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МУЗИЧКО ИЗДАВАШТВО ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА  
РАТА КАО ИЗВОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ЕКСПАНЗИЈЕ  

ПОПУЛАРНЕ МУЗИКЕ У ЈУГОСЛАВИЈИ: ПРИМЕРИ  
ИЗДАВАЧКИХ КУЋА ЈОВАНА ФРАЈТА  

И СЕРГИЈА СТРАХОВА*1

СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду раз ма тра ће мо му зич ка из да ња Јо ва на Фрај та и Сер ги-
ја Стра хо ва ко ја су пу бли ко ва на у пе ри о ду од 1921. до 1945. (?) го ди не у Бе о гра ду. 
Уви дом у са чу ва не де ло ве ко лек ци ја Фрај то вих и Стра хо вље вих из да ња, уз њи хо во 
до пу ња ва ње по да ци ма из днев не штам пе и пе ри о ди ке, те ме мо ар ске и архив ске гра ђе 
мо гу ће је да се на чи ни де ли мич на ре кон струк ци ја по ља по пу лар не му зи ке у Ју го сла-
ви ји ко ја под ра зу ме ва из два ја ње зна чај них ком по зи то ра, тек сто пи са ца и из во ђа ча 
по пу лар них пе са ма из тог пе ри о да, као и жан ро ва и кул тур них ути ца ја (САД, Не мач-
ка, Аустри ја, Ма ђар ска, Ита ли ја, Фран цу ска, СССР итд.). По ре ђе њем тен ден ци ја у 
овој обла сти на пр о сто ру Ју го сла ви је са тен ден ци ја ма у дру гим зе мља ма пру жа се 
основ за из но ше ње прет по став ки о свој стви ма до ма ће по пу лар не му зич ке пр о дук ци-
је. Свр ха то га је да се ука же на окол но сти на стан ка ауто ном не ју го сло вен ске по пу-
лар не му зич ке пр о дук ци је, као и да се раз мо три зна чај овог сег мен та у ис тра жи ва њу 
ју го сло вен ског дру штва и кул ту ре тог до ба. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: по пу лар на му зи ка, Кра ље ви на СХС/Ју го сла ви ја, Јо ван Фрајт, 
Сер ги је Стра хов, ру ска еми гра ци ја, шла ге ри, му зи ка за игру.

Увод

„Ин ду стри ја за ба ве“, тач ни је пр о дук ци ја раз ли чи тих вр ста ко мер-
ци јал не умет но сти, до жи ве ла је на гли пр о цват на кон за вр шет ка Пр вог 
свет ског ра та нај пре у раз ви је ним ка пи та ли стич ким дру штви ма да би 
по сте пе но, то ком два де се тих и три де се тих го ди на пр о шлог ве ка, до би-
ја ла на зна ча ју и у еко ном ски ма ње раз ви је ним сре ди на ма. Та кав успон био 
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глобалних оквира: традиције, промене, изазови (бр. 177004), који изводи Музиколошки институт 
САНУ, а финансира га Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 
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је усло вљен пр о жи ма њем раз ли чи тих со ци о и сто риј ских и со ци о е ко ном-
ских пр о це са чи је је ис хо ди ште вре мен ски до се за ло ду бо ко у пр о шлост 
об у хва та ју ћи не ко ли ко де це ни ја пред крај де вет на е стог ве ка. По ред тех но-
ло шких от кри ћа ко ја су омо гу ћа ва ла трај но бе ле же ње и ре про ду ко ва ње 
ауди о ви зу ел них сиг на ла, те бе жич но пре но ше ње зву ка, по себ ну ва жност 
има ла је и еман ци па ци ја мар ги на ли зо ва них дру штве них гру па, на ро чи-
то же на, ко ја је пр о ис те кла пр вен стве но из њи хо вог ак тив ног уче шћа у 
при вред ној, вој ној и кул тур ној сфе ри за вре ме ра та услед зна чај ног по ра-
ста по тре бе за људ ским ре сур си ма, а за тим и као по сле ди ца де сет ко ва ња 
вој но спо соб не му шке по пу ла ци је у по сле рат ним окол но сти ма.1 Сва ка ко, 
не тре ба за не ма ри ти ни уло гу из ме ње ног схва та ња функ ци је и са др жа ја 
до ко ли це у сва ко днев ном жи во ту раз ли чи тих дру штве них сло је ва ко је 
се ја вља на кон за вр шет ка ра та (zimRinG 2013). 

Упр кос еко ном ској и де мо граф ској де ва сти ра но сти чи та вог ис точ ног 
де ла Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца услед рат них ра за ра ња, те 
не ста бил ној по ли тич кој си ту а ци ји у но во на ста лој др жа ви то ком чи та вог 
пе ри о да ње ног по сто ја ња, при ме ћу је се ре ла тив но бр за кон со ли да ци ја 
„сфе ре за ба ве“ у урба ним сре ди на ма у ви ду об на вља ња тр жи шта ко мер ци-
јал них умет но сти, као и ши ре ња и ди вер зи фи ка ци је пр о сто ра на ме ње них 
дру штве ној ра зо но ди.2 Сти че се ути сак да је же ља за пре ва зи ла же њем 
рат них тра у ма и не да ћа иза зва них ма те ри јал ним и људ ским гу би ци ма 
ме ђу ју го сло вен ским гра ђа ни ма до при не ла по ја ча ном ин те ре со ва њу за 
са др жа је и ак тив но сти за бав ног ка рак те ра као јед ном ви ду пси хо ло шке 
ком пен за ци је, али ујед но и бе га и дис трак ци је од су мор не пр о шло сти и 
са да шњо сти. На ра ста ју ћа по тре ба за дру штве но шћу (so ci a bi lity), те сва-
ко дне ви цом ис пу ње ном ху мо ром, ве дри ном и оп ти ми змом по ја ви ла се 
исто вре ме но са зна чај ном ин тер на ци о на ли за ци јом аме рич ке и не мач ке по-
пу лар не кул ту ре и ома со вље њем њи хо ве по тро шње, то јест са сво је вр сном 

1 О окол но сти ма ко је су до при не ле пр о цва ту по пу лар не кул ту ре по сле Пр вог свет ског 
ра та вид. де таљ ни је у: ReaRick 1997; stanLey 2008. 

