густ) По се та Еми ла Ада ми ча Бу гар ској и оби ла зак бу гар ских гра до ва с Бо ри сом 
Гај да ро вим, учи те љем из Ло ма и уред ни ком збор ни ка Ју но ше ски дру гар****

1928. (сеп тем бар?) Бу гар ски му зич ки са вез по др жао пред лог о об но ви Све сло вен ског удру-
же ња за са вре ме ну му зи ку 

1928. (де цем бар) Спе ци ја лан број ли ста Му зи ка по све ћен пољ ској му зи ци, Бе о град 

На осно ву из ло же не хро но ло ги је до га ђа ја и ак тив но сти ју го сло-
вен ских и сло вен ских му зи ча ра уо ча ва се да је ис по ља ва ње све сло вен-
ских стре мље ња до сти гло кул ми на ци ју то ком 1928. го ди не. То је ва-
жи ло за раз ли чи те гру пе сло вен ских му зи ча ра без об зи ра на зе мље из 
ко јих су до ла зи ли. Из у зе тан сте пен ра зно вр сно сти и уче ста ло сти раз-
ме не ко ја је та да ус по ста вље на по ка зи вао је не са мо од луч ност сло-
вен ских му зи ча ра да про кла мо ва не про гра ма пре то че у кон крет не 
ак ци је, већ је ука зи вао и на син хро ни зо ва ност у њи хо вом де ло ва њу. 
Ипак, упр кос на из глед ус по ста вље ној је дин стве но сти и сло жно сти, 
не ма сум ње да су ме ђу гру па ци ја ма сло вен ских му зи ча ра по сто ја ле 
раз ли ке ка ко у ту ма че њи ма сло вен ске ин те гра ци је, та ко и ње ног зна-
ча ја и свр сис ход но сти. Оне су се мо гле уо чи ти на при ме ру по и ма ња 
функ ци је за јед нич ког сло вен ског удру же ња ме ђу бу гар ским му зи ча-
ри ма, по том у при сту пу срп ских му зи ча ра пре ма пи та њу укљу че ња 
Бу гар ске, у ди ску си ја ма из ме ђу вођ ства хр ват ских и срп ских пе вач ких 
дру шта ва око кон цеп ци је Све сло вен ског пе вач ког са ве за (Васић 2014б; 
Bezić2017; Milanović 2017), и, ко нач но, не по ду дар ним по гле ди ма на 
уло гу со вјет ских му зи ча ра.

У по гле ду по зи ци је јед ног  де ла функ ци о не ра Са ве за му зи ча ра у 
Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји спрам све сло вен ства по сто јао је низ па ра-
ле ла с по зи ци јом дру гих ју го сло вен ских (бе о град ских) умет ни ка из тог 
пе ри о да. По себ но се то од но си ло на иде о ло шка по ла зи шта јед них и 
дру гих ко ја су се  ум но го ме осла ња ла на кон цепт сло вен ске кул тур не 
уза јам но сти про мо ви са ном у скло пу нео сла ви стич ких про гра ма с кра-
ја XIX и по чет ка XX ве ка на ста лих на под руч ју Ау стро у гар ске ме ђу 
при пад ни ци ма ин те лек ту ал не ели те сло вен ских на ро да (уп. oB šust 2013: 
215–222). За гре бач ка гру па је, чи ни се, нај и зра зи ти је про мо ви са ла та ква 

*** Де таљ ни је о то ме ви д. у Ge or GI e va 2017: 43; rI stIć 2017: 61–62. 
**** Пре ма Ge or GI e va 2017: 48.
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гле ди шта од сту па ју ћи од ту ма че ња во де ћих срп ских ин те лек ту а ла ца 
ме ђу рат ног до ба у ко ји ма се ма ни фе сто вао кри тич ки од нос пре ма за-
пад но е вроп ској кул ту ри с ис ти ца њем ње не де ху ма ни зо ва но сти и из ви-
то пе ре но сти. По твр да то га ви дљи ва је у ко мен та ри ма ко ји су пра ти ли 
ини ци ја ти ве и ак тив но сти са рад ни ка Ju go sla ven skog mu zi ča ra / Mu zi ča
ra. Из ме ђу оста лог, иа ко је по зив ко ји је пољ ски ком по зи тор Л. М. Ро-
гов ски (Ro gow ski) упу тио сло вен ским му зи ча ри ма пу тем тог ли ста кра-
јем 1927. пре нет с одо бра ва њем, уред ни штво се ипак ин ди рект но огра-
ди ло од по је ди них ста во ва ко је је он из нео за кљу чу ју ћи да „ne [žele da] 
ula ze u [nji ho vu] oci je nu“ (ro GoW skI 1927: 5). С тим у ве зи, бит но је на по-
ме ну ти да је Ро гов ски био на тра гу ста ја ли шта ко ја је до не кле за сту пао 
Јо ван Цви јић, а знат но отво ре ни је Ми лош Ђу рић, за ла жу ћи се за дис-
тан ци ра ње од за пад но е вроп ских кул тур них те ко ви на, окре та ње на сле-
ђу Ис то ка, ства ра њу са мо свој не ци ви ли за ци је и ожи вља ва њу јар мом 
европ ских ути ца ја по ти сну тог сло вен ског иден ти те та. Евро а зиј ско-сло-
ве но фил ски на ра тив овог ком по зи то ра до ди ри вао се с на ра ти вом уред-
ни штва у јед ној тач ки – нео п ход но сти раз ви ја ња бли же са рад ње из ме ђу 
Сло ве на и њи хо ве ин тен зив ни је кул тур не раз ме не.

Ма да ни бе о град ски му зи ча ри  у глав ном ни су по сма тра ли све сло-
вен ство кроз при зму од ба ци ва ња за пад но е вроп ских вред но сти и кул-
тур них до стиг ну ћа (уп. Весић 2016: 216–218), не по ду дар ност спрам 
за гре бач ких му зи ча ра до ла зи ла је до из ра жа ја у раз у ме ва њу уло ге по-
је ди нач них сло вен ских на ро да у овом про це су. На и ме, док је у Бе о гра-
ду па жња нај ви ше усме ра ва на на че хо сло вач ке и пољ ске умет ни ке,18 
гру па око Ju go sla ven skog mu zi ča ra / Muzičara је осим с Че хо сло ва ци ма, 
раз ви ла плод ну ко ла бо ра ци ју с Бу га ри ма, а у ма њој ме ри и со вјет ским 
му зи ча ри ма. Ју го сло вен ско-бу гар ско збли жа ва ње ко је је про мо ви са но 
у кру гу ути цај них чла но ва Са ве за му зи ча ра то ком два де се тих го ди на 
про шлог ве ка у ве ли кој ме ри је би ло у не са гла сју с та да  вла да ју ћим 
гле ди шти ма срп ске по ли тич ке и ин те лек ту ал не ели те, тач ни је на гла-
ше ној не тр пе љи во сти, од бој но сти и су рев њи во сти пре ма ис точ ним 
су се ди ма. Та кво од сту па ње не сум њи во је има ло ко ре на у чи ње ни ци-
да за гре бач ки му зи ча ри у при сту пу Бу га ри ма ни су би ли оп те ре ће ни 
ба ла стом су прот ста вље них по ли тич ких и кул тур них ин те ре са („ма-
ке дон ско пи та ње“) и рат них тра у ма по пут њи хо вих срп ских ко ле га 
(уп. рисТић 2017), те да су, са мим тим, мо гли без ве ћих пре пре ка и 
за др шке да под сти чу сва ки вид ме ђу соб не са рад ње. Да исто вет на си-

18 О то ме је све до чи ла кул тур на и умет нич ка раз ме на из тог пе ри о да у ви ду кон церт-
них до га ђа ја, са рад ње из ме ђу му зич ких ча со пи са, ор га ни за ци ја, по је ди на ца итд. Ви д. де-
таљ ни је у ТурлакоВ 1994; гајић 1996; ПејоВић 2004; ТоМашеВић 2009; МиланоВић 2010; 
Васић 2014а; vesić 2016; MI la no vIć2017.
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ту а ци ја ни је би ла мо гу ћа у Бе о гра ду ука зи вао је от пор ко ји су по ли тич-
ки зва нич ни ци и број на удру же ња из ра жа ва ли пре ма рет ким по ку ша-
ји ма про мо ци је бу гар ске му зич ке тра ди ци је у овом де лу Кра ље ви не. 
То по твр ђу ју све до чан ства Ко сте П. Ма ној ло ви ћа, јед ног од ма ло број-
них срп ских му зи ча ра ко ји се тру дио да пре ва зи ђе дис кре пан цу с 
Бу га ри ма још од среди не два де се тих го ди на про шлог ве ка кро з де ло-
ва ње у Ју жно сло вен ском пе вач ком са ве зу, али и ши ри кул тур ни ан га-
жман (МанојлоВићs. a.; уп. Ge or GI e va 2017; Мilanović2017; Ristić 2017; 
vesić,Peno 2017).