2 Већ сам по глед на днев ну штам пу у Кра ље ви ни СХС пр вих не ко ли ко го ди на на кон 
за вр шет ка Пр вог свет ског ра та ја сно ука зу је на по тре бу за нор ма ли за ци јом сва ко днев ног 
жи во та и за бо ра вља њем на за стра шу ју ће до га ђа је из бли ске рат не пр о шло сти ко ја се, по ред 
оста лог, огле да ла и у ши ре њу по ну де у сфе ри за ба ве би ло да је реч о отва ра њу би о ско па и 
шко ла пле са или о орга ни зо ва њу за ба ва, ма ти неа и игран ки многих удру же ња гра ђа на, уста-
но ва или по је ди на ца. О та квим до га ђа ји ма ре дов но су из ла зи ла оба ве ште ња у ли сту По ли
ти ка од сре ди не 1920. го ди не, да би се већ у ја ну а ру 1921. по ја ви ле и пр ве ре кла ме за шко ле 
мо дер ног пле са (ван сте па /one step/, ту сте па /two step/, бо сто на /Bo ston/ и фок стро та). О на кло-
ње но сти ко мер ци јал ној умет но сти и но вим ви до ви ма за ба ве ју го сло вен ских гра ђа на све до-
чи и је дан из ве штај По ре ског оде ље ња гра да Бе о гра да из 1923. го ди не чи ји су ре зул та ти 
об ја вље ни у днев ној штам пи. На и ме, по ред ма сов не по се те био ско пи ма, Бе о гра ђа ни су то ком 
1922. го ди не ре дов но по се ћи ва ли ва ри је те-ба ро ве и ка ба рет ске пред ста ве, док су ре ђе од ла-
зи ли у по зо ри ште. То ме сва ка ко тре ба до да ти и све до че ња Ди ми три ја М. Кне же ва пу бли-
ко ва на у ње го вим ме мо а ри ма (1987), као и све до че ња многих уче сни ка кул тур ног жи во та 
у пе ри о ду из ме ђу два ра та об ја вље на у дво том ној збир ци Бе о град у се ћа њи ма, 1919–1929, 
1930–1941 (Бе о град 1980, 1983).
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„по пла вом“ ко мер ци јал них пр о ду ка та из САД и Не мач ке на тр жи шта 
ве ћи не европ ских зе ма ља укљу чу ју ћи и Кра ље ви ну СХС. До ступ ност 
аме рич ких и не мач ких фил мо ва и дис ко граф ских из да ња, као и оних из 
Ве ли ке Бри та ни је, Аустри је, Ма ђар ске, Фран цу ске и Ита ли је на тлу Ју го-
сла ви је, с јед не стра не, и ва жност ко ју је ње но ста нов ни штво при да ва ло 
но вим фор ма ма дру штве ног за ба вља ња, с дру ге стра не, ство ри ло је по-
год ну осно ву за екс пан зи ју по ља по пу лар не кул ту ре и му зи ке на овом 
пр о сто ру. Иако је ово по ље оп ста ја ло го то во ис кљу чи во за хва љу ју ћи 
кул тур ној „ко ло ни за ци ји“ еко ном ски нај моћ ни јих зе ма ља у том мо мен ту, 
ипак су вре ме ном, као ре зул тат за јед нич ких на по ра гру пе по је ди на ца и 
ин сти ту ци ја у Бе о гра ду и За гре бу, на ста ли усло ви за за че так аутох то не 
ју го сло вен ске ко мер ци јал не/по пу лар не му зи ке. Та кав пр о цес уоча ва се 
сре ди ном 30-их го ди на пр о шлог ве ка са по ја вом пр вих ком по зи то ра и 
тек сто пи са ца шла ге ра и му зи ке за игру са под руч ја Ју го сла ви је, као и по-
пу лар них пе ва ча и из во ђа ча ове вр сте му зи ке. 

Као по твр да те зе о по сто ја њу аутох то не ју го сло вен ске по пу лар не 
му зи ке у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та и, исто вре ме но, као из вор по-
да та ка за ре кон стру и са ње по ља по пу лар не му зич ке пр о дук ци је на овом 
пр о сто ру по слу жи ће нам му зич ка из да ња Јо ва на Фрај та и Сер ги ја Стра-
хо ва ко ји ма у по сто је ћим ис тра жи ва њи ма ни је по све ће на зна чај на па жња. 
Бу ду ћи да су Фрај то ва и Стра хо вље ва из да вач ка ку ћа, по ред за гре бач ких 
из да ва ча „Al bi ni“ и „Akord“, би ле ме ђу нај у ти цај ни ји ма на под руч ју Ју го-
сла ви је ка да је о му зич ким из да њи ма реч, као и да је сâмо му зич ко из да-
ва штво, упо ре до са до ма ћом ра диј ском и дис ко граф ском пр о дук ци јом, 
пред ста вља ло око сни цу ју го сло вен ске „ин ду стри је за ба ве“, сма тра мо да 
увид у са чу ва не ко лек ци је, уз осла ња ње на до ступ ну пу бли ко ва ну и не-
пу бли ко ва ну гра ђу, ме мо ар ску ли те ра ту ру и до са да шња исто риј ска ис тра-
жи ва ња пред ста вља не из о ста ван и ва жан ко рак у пр о це су пр о у ча ва ња 
ка ко по пу лар не му зи ке у Ју го сла ви ји из ме ђу два свет ска ра та та ко и ју го-
сло вен ске кул ту ре и дру штва тог до ба.

Пр о у ча ва ње по пу лар не му зи ке у Ју го сла ви ји у пе ри о ду  
из ме ђу два свет ска ра та: осврт на кључ не пр о бле ме

Упр кос обим но сти пу бли ко ва не гра ђе у ви ду днев не и пе ри о дич не 
штам пе ко ја је из ла зи ла у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та у Ју го сла ви ји,3 

3 Је дан од ли сто ва ко ји по себ но за вре ђу је па жњу у кон тек сту ис тра жи ва ња по пу лар-
не му зи ке у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји је сте Ју го сла вен ски му зи чар ко ји је од 1923. до 
1940. го ди не из ла зио у За гре бу. Од 1927. он по ста је гла си ло Са ве за му зи ча ра у Кра ље ви ни 
СХС, а од 1928. би ва пре и ме но ван (Му зи чар). По ред ре дов ног из ве шта ва ња о му зич ким 
пу бли ка ци ја ма ко је су из да ва не на ју го сло вен ском тлу, лист је да вао пр о стор за огла ша ва-
ње му зи ча ри ма и њи хо вим по сло дав ци ма и ујед но об ја вљи вао освр те му зич ких струч ња ка 
и пр о фе си о на ла ца на му зич ки жи вот у Ју го сла ви ји. Реч је о вред ним по да ци ма на ко је се 
рет ко на и ла зи у дру гим ча со пи си ма из овог пе ри о да. На жа лост, на пр о сто ру Ср би је по сто ји 
све га не ко ли ко бр о је ва ко ји су до ступ ни у На род ној би бли о те ци Ср би је. 
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те ме мо ар ске ли те ра ту ре,4 као и не пу бли ко ва не гра ђе по хра ње не у Архи ву 
Ју го сла ви је,5 Исто риј ском архи ву Бе о гра да, Му зи ко ло шком ин сти ту ту 
СА НУ и дру гим уста но ва ма ко је пру жа ју оби ље по да та ка о тен ден ци ја-
ма на тр жи шту ко мер ци јал них умет нич ких пр о ду ка та на овом под руч ју, 
а за тим и урба ним пр о сто ри ма и дру штве ним прак са ма раз ви је ним под 
ути ца јем „ин ду стри је за ба ве“, ис тра жи ва ње по пу лар не му зи ке и кул ту ре 
ни је при ву кло зна чај ни ју па жњу до ма ћих ис тра жи ва ча. Иако у по је ди ним 
ра до ви ма исто ри ча ра по сто је освр ти на фе но мен „евро пе и за ци је“ и „аме-
ри ка ни за ци је“ ме ђу рат не ју го сло вен ске кул ту ре пот кре пље ни по да ци ма 
из многих из во ра6 то сва ка ко не мо же да на до ме сти не до ста так об у хват-
ни јих и си сте ма тич но спро ве де них пр о у ча ва ња у овој обла сти. Кључ ну 
пре пре ку у пр о це су раз ма тра ња по пу лар не кул ту ре у Кра ље ви ни СХС/
Ју го сла ви ји пред ста вља, пре све га, ком плек сност са мог фе но ме на ко ја 
зах те ва при ме ну раз ли чи тих спе ци ја ли зо ва них зна ња, те ин тер ди сци-
пли нар ност у те о риј ској и ме то до ло шкој по став ци.7 

На и ме, по пу лар на кул ту ра пре ва зи ла зи гра ни це по ја ва по пут филм-
ске, му зич ке, ра диј ске и по зо ри шне пр о дук ци је са њи хо вим жан ров ским 
пот по де ла ма и пр о жи ма њи ма, есте тич ким ка рак те ри сти ка ма и зах те ви-
ма и иде о ло шким окви ри ма; ме ди ја ли за ци је и ин тер на ци о на ли за ци је 
кул ту ре; ма сов не по тро шње; умет ни ка-су пер зве зди; јав ног/дру штве ног 
пле са ња као по себ ног ви да со ци јал не ин тер ак ци је; пре и спи ти ва ња род-
них по де ла и дру штве них нор ми у ве зи са јав ним при ка зи ва њем му шког 
и жен ског те ла итд. То ме тре ба до да ти и сло же ну умре же ност по ли тич ке 
сфе ре са сфе ром ко мер ци јал не умет но сти то ком чи та вог овог пе ри о да (и 

4 По ред ме мо ар ских пу бли ка ци ја ко је смо по ме ну ли у фу сно ти бр. 2 има ли смо у 
ви ду и све до че ња Во ји сла ва Бу би ше Си ми ћа (Sen ti men tal no pu to va nje, Be o grad 2011). 

5 О гра ђи Архи ва Ју го сла ви је ко ја је од зна ча ја за пр о у ча ва ње по пу лар не му зи ке вид. 
де таљ ни је у: vesić 2014: 336. Осим фа сци кли Ми ни стар ства пр о све те КЈ, ин те ре сант не су 
и фа сци кле Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва КЈ с об зи ром на чи ње ни цу да је ово ми ни-
стар ство из да ва ло раз не вр сте по твр да и до зво ла, по ред оста лих, уго сти те љи ма, за ба вља-
чи ма и му зи ча ри ма (вид. у: PetRović 2009). 

6 Ми сли мо на рад Пре дра га Ј. Мар ко ви ћа (Бе о град и Евро па. Европ ски ути ца ји на 
пр о цес мо дер ни за ци је. Бе о град: Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, 1992), као и на рад Ра ди не Ву-
че тић („Тру бом кр оз гво зде ну за ве су – пр о дор џе за у со ци ја ли стич ку Ју го сла ви ју.“ Му зи ко
ло ги ја 13 /2012/: 53–78) у ко ме се, до ду ше, пра ти фе но мен упли ва аме рич ке кул ту ре на тлу 
Ју го сла ви је на кон Дру гог свет ског ра та уз кра так осврт на ме ђу рат ни пе ри од. 

7 Рет ки при ме ри пу бли ка ци ја у ко ји ма је до так нут пр о блем ју го сло вен ске по пу лар не 
му зи ке из ме ђу два свет ска ра та углав ном при па да ју жан ру пу бли ци стич ких а не на уч них 
ра до ва, што сва ка ко не ума њу је њи хов до при нос ка да је реч о са ку пља њу и си сте ма ти зо ва-
њу гра ђе о овој по ја ви. Ту тре ба из дво ји ти рад Ми ха и ла Бла ма (Blam 2011) у ко ме се пра ти 
раз вој џе за у Ср би ји у пе ри о ду од 1927. до 1944. го ди не уз осла ња ње на ра зно вр стан ма те ри јал 
(фо то гра фи је, сним ци, ко ре спон ден ци ја, штам па итд.), као и Ан то ло ги ју срп ске по пу лар не 
пе сме (све ска I, Вре ме шла ге ра, Бе о град 2012) ко ја, по ред шла ге ра по је ди них ју го сло вен ских 
ауто ра из ме ђу рат ног пе ри о да, пе ри о да оку па ци је и со ци ја ли стич ког пе ри о да, са др жи и 
пред го вор Све то ли ка Ја ко вље ви ћа кон ци пиран као оп шти осврт на раз вој овог жан ра у пр вој 
и дру гој Ју го сла ви ји. По ред то га, тре ба по ме ну ти и рад Кри сти не Лу чић (Lučić 2004) у ко ме 
се пра ти екс пан зи ја по пу лар не му зи ке у За гре бу из ме ђу два свет ска ра та. 
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ка сни је) на ме ђу на род ном ни воу, као и у ју го сло вен ској сре ди ни ко ја 
зах те ва раз ви ја ње спе ци фич них те о риј ских по ла зи шта и ме то до ло шких 
по сту па ка, као и ин тен зив ну при ме ну ком па ра тив ног при сту па у ана ли зи 
по да та ка. Ова кав при ступ мо гу ће је спро ве сти са мо у слу ча ју по сто ја ња 
бо га тог кор пу са ис тра жи ва ња по ме ну тих по ја ва на ни воу по је ди нач них 
на ци о нал них кул ту ра. Уко ли ко та кав кор пус не по сто ји, то сва ка ко у 
зна чај ној ме ри усло вља ва ви до ве раз ма тра ња по пу лар не кул ту ре на од-
ре ђе ном пр о сто ру, као и до ме те и до при но се тих раз ма тра ња. 