Да ли је ин тен зив на са рад ња за гре бач ких и бу гар ских  му зи ча ра и 
струч ња ка би ла ис кљу чи во плод не по сто ја ња по ли тич ких кон фрон та-
ци ја из ме ђу хр ват ске и бу гар ске ели те или су иза то га ста ја ли и дру ги, 
„суб вер зив ни“ раз ло зи19 ни је мо гу ће с пре ци зно шћу утвр ди ти, ме ђу тим, 
она је сва ка ко пред ста вља ла до при нос ак ту е ли зо ва њу свес ло вен ских 
те жњи на ју го сло вен ском про сто ру. Ово се од но си и на ус по ста вља ње 
кон так та са со вјет ским му зи ча ри ма ко ји су у пот пу но сти би ли из оп-
ште ни из раз ма тра ња сло вен ске уза јам но сти у дру гим ју го сло вен ским 
кра је ви ма. Ко ли ко се де ло ва ње за гре бач ке гру пе у на ве де ном кон тек сту 
по кла па ло с ак тив но сти ма дру гих гру па ци ја ме ђу хр ват ском ин те лек-
ту ал ном и по ли тич ком ели том оста је да се утвр ди у бу ду ћим ис тра жи-
ва њи ма. То би, за јед но с ана ли зом ан га жма на сло ве нач ких му зи ча ра и 
ин те лек ту а ла ца, да ло пот пу ни ју сли ку екс пан зи је све сло вен ства у ме-
ђу рат ној Ју го сла ви ји и раз ли чи тих ди мен зи ја тог про це са.

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Васић,Алек сан дар. „Му зич ки гла сник (1922): есте тич ки и иде о ло шки аспек ти.“ Му зи
ко ло ги ја 9 (2009): 97–111.

Васић, Алек сан дар. „Сло ве но фил ство и срп ска му зи ко гра фи ја из ме ђу свет ских ра то ва.“ 
Збор ник Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку 50 (2014а): 119–131.

Васић, Алек сан дар. „Два по гле да на ју го сло вен ство у срп ској му зич кој пе ри о ди ци ме-
ђу рат ног до ба.“ Му зи ко ло ги ја 17 (2014б): 155–166.

Весић, Ива на. Кон стру и са ње срп ске му зич ке тра ди ци је у пе ри о ду из ме ђу два свет ска 
ра та: уло га иде о ло шких по де ла у срп ској по ли тич кој и ин те лек ту ал ној ели ти. 
док тор ска ди сер та ци ја у ру ко пи су, Бе о град: Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та 
у Бе о граду, 2016.  

Весић, Ива на, Ве сна Пе но. Из ме ђу умет но сти и жи во та. О де лат но сти удру же ња му
зи ча ра у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји. Бе о град: Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, 2017.

19 Део хр ват ске по ли тич ке и ин те лек ту ал не ели те оку пљен око во ђе Хр ват ске ре пу-
бли кан ске се љач ке стран ке (од 1925. Хр ват ска се љач ка стран ка) Стје па на Ра ди ћа сма трао 
је са рад њу с Бу гар ском то ком два де се тих го ди на про шлог ве ка као сред ство ус по ста вља ња 
про тив те же срп ским по ли тич ким сна га ма и ујед но ре а ли зо ва ња соп стве них на ци о нал них 
ин те ре са. О то ме ка кву је уло гу има ла иде ја о ју го сло вен ско-бу гар ском збли жа ва њу у де-
ло ва њу са мог Ра ди ћа и Х(Р)СС-а ви д. де таљ ни је у рисТић2017: 550–569. 



73

гајић, Ми ли ца. „Кон так ти Ми ло ја Ми ло је ви ћа са че шким му зи ча ри ма.“ Но ви звук – ин
 тер на ци о нал ни ча со пис за му зи ку 7 (1996): 63–78.

MанојлоВић, Ко ста П. „Мој рад на ју го сло вен ско-бу гар ском спо ра зу му.“ ру ко пис, Ар хив 
Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ, без сиг на ту ре, s. a.