У пр о у ча ва њу по пу лар не му зи ке у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји као 
по се бан пр о блем на ме ће се из о ста нак ба зич них ис тра жи ва ња у ве зи са 
ра диј ском и дис ко граф ском пр о дук ци јом на ње ном тлу, као и са ди стри-
бу ци јом и по тро шњом звуч них фил мо ва. С об зи ром на чи ње ни цу да је 
реч о нај ва жни јим сег мен ти ма у окви ру тог по ља, не по сто ја ње пре ци зних 
и си сте ма ти зо ва них по да та ка ко ји би, ба рем ин ди рект но, мо гли да ука жу 
на из ве сна кре та ња и пр о це се уну тар ње га, умно го ме оте жа ва сам по сту-
пак ре кон струк ци је ути чу ћи не по сред но и на ре зул та те ис тра жи ва ња 
му зич ког из да ва штва. На и ме, не до ста так ја сне пред ста ве о то ме ка ква 
је би ла уло га Ра дио За гре ба, Љу бља не и Бе о гра да у „ин ду стри ји за ба ве“ 
на ју го сло вен ском пр о сто ру, од но сно ко ји су жан ро ви и из во ђа чи из обла-
сти по пу лар не му зи ке би ли за сту пље ни, ка ко је осми шља ван му зич ки 
пр о грам, на ко јим иде о ло шко-есте тич ким по зи ци ја ма су уста но вља ва не 
уред нич ке по ли ти ке, те ка кве су би ле ре ак ци је слу ша ла ца у из ве сној 
ме ри огра ни ча ва и ту ма че ње по да та ка до би је них ана ли зом са чу ва них 
му зич ких из да ња Јо ва на Фрај та и Сер ги ја Стра хо ва, по себ но уко ли ко се 
има у ви ду по сту пак да љег уоп шта ва ња и син те зе. Раз лог то ме је чи-
ње ни ца да да те по дат ке ни је мо гу ће пре ци зно вред но ва ти ни ти их по-
дроб ни је кон тек сту а ли зо ва ти. То ме до дат но до при но си и не по сто ја ње 
си сте ма тич но уре ђе них пре гле да до ступ них звуч них из да ња и звуч них 
фил мо ва на тлу Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је у пе ри о ду из ме ђу два свет-
ска ра та. 

Ипак, не би овом при ли ком тре ба ло из гу би ти из ви да ни од ре ђе не 
ини ци ја ти ве и ак тив но сти за по че те то ком пр о те кле де це ни је ко је су у 
зна чај ној ме ри ути ца ле на пр о ши ре ње оби ма гра ђе за ис тра жи ва ње по-
пу лар не му зи ке на ју го сло вен ском тлу. Ту, пре све га, ми сли мо на пр о је-
кат ди ги та ли за ци је пло ча из пр ве по ло ви не XX ве ка ко ји је 2007. го ди не 
по кре ну ла На род на би бли о те ка Ср би је са на ме ром да се у од ре ђе ном 
тре нут ку офор ми На ци о нал ни звуч ни архив ко ји би са др жао ди ги та ли-
зо ва не вер зи је свих до ступ них звуч них из да ња из при ват них и др жав них 
ко лек ци ја ши ром Ср би је.8 Ко ли ко нам је по зна то, до са да су пре те жно 
ди ги та ли зо ва на из да ња из фон да ове би бли о те ке до ступ на ис кљу чи во у 
ње ним пр о сто ри ја ма. На осно ву њи хо вог по пи са у елек трон ском ка та ло-
гу НБС, при ме ћу је се да зна тан део чи не пло че (пре ко 240) ко је је из да ла 

8 Де таљ ни је ви де ти у: „U pla nu Na ci o nal ni zvuč ni arhiv“, 8. 8. 2007, http://www.b92.net/
kultura/knjige/vesti.php?nav_id=258570.
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је ди на ју го сло вен ска дис ко граф ска ку ћа у ме ђу рат ном пе ри о ду – „Edi son 
Bel Pen ka la“ / „Elek tro ton“ из За гре ба (1926–1947), као и пло че ко је су из-
да ле не мач ка ку ћа „Odeon“ (око 250), „Polydor“ (180) и „Te le fun ken“ (83), 
бри тан ски „His Ma ster’s Vo i ce“ (277), аме рич ка „Co lum bia“ (пре ко 320) и 
„RCA“ (5). Бит но је ис та ћи да се ме ђу ди ги та ли зо ва ним ма те ри ја лом по-
ред за бе ле же них из во ђе ња на род не му зи ке са пр о сто ра Ср би је и Ју го сла-
ви је чу ве них ин тер пре та то ра из ме ђу рат ног пе ри о да и пе ри о да пре Пр вог 
свет ског ра та на ла зе и сним ци по зна тих ју го сло вен ских пе ва ча шла ге ра 
(ка ко ино стра них та ко и до ма ћих). Реч је о из у зет но вред ним сним ци ма 
ко ји, услед уни шта ва ња фон да фо но те ке ме ђу рат ног Ра дио Бе о гра да, те 
ра ди ја Sen der Bel grad, пред ста вља ју је ди ни звуч ни траг из тог вре ме на. 

Ана ли за са чу ва не ко лек ци је Фрај то вих  
и Стра хо вље вих му зич ких из да ња

По кре та ње из да вач ке ку ће спе ци ја ли зо ва не за пу бли ко ва ње му зи ка-
ли ја сва ка ко ни је пред ста вља ло јед но ста ван по ду хват у пе ри о ду из ме ђу 
два свет ска ра та на пр о сто ру Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је има ју ћи у ви ду 
до бру снаб де ве ност ло кал них ди стри бу те ра ко ји су пу тем ка та ло шке или 
ди рект не пр о да је ну ди ли му зич ка из да ња нај по зна ти јих европ ских из-
да ва ча. Реч је за пра во о тр го вач ким ку ћа ма ко је су по ред пла си ра ња му-
зи ка ли ја би ле по све ће не и дру гим де лат но сти ма по пут пр о да је ин стру-
ме на та и при бо ра за му зич ке ин стру мен те, као и гра мо фон ских пло ча. У 
њи хо вој по ну ди на ла зи ле су се му зич ке пу бли ка ци је че шких, не мач ких 
и ен гле ских из да вач ких ку ћа, при че му је, на при мер, му зич ка ку ћа „Хар-
мо ни ја“ би ла екс клу зив ни за ступ ник не мач ког „Schott’s Söhne“ из Мајн ца, 
док је „Све сло вен ска књи жа ра Ј. М. Сте фа но ви ћа и дру га“ у окви ру свог 
ка та ло га има ла ши рок спек тар ино стра них из да ња. Осим то га, нот ни 
ма те ри јал од ре ђе них из да ва ча мо гао је да се на ру чу је пре ко по сред нич-
ких фир ми из дру гих зе ма ља или ди рект но, па су на тај на чин на до ма ћем 
тр жи шту би ле за сту пље не штам па не му зи ка ли је лон дон ског из да ва ча 
„J. & W. Che ster Ltd“, по том „Edi tion Hu deb ni Ma ti ce“ (из да ња че хо сло вач-
ких ком по зи то ра и пи са ца) и „Moj mir Urbànek“ (пра шки из да вач). 

Иако су ло кал не тр го вач ке ку ће омо гу ћа ва ле до ступ ност нај ак ту ел-
ни јих му зич ких из да ња пре сти жних ку ћа, ипак је при мет но да је зна ча-
јан део му зич ких пу бли ка ци ја из да тих на кон за вр шет ка Пр вог свет ског 
ра та у окви ру ко мер ци јал ног сег мен та му зич ке пр о дук ци је оста јао из ван 
до ма ша ја ју го сло вен ских по тро ша ча. Упра во је та чи ње ни ца, чи ни нам 
се, од по себ ног зна ча ја ка да се има у ви ду осни ва ње спе ци ја ли зо ва них 
му зич ких из да вач ких ку ћа на ју го сло вен ском тлу по пут оних Јо ва на Фрај-
та, Сер ги ја Стра хо ва, Ко сте М. Бој ко ви ћа, те „Аlbini“, „Аkord“, „Her ki za“, 
„Ју го ме ло ди ја“ и дру гих. На и ме, пре глед са чу ва них ко лек ци ја и штам па-
них ка та ло га ових ку ћа ја сно ука зу је на за сту пље ност му зич ких оства ре ња 
ко ја су у том пе ри о ду свр ста ва на у ка те го ри ју „ла ке“ или „за бав не“ му зи ке 
као ан ти по ду „озбиљ ној“, од но сно умет нич кој му зи ци. 



71

Јо ван Фрајт је ме ђу пр ви ма уочио из ве стан ди зба ланс на ју го сло вен-
ском тр жи шту му зи ка ли ја ма у ви ду не по сто ја ња од го ва ра ју ће по ну де 
ка да је о реч му зич ким жан ро ви ма и оства ре њи ма ван окви ра умет нич ке 
му зи ке. То, сва ка ко, не из не на ђу је с об зи ром на ње го во ду го го ди шње 
ис ку ство као во ђе са лон ског орке стра у бе о град ском хо те лу „Мо сква“ 
ко је му је омо гу ћи ло да стек не из ве стан увид у му зич ке пре фе рен ци је 
пре све га ло кал ног гра ђан ског сло ја, али и ши ре. За хва љу ју ћи не по сред-
ним са зна њи ма у ве зи са му зич ким по тре ба ма бе о град ске пу бли ке, као 
и, прет по ста вља мо, до број упу ће но сти у ло кал не му зич ке при ли ке кр оз 
по знан ства са му зи ча ри ма и му зич ким струч ња ци ма, Фрајт је мо гао пре-
ци зни је да од ре ди оквир и до ме те свог бу ду ћег тр го вач ког по ду хва та у 
ви ду по кре та ња му зич ке из да вач ке ку ће. 

Та кав по ду хват за по чет је 1921. го ди не пред ста вља ју ћи у том мо мен-
ту је дин стве ну по ја ву на ју го сло вен ском под руч ју, па чак и на под руч ју 
Бал ка на. За пра во, све докра ја 20-их и по чет ка 30-их го ди на ка да се по ја-
вљу ју и дру ге слич но пр о фи ли са не из да вач ке ку ће у За гре бу, Бе о гра ду, 
и Љу бља ни, Фрај то ве му зи ка ли је пред ста вља ле су је ди не до ма ће пу бли-
ка ци је на ме ње не љу би те љи ма раз ли чи тих ти по ва му зи ке, по себ но оне 
ко ја ни је при па да ла умет нич кој ка те го ри ји. По ред му зи ка ли ја, Фрајт је 
пу бли ко вао и му зич ке уџ бе ни ке, нот не све ске и пар ти тур не ли сто ве, на-
ба вљао је стра ну му зич ку ли те ра ту ру и ујед но је пр о да вао му зич ке ин стру-
мен те и де ло ве за ин стру мен те (кон церт не кла ви ре и пи ја ни на, хар мо ни ке, 
те гу дач ке и ду вач ке ин стру мен те). 

Бу ду ћи да се са чу ва на Фрај то ва из да ња на ла зе ка ко у при ват ним 
ко лек ци ја ма не до ступ ним ши рој јав но сти та ко и у раз ли чи тим би бли о-
те ка ма и архи ви ма, као и да су штам па ни ка та ло зи пу бли ка ци ја де ли-
мич но до ступ ни, те шко је са си гур но шћу утвр ди ти та чан бр ој из да тих 
му зи ка ли ја то ком не што ви ше од две де це ни је по сто ја ња Фрај то ве из да-
вач ке ку ће (1921–1945). Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је Фрајт ну ме рич ки 
обе ле жа вао сво ја из да ња, те да се у јед ном од ка та ло га на и ла зи на ред ни 
бр ој 937, мо же мо да прет по ста ви мо да је уку пан бр ој пу бли ка ци ја био и 
ве ћи од тог бр о ја. Део из да ња на ла зи се у фон до ви ма На род не би бли о те ке 
Ср би је у Бе о гра ду (при бли жно 350), Би бли о те ке Ма ти це срп ске у Но вом 
Са ду (при бли жно 600) и архи ва Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ у Бе о-
гра ду (при бли жно 250). Осим то га, зна ча јан сег мент са чу ва них из да ња 
на ла зи се и у при ват ној ко лек ци ји Фрај то вих на след ни ка.

На осно ву упо ред не ана ли зе по пи са из да ња из по ме ну тих би бли о-
те ка и архи ва, као и са чу ва них штам па них по пи са ко је нам је усту пи ла 
му зи ко лог Хри сти на Ме дић, мо же да се ре кон стру и ше при бли жно 80% 
из да ња којa je пу бли ко ва ла Фрајтовa кућa. Ме ђу њи ма, је дан део при па-
дао је оства ре њи ма из обла сти умет нич ке му зи ке об у хва та ју ћи опер ске 
ари је и кла вир ске ко ма де по зна тих ита ли јан ских, фран цу ских, не мач ких, 
ру ских и че шких ауто ра из ро ман ти чар ског пе ри о да. Њи ма тре ба при-
до да ти и зна чај не со ло пе сме, хо ро ве и кла вир ска оства ре ња срп ских и 
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ју го сло вен ских ауто ра из дру ге по ло ви не де вет на е стог ве ка и пр вих не-
ко ли ко де це ни ја два де се тог ве ка. По ред то га, ве ли ки удео у Фрај то вој 
ко лек ци ји има ле су и об ра де на род них ко ла на ме ње не пре те жно из во ђе-
њу на кла ви ру, као и об ра де на род них пе са ма на пи са не за глас и кла вир. 
Ве ћи ну њих ком по но вао је сам Фрајт, док је ма њи бр ој по ти цао из пе ра 
ју го сло вен ских ауто ра по пут Ива на До ми ни са, Сте ва на Фрај та и Вац ла ва 
Ве дра ла. 