МиланоВић, Би ља на. „Ча со пис Му зи ка као за ступ ник ју го сло вен ско-че хо сло вач ких 
му зич ких ве за на из ма ку дру ге де це ни је 20. ве ка.“ У: Милин, Ме ли та, Мир ја на 
Ве се ли но вић-Хоф ман (ур.). Праг и сту ден ти ком по зи ци је из Кра ље ви не Ју го сла
ви је. По во дом 100го ди шњи це ро ђе ња Ста ној ла Ра ји чи ћа и Во ји сла ва Вуч ко ви ћа. 
Бе о град: Му зи ко ло шко дру штво Ср би је, 2010, 143–162.

ПејоВић, Рок сан да. Кон церт ни жи вот у Бе о гра ду (1919–1941). Бе о град: Уни вер зи тет 
умет но сти, Фа кул тет му зич ке умет но сти, 2004.  

рисТић, Иван. „Из ме ђу ста рих и но вих иза зо ва – Бу гар ска у по ли ти ци Кра ље ви не СХС 
1926. го ди не.“ То ко ви исто ри је 2 (2013): 75–97.

рисТић,Иван. Бу гар ска у по ли ти ци Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. док тор ска 
ди сер та ци ја у ру ко пи су, Бе о град: Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра-
ду, 2017а.

рисТић,Иван. „Смрт, стра да ње и се ћа ње: При лог пр о у ча ва њу по ли тич ке упо тре бе 
смр ти, стра да ња и ко лек тив ног пам ће ња на при ме ру срп ско-бу гар ских од но са 
по сле Пр вог свет ског ра та.“ То ко ви исто ри је 2 (2017б): 37–57.

ТоМашеВић, Ка та ри на. На рас кр шћу Ис то ка и За па да. О ди ја ло гу тра ди ци о нал ног и 
мо дер ног у срп ској му зи ци (1918–1941). Бе о град – Но ви Сад: Му зи ко ло шки ин сти-
тут СА НУ – Ма ти ца срп ска, 2009.

ТурлакоВ, Сло бо дан. Ле то пис му зич ког жи во та у Бе о гра ду (1840–1941). Бе о град: Му-
зеј по зо ри шне умет но сти Ср би је, 1994. 

agičić,Da mir. Hr vat skočeš ki od no si na pri je la zu iz XIX. u XX. sto lje će. Za greb: IBIS gra-
fi ka, 2000.

аnoniM.„Or ga ni za ci o ni pre gled. Pi ta nje in ter na ci o nal ne kon fe de ra ci je.“ Ju go sla ven ski mu
zi čar 3 (1923): 4.

аnoniM. „Na še ve ze s ino stran stvom (Pi ta nje sla ven ske kon fe de ra ci je mu zi ča ra).“ Ju go sla
ven ski mu zi čar 3 (1924a): 2–4. 

аnoniM. „In ter na ci o nal na kon fe de ra ci ja mu zi ča ra.“ Ju go sla ven ski mu zi čar 8 (1924б): 5–6. 
аnoniM. „In ter na ci o nal na uni ja mu zi ča ra.“ Ju go sla ven ski mu zi čar 12 (1924в): 2–5. 
аnonIM. „In ter na ci o nal ni or ga ni za ci o ni pre gled.“ Ju go sla ven ski mu zi čar 4 (1927): 4–5. 
BeRsenjev,a.P.„Bu gar ska mu zi ka I.“ Ju go sla ven ski mu zi čar 3 (1927): 7–8. 
BeRsenjev,a.P.„Bu gar ski mu zi ča ri i sla ven ska mu zič ka uza jam nost.“ Mu zi čar 11 (1928): 

6–8.
Bezić,Na da. “The Hr vat ski pje vač ki sa vez [Cro a tian Cho ral Uni on] in its Bre akthro ugh De-

ca de of 1924–1934 and its Re la tion to the Ju žno slo ven ski pe vač ki sa vez [So uth-Slav 
Cho ral Uni on].” У: Pe no, Ve sna, Iva na Ve sić, Alek san dar Va sić (ур.). Ko sta P. Ma noj
lo vić (1890–1949) and the Idea of Sla vic and Bal kan Cul tu ral Uni fi ca tion. Bel gra de: 
In sti tu te of Mu si co logy SA SA, 2017, 91–108.   

geoRgieva,Ste fan ka. “The Idea of So uth Sla vic Unity among Bul ga rian Mu si ci ans and In tel-
lec tu als in the In ter war Pe riod.” У: Pe no, Ve sna, Iva na Ve sić, Alek san dar Va sić (ур.). 
Ko sta P. Ma noj lo vić (1890–1949) and the Idea of Sla vic and Bal kan Cul tu ral Uni fi ca tion. 
Bel gra de: In sti tu te of Mu si co logy SA SA, 2017, 37–56. 