По себ но ме сто ме ђу Фрај то вим из да њи ма има ла су де ла ко ја су из-
ла зи ла из окви ра умет нич ког ства ра ла штва при па да ју ћи ка те го ри ја ма 
са лон ске, ко мер ци јал не и ма сов не умет но сти. На по ми ње мо да ове ка те-
го ри је ни су би ле стрикт но де фи ни са не у ме ђу рат ном пе ри о ду, као и да 
су њи хо ве гра ни це за ви си ле од окол но сти у ко ји ма се од ви ја ла му зич ка 
пр о дук ци ја и по тро шња у ло кал ним сре ди на ма, те кла си фи ка ци ја ма ко је 
су успо ста вља ли му зич ки струч ња ци, ин те лек ту ал ци, као и струч ња ци 
из ме ди ја и дис ко граф ске ин ду стри је. Из ме ђу оста лог, тре ба по ме ну ти 
ари је и ну ме ре из опе ре та Еме ри ха Кал ма на (Em me rich Kálman), Фран ца 
Ле ха ра (Franz Lehár), Рал фа Бе нац ког (Ralph Be natzky), Ед мун да Ај сле ра 
(Ed mund Eysler) и дру гих, по том кла вир ске ко ма де у ви ду сти ли зо ва них 
ига ра (мар ше ва, вал це ра, бо стон-вал це ра, тан га итд.) аустриј ских, че шких, 
ма ђар ских, фран цу ских, не мач ких и ру ских ком по зи то ра са лон ске му-
зи ке и опе ре та,9 и, ко нач но, шла ге ре.

Шла ге ри до ма ћих и ино стра них ком по зи то ра са чи ња ва ли су ва жан 
сег мент Фрај то ве ко лек ци је има ју ћи у ви ду њи хо ву за сту пље ност. Ве ли ки 
бр ој шла ге ра по ти цао је из опе ре та или из бо га те пр о дук ци је не мач ке, аме-
рич ке, аустриј ске, ма ђар ске и бу гар ске по пу лар не му зи ке из тог пе ри о да,10 
док је ма њи део при па дао оства ре њи ма ју го сло вен ских ауто ра ме ђу ко ји ма 
се, ка да је о бр ој но сти реч, на ро чи то ис ти цао сам Фрајт.11 Сви ино стра ни 

9 Између осталог заступљена су остварења Алфонса Цибулке (Аlfons Czibulka), Густава 
Лангеа (Gustav Lange), Емериха Калмана (Emmerich Kálman), Францишека Кмоха (František 
Kmoch), Паула Линкеа (Paul Lincke), Жака Офенбаха (Jacques Offenbach), Огиста Дирана 
(Auguste Durand), Фридриха Баумфелдера (Friedrich Baumfelder), Леона Јесела (Leon Jessel), 
Флоријана Хермана (Florian Hermann), Робера Планкеа (Robert Planquette), Хермана Ридла 
(Hermann Riedel), Лудвига Зидеа (Ludwig Siede), Роберта Фолштеда (Robert Vollstedt), Еми-
ла Валдтојфела (Émile Waldteufel) и других. Битно је истаћи да је велики део тих остварења 
припадао сегменту тзв. музике за игру као посебној, савременијој верзији салонске музике 
засноване на популарим плесним ритмовима (ванстеп, тустеп, фокстрот, бостон итд.). 

10 Од иностраних композитора посебно место имали су немачки аутори Фред Маркуш 
(Fred Markusch; 4), Роберт Штолц (Robert Stolz; 2 шлагера и један инструментални фокстрот), 
Рихард Фал (Richard Fall; 3), Вил Мaјзел (Will Meisel; 2), Паул Линке (Paul Lincke; 2) и Хуго 
Хирш (Hugo Hirsch; 2), потом аустријски аутори Ралф Бенацки (Ralph Benatzky; 6), Бруно 
Гранихштетен (Bruno Granichstaedten; 3) и Херман Леополди (Hermann Leopoldi; 2), чешки 
аутори Јара Бенеш (Jára Beneš; 5) и Карељ Хашлер (Karel Haschler; 2), амерички аутори Хозе 
Падиља (José Padilla; 4) и Валтер Доналдсон (Walter Donaldson; 2), италијански аутори 
Ернесто де Куртис (Ernesto de Curtis; 2) и Гаетано Лама (Gaetano Lama; 2), бугарски аутор 
Јосиф Цанков (Йосиф Цанков; 4) и мађарски аутор Mихаљ Ајземан (Mihály Eisemann; 2). 

11 Списак југословенских аутора заједно са називима њихових остварења налази се у 
прилогу рада (вид. Прилог 1).
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шла ге ри је зич ки су пре о бра жа ва ни та ко што су уме сто ори ги нал них 
вер зи ја тек сто ва до би ја ли срп ско хр ват ску ва ри јан ту у ви ду јед не вр сте 
„пре пе ва“. Ин те ре сант но је да је по ред Јо ва на Фрај та и Слав ка Па и то ни-
ја кључ ну уло гу у том пр о це су имао и ру ски еми грант Сер ги је Стра хов, 
из ме ђу оста лог, је дан од ис так ну тих чла но ва бе о град ског Удру же ња ру-
ских пи са ца и но ви на ра у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та и сва ка ко 
јед на од нај у ти цај ни јих лич но сти у сфе ри ју го сло вен ске ко мер ци јал не 
му зич ке умет но сти. Стра хов се по ред пре о бли ко ва ња тек сто ва ино стра-
них шла ге ра на срп ско хр ват ски је зик ба вио и пи са њем тек сто ва за шла-
ге ре са ра ђу ју ћи са нај зна чај ни јим ју го сло вен ским ауто ри ма тог до ба. 
Ме ђу њи ма се на ла зио и Јо ван Фрајт са ко јим је Стра хов, чи ни се, оства-
рио од лич ну са рад њу има ју ћи у ви ду уче ста лост ње го вог ан га жо ва ња 
као тек сто пи сца. 

Ана ли за шла ге ра ју го сло вен ских ауто ра из Фрај то ве ко лек ци је от кри-
ва не ко ли ко бит них по ја ва. Пре све га, при ме ћу је се да је, пре ма рас по ло-
жи вим по да ци ма, ме ђу по је дин ци ма ко ји су до при но си ли овом му зич ком 
жан ру, био ма ли бр ој оних ко ји ни су по ти ца ли из кру га ак тив них пр о-
фе си о нал них му зи ча ра или му зи ча ра са од ре ђе ним сте пе ном струч ног 
му зич ког обра зо ва ња. Та ква прет по став ка на мет ну ла се на кон де таљ ног 
пре гле да спи ско ва чла но ва јед ног од нај ва жни јих ју го сло вен ских пр о фе-
си о нал них му зич ких удру же ња из ме ђу рат ног пе ри о да ко је је кр оз сво је 
три сек ци је – љу бљан ску, за гре бач ку и бе о град ску, оку пља ло му зич ке 
ауто ре из свих ју го сло вен ских кра је ва.12 Реч је Удру же њу ју го сла вен ских 
му зич ких ауто ра ко је је функ ци о ни са ло то ком 30-их го ди на пр о шлог 
ве ка све до по чет ка Дру гог свет ског ра та. На и ме, на осно ву до ступ них 
по да та ка утвр ди ли смо да је ве ћи на ауто ра шла ге ра из Фрај то ве ко лек-
ци је би ла учла ње на у ово удру же ње, из у зев не ко ли ко по је ди на ца. По ред 
Јо ва на Фрај та, ту су би ли ре ги стро ва ни и Лав Ве се лов ски (Кра гу је вац), 
Ми ша Аран ђе ло вић (Бе о град), Рат ко Ла зић (Бе о град), Ал фред Пор дес 
(Бе о град), Иван До ми нис (Ба ња Лу ка), Јо ван Урбан, Ђу ла Вит кај (Де бе-
ља ча), Ви љем Ваг нер (Пан че во) и Јо сиф Рај хе нић Ра ха. Од оних ко ји 
ни су би ли чла но ви УЈ МА, тре ба по ме ну ти Мир ка Мар ко ви ћа, Ми ле та 
Ми лу ти но ви ћа и Ми ле та Ми хај ло ви ћа. 