Gross, Mir ja na. “Na ci o nal no in te gra cij ske ide o lo gi je u Hr va ta od kra ja ili ri zma do stva ra nja 
Ju go sla vi je.” У: Gross, Mir ja na (ур.). Druš tve ni raz voj u Hr vat skoj od 16. do po čet ka 
20. sto lje ća. Za greb: Iz van red na na kla da ‘Sve u či liš na na kla da Li ber’, 1981, 283–306.

Milanović, Bi lja na. “Th e Con tri bu tion оf Ko sta P. Ma noj lo vić to the Fo un da tion and Fun cti-
o ning of the So uth-Sla vic Cho ral Union.” У: Pe no, Ve sna, Iva na Ve sić, Alek san dar Va sić 



74

(ур.). Ko sta P. Ma noj lo vić (1890–1949) and the Idea of Sla vic and Bal kan Cul tu ral Uni
fi ca tion (1918–1941). Bel gra de: In sti tu te of Mu si co logy SA SA, 2017, 56–82.

oB šust, Kri sti jan. Kon struk ci ja slo ven stva u po li ti ci i na u ci. Stva ra nje (sve)slo ven skih tra di
ci ja, ide o loš ke kon cep ci je o slo ven skom je din stvu i nji ho ve re flek si je. Be o grad: Cen tar 
za al ter na tiv no druš tve no i kul tur no de lo va nje, 2013. 

Pe tro vIch, Mic hael B. “Ju raj Kri ža nić: A Pre cur sor of Pan-Sla vism.” The  Ame ri can Sla vic 
and East Eu ro pean Re vi ew 3/4 (1947): 75–92. 

Ristić, Ivan. “Bet we en Ide a lism and Po li ti cal Re a lity: Ko sta P. Ma noj lo vić, So uth Sla vic Unity 
and Yugo slav-Bul ga rian Re la ti ons in the 1920s.” У: Pe no, Ve sna, Iva na Ve sić, Alek san-
dar Va sić (ур.). Ko sta P. Ma noj lo vić (1890–1949) and the Idea of Sla vic and Bal kan 
Cul tu ral Uni fi ca tion. Bel gra de: In sti tu te of Mu si co logy SA SA, 2017, 57–64. 

Rogowski,L. M. „Mu zič ki pre gled. Dru go vi ma, sla ven skim mu zi ča ri ma.“ Ju go sla ven ski 
mu zi čar 11 (1927): 4–5.  

shla Pen tokh, Dmi try (ed.). Rus sia bet we en East and West. Scho larly De ba tes on Eu ra si a nism. 
Le i den – Bo ston: Brill, 2007. 

sPa so va, Ro za li na, Ste fan ka Ge or gi e va. “Unk nown Let ters of Ja kov Go to vac, Bo ris Pa pan-
do pu lo and Jo sip Štol cer Sla ven ski in Bo ris Ga i da rov’s Ar chi ves (Fromt he Hi story of 
Bul ga rian-Cro a tian Mu sic Con tacts bet we en the 1920s and the1940s).” Ar ti Mu si ces 1 
(2011): 5–35.

vasić, Alek san dar. “Ser bian Mu sic Wri tings Bet we en the World Wars (1918–1941).” У: Ro-
Ma nou, Кaty (ур.). Aspects of Gre ek and Ser bian Mu sic. At hens: Edi tion Orp he us (M. 
Nikolaïdis and Com pany Co Mu sic Ho u se), 2007, 93–106.

ve sIć, Iva na. Iz me đu po e ti ke i po li ti ke: po lje mu zič ke pro duk ci je u Sr bi ji u pe ri o du iz me đu 
dva svet ska ra ta i nje gov od nos pre ma druš tve noj stvar no sti, di plom ski rad u ru ko pi su, 
Be o grad: Fa kul tet mu zič ke umet no sti, 2007. 

ve sIć, Iva na. “The Bal kans as the Co re of Eu ro pean Ci vi li za tion? Ko sta P. Ma noj lo vić’s Col-
la bo ra tion with the Bal kan ski in sti tut [In sti tu te for Bal kan Stu di es] in Bel gra de (1934–
1941).” У: Pe no, Ve sna, Iva na Ve sić, Alek san dar Va sić (ур.). Ko sta P. Ma noj lo vić (1890– 
1949) and the Idea of Sla vic and Bal kan Cul tu ral Uni fi ca tion. Bel gra de: In sti tu te of 
Mu si co logy SA SA, 2017, 127–140. 