По ред то га, кон ста ту је мо да су шла ге ри ју го сло вен ских ауто ра, ка-
да је реч о му зич ким ка рак те ри сти ка ма и са др жа ју тек ста, об ли ко ва ни у 
скла ду са та да ак ту ел ним тен ден ци ја ма у обла сти по пу лар ног му зич ког 
ства ра ла штва у ме ђу на род ним (по себ но европ ским) окви ри ма. На и ме, 
осим осла ња ња на рит мо ве по пу лар них ига ра из тог пе ри о да – сло у фок-
са (slow fox), фок стро та (fox trott), тан га и др. од ко јих је у зна чај ној ме ри 
за ви сио му зич ки ка рак тер шла ге ра, ауто ри су обра ћа ли па жњу и на по-
сти за ње ра зно вр сно сти тек сту ал но-му зич ких ре ше ња. То је ре зул ти ра ло 
тво ре ви на ма раз ли чи тог ти па у за ви сно сти од ат мос фе ре ко ја је у њи ма 

12 Списак се налази у заоставштини Петра Крстића која се чува у архиви Музиколош-
ког института САНУ у Београду. 
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би ла до ми нант на. Та ко, из ме ђу оста лог, на и ла зи мо на шла ге ре пре те жно 
ху мо ри стич ко-ша љи во ин то ни ра них, али и оне сен зу ал ног, са ти рич ног, 
сен ти мен тал ног или еле гич ног ка рак те ра. Та ква вр ста ди фе рен ци ра ња 
сва ка ко ни је би ла свој стве на ис кљу чи во ју го сло вен ским оства ре њи ма, 
већ је пред ста вља ла ра ши ре ну по ја ву. 

Еви дент но је и да је Фрајт кр оз сво ја из да ња пр о мо ви сао ауто ре 
шла ге ра из раз ли чи тих кра је ва Ју го сла ви је не огра ни ча ва ју ћи се са мо на 
је дан њен ре ги он или ре ги о нал ни цен тар што је, при ме ра ра ди, би ло 
уоби ча је но у кон тек сту пр о дук ци је умет нич ке му зи ке. То го во ри у при-
лог не са мо ре ле вант но сти ње го ве ко лек ци је за пр о у ча ва ње по пу лар не 
му зи ке на чи та вом овом пр о сто ру већ и о ње ној уте ме љи тељ ској уло зи 
у пр о це су на стан ка ју го сло вен ске по пу лар не му зич ке пр о дук ци је.

Иако се Стра хов по ја вљу је као пре во ди лац тек сто ва шла ге ра ко је је 
об ја вљи вао Фрајт и, ујед но, као тек сто пи сац у дру гој по ло ви ни 30-их 
го ди на пр о шлог ве ка, ње го во име би ло је по зна то, пре све га, бе о град ским, 
а за тим и ју го сло вен ским љу би те љи ма „ла ке“ му зи ке знат но пре тог пе-
ри о да. На и ме, су де ћи пре ма архив ским по да ци ма, Стра хов је још кра јем 
1928. го ди не по стао во ђа и члан опе рет ске тру пе ко ја је на сту па ла у ре сто-
ра ну „Ру ска кру на“ у Бе о гра ду оку пља ју ћи осам на е сто ро пр о фе сио нал них 
ру ских и бе о град ских пе ва ча и умет ни ка. Ма да ни је по зна то ко ли ко ду го 
је тру па де ло ва ла ни ти ко ји је ре пер то ар из во ђен, мо же мо да прет по ста-
ви мо да је до дир са све том пре те жно ко мер ци јал но ори јен ти са не умет-
но сти, као и са бе о град ском урба ном кул ту ром и ње ним спе ци фич но сти-
ма, био ва жно ис ку ство за Стра хо ва, по себ но при ли ком ње го вог ка сни јег 
ан га жо ва ња у обла сти му зич ког из да ва штва и пр о дук ци је. „Екс пе ри мент“ 
са опе рет ским из во ђе њи ма сва ка ко је омо гу ћио Стра хо ву кон такт са бр ој-
ним му зи ча ри ма, из ме ђу оста лих и са пе ва чи цом Ол гом Јан че вец ком са 
ко јом ће на ста ви ти да са ра ђу је то ком на ред не де це ни је. 

Ни је мо гу ће пре ци зно утвр ди ти го ди ну осни ва ња из да вач ке ку ће 
Сер ги ја Стра хо ва че му је, из ме ђу оста лог, узрок и уоби ча је на прак са у 
ме ђу рат ном пе ри о ду да се из о ста вља ју го ди не пу бли ко ва ња му зи ка ли ја. 
Осим то га, за раз ли ку од Јо ва на Фрај та чи ји су би о граф ски по да ци пу-
бли ко ва ни уз мо гућ ност да се до пу не из ви ше из во ра, то ни је слу чај са 
Стра хо вом. По сто је ин ди ци је да је он по кре нуо соп стве ну из да вач ку ку ћу 
по чет ком три де се тих го ди на, као и да је она функ ци о ни са ла све докра ја 
Дру гог свет ског ра та. То мо же да се за кљу чи по сред но, на осно ву од штам-
па них му зи ка ли ја. Као и Фрајт, и Стра хов је ну ме ри сао сво ја из да ња, а 
је дан од по след њих бр о је ва ко ји се по ја вљу је у са чу ва ним му зи ка ли ја ма 
је 402. Овај бр ој при бли жно упу ћу је на обим му зич ке ко лек ци је ко ја је, 
ви ше од јед не де це ни је, пу бли ко ва на у окви ру „Еди ци је Стра хов“, „Му-
зич ких но во сти Стра хов“ итд.