ve sIć, Iva na. “Re flec ti ons of All-Sla vic Po li ti cal Ide als in the Nar ra ti ves on Mu sic: The Ca se 
of Yugo slav Mu sic Jo ur nals in the In ter war Pe riod.” У: Bal le ster, Jor di, Gérman Gan 
Qu e sa da (ур.). Mu sic Cri ti cism 1900–1950. Tur nho ut: Bre pols, 2019 (у штам пи). 

vesić,Iva na,Ve sna Pe no. “Ko sta P. Ma noj lo vić: A Por tra it of the Ar tist and In tel lec tual in 
Tur bu lent Ti mes.” У: Pe no, Ve sna, Iva na Ve sić, Alek san dar Va sić (ур.). Ko sta P. Ma noj
 lo vić (1890–1949) and the Idea of Sla vic and Bal kan Cul tu ral Uni fi ca tion. Bel gra de: 
In sti tu te of Mu si co logy SA SA, 2017, 13–25. 

š[Ida]k. „Сла вен ска му зич ка уза јам ност.“ Mu zi čar 6 (1928): 7.
ŠiDak,Ja ro slav. Po vi jest hr vat sko ga na ro da. Za greb: Iz da vač ko pod u ze će „Škol ska knji ga“, 

1968.
šI ro la, Bo ži dar. „Mu zič ki pre gled. Na ša mu zi ka u ino stran stvu.“ Ju go sla ven ski mu zi čar 12 

(1927): 4–5.  



75

Ivana S. Vesić

 ALL-SLAVIC IDEA WITHIN THE ASSOCIATION OF MUSICIANS OF  
THE KINGDOM OF SCS/YUGOSLAVIA IN THE 1920S:  

INITIATIVES, ACTIVITIES, RESULTS

Summary

Although many Slavic peoples were given long-awaited political independence 
after the Great War, it did not suppress their strivings to attain stronger cultural bonds 
and cultural integration that thrived throughout the 19th century. In the new geopolitical 
circuimstances, All-Slavism was mostly interpreted as a vehicle to actualize the potentials 
of Slavs to create cultural forms of universal value through a synthesis of opposing values 
of Western and Eastern civilizations. Despite the fact that its definitions varied signifi-
cantly depending on the differences of ideological basis of individuals and groups that 
promoted it, the common ground represented a belief that Slavs shared the same world-
views, values and spiritual properties and that this similarity needed to be used as an 
emancipatory tool – for mutual cultual exchange, support, development, and progress. In 
interwar Yugoslavia of 1920s, All-Slavism was particularly promoted among musicians 
and music specialists. Among the numerous keen supporters were the representatives of 
the Association of Musicians of the Kingdom of SCS/Yugoslavia gathered around the 
periodical Jugoslavenski muzičar/Muzičar (Yugoslav musician). Led by Fran/Franjo Šidak 
and Jaroslav Šidak, this group contributed to the expansion of All-Slavic tendencies in 
the Yugoslav public and music spheres. From 1923 to 1929, these musicians settled in 
Zagreb initiated numerous activities aimed at developing collaboration with Slavic musi-
cians around Europe. Unlike many like-minded groups in different Slavic countries of 
the time, Zagreb musicians created friendly relations with their Soviet colleagues, spe-
cifically with the leaders of the Всесоюзным профессиональным союзом работников 
искусств, ВСЕРАБИС (All-Soviet Professional Association of Art Workers). During the 
five years of extensive exchange with other Slavic musicians and specialist, they estab-
lished fruitful correspondence and coperation with Bulgarian musicians, most of all with 
the high representatives of Bulgarian musical organizations. As a result of that, series of 
articles dealing with Bulgarian music history and musical life were published in Jugo
slavenski muzičar/Muzičar together with detailed reports, while a number of essays of 
Yugoslav authors were reprinted in Bulgarian music journals. 

Results of the analysis of type and extent of collaboration between Zagreb and 
other Slavic musicians were compared with the results of previous researches. The aim 
of this paper was to consider whether the efforts of this group corresponded with the 
related tendencies of Yugoslav and Slavic musicians, as well as with the dominant views 
and practices of the Yugoslav political and intellectual elite.  

Keywords: All-Slavism, Association of Musicians of the Kingdom of SCS/Yugo-
slavia, Fran/Franjo Šidak, Jaroslav Šidak, Jugoslavenski muzičar/Muzičar.  