Је дан део ове ко лек ци је (при бли жно 200 му зич ких из да ња) на ла зи 
се у фон до ви ма На род не би бли о те ке Ср би је и Би бли о те ке Ма ти це срп ске 
у Но вом Са ду, по пи сан је и јав но до сту пан. Прет по ста вља мо да се део 
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из да ња Сер ги ја Стра хо ва, по пут Фрај то вих из да ња, на ла зи у при ват ним 
фон до ви ма због че га је те шко уста но ви ти та чан бр ој са чу ва них му зи ка-
ли ја. Иако је до ступ но око по ло ви не ком плет не ко лек ци је овог из да ва ча, 
ипак је на осно ву де таљ ног пре гле да ма те ри ја ла мо гу ће ука за ти на ње не 
од ли ке и спе ци фич но сти.

Пре све га, нај ве ћи сег мент са чу ва них из да ња (око 160) чи не са мо-
стал на из да ња Стра хо вље ве ку ће, док оста так (око 40) при па да ко о пе ра тив-
ним по ду хва ти ма углав ном са не мач ким из да ва чи ма ко ји су по кре ну ти 
у пе ри о ду оку па ци је (1941–1944). За раз ли ку од жан ров ске еклек тич но сти 
Фрај то ве ко лек ци је, ре пер то ар му зич ких де ла ко је је пу бли ко вао Стра хов 
да ле ко је ујед на че ни ји по чи ва ју ћи у нај ве ћој ме ри на две вр сте оства ре ња: 
ру ским ро ман са ма и шла ге ри ма до ма ћих и ино стра них ауто ра. Оста так 
из да ња чи не об ра де ру ских и ју го сло вен ских на род них пе са ма и ига ра. 
Ка да је о шла ге ри ма ино стра них ауто ра реч, при мет но је знат но ве ће 
при су ство оства ре ња из не мач ких, ру ских, ита ли јан ских и ма ђар ских 
фил мо ва не го што је то слу чај са Фрај то вом ко лек ци јом. То се по себ но 
од но си на пе ри од по сле 1941. го ди не ка да је уче ста ло пу бли ко ва ње шла-
ге ра из фил мо ва не мач ке пр о дук ци је. По ред то га, за сту пљен је и ве ли ки 
бр ој ком по зи ци ја не мач ких ауто ра и, у знат но ма њој ме ри, ита ли јан ских, 
ру ских и ма ђар ских ауто ра.13 

Зна чај но ме сто у из да њи ма Стра хо ва при па да ло је ју го сло вен ским 
ауто ри ма и из во ђа чи ма шла ге ра ко ја чи не го то во че твр ти ну са чу ва не 
ко лек ци је (при бли жно 40 оства ре ња). По ред по је ди нач но од штам па них 
шла ге ра, сре ћу се и по себ но осми шље не пу бли ка ци је за сно ва не на де ло-
ви ма ре пер то а ра та да по пу лар них пе ва ча на род не му зи ке и шла ге ра – Еде 
Љу би ћа, Ра ше Ра ден ко ви ћа, Уро ша Се фе ро ви ћа и Фул ген ци ја Ву це ми-
ло ви ћа, или на об је ди ња ва њу до ма ћих и ино стра них оства ре ња (18 нај
по пу лар ни јих до ма ћих и ино стра них шла ге ра и пе са ма, 1940). У од но су 
на Фрај то ву ко лек ци ју, при ме ћу је се знат но ве ћа бр ој ност и ре ги о нал на 
ра зно вр сност ју го сло вен ских ауто ра.14 По ред са мог Стра хо ва, по ја вљу ју 
се име на још два де сет два ком по зи то ра од ко јих смо по је ди не пр о на шли 
на спи ску УЈ МА по твр ђу ју ћи ти ме да је ве ро ват но реч о ју го сло вен ским 
ауто ри ма (Га бор Јан чу шко /Gábor Jancsuskó, Но ви Сад/, Сер ги је Франк 
/Franck, Бе о град/, Пе тер Хох штра сер /Pe ter Hochstras ser, Вр шац/, Фриц 
Би ро /Biró/). Ме ђу њи ма има оних чи ји су шла ге ри об ја вље ни у Фрај то-
вој ко лек ци ји (Ал фред Пор дес, Ми ша Аран ђе ло вић, Рат ко Ла зић), али и 
низ пред став ни ка мла ђе ге не ра ци је ко ји се по ја вљу ју за вре ме оку па ци је 

13 Заступљен је већи број шлагера немачких аутора Ханса Отоа Бергмана (Hans Otto 
Bergman), Петера Кројдера (Peter Kreuder), Валтера Грима (Walter Grimm), Михаела Јарија 
(Michael Jary), Теа Макебена (Theo Mackeben), Петера Игелхофа (Peter Igelhoff), Франца 
Гротеа (Franz Grothe) и Вернера Бохмана (Werner Bochmann), а и затим италијанских ауто-
ра Горнија Крамера (Gorni Kramer), Елда ди Лазара (Eldo di Lazzaro) и руског аутора Исака 
Дунајевског (Исаак Дунаевский). 

14 Вид. списак аутора у Прилогу 2.
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(Дар ко Кра љић, Бо ри во је Си мић, Мла ден Гу те ша, Са ша Ан дре је вић, 
Сло бо дан Би жић, Ми ја Кр ње вац То до ро вић, Алек сан дар Ђу кић).

Шла ге ри ју го сло вен ских ауто ра из ко лек ци је Стра хо ва углав ном су 
об ли ко ва ни на те ме љу рит мо ва тан га и фок стро та (ла га ног или бр зог) и 
из ди фе рен ци ра ни су ка да је реч о му зич ко-тек сту ал ном са др жа ју. На и ме, 
по ред ша љи вих су сре ћу се и они сен ти мен тал ног и ме лах но лич ног ти па. 
За ни мљив при мер пред ста вља ју оства ре ња са мог Стра хо ва у ко ји ма се 
опа жа ути цај тра ди ци је ру ске ро ман се по себ но у по гле ду об ли ко ва ња 
ме ло диј ског то ка. О то ме све до че и од ред ни це или опи си ко је је он ко ри-
стио у по је ди ним шла ге ри ма – ро ман са и тан го, „пе сма и тан го са ис ко-
ри шће њем ста ре ру ске ро ман се“ и сл. 

Аутох то на ју го сло вен ска по пу лар на му зи ка пре 1945. го ди не:  
де фи ни са ње гра ни ца и пр о блем ских окви ра

Са гле да ва ње са чу ва них Фрај то вих и Стра хо вље вих му зич ких из да-
ња ука зу је на не ко ли ко бит них по ја ва у ве зи са за сни ва њем ју го сло вен ске 
по пу лар не му зи ке. Пре све га, при мет на је јед на вр ста „де цен тра ли за ци-
је“ у пр о це су ства ра ња, али и ди стри бу ци је и из во ђе ња ове вр сте му зи ке 
с об зи ром на чи ње ни цу да су у ње му узи ма ли уче шће му зи ча ри из раз ли-
чи тих кра је ва Ју го сла ви је, укљу чу ју ћи не са мо по је дин це из кључ них 
ре ги о нал них цен та ра већ и оне из ма њих сре ди на. Бе о град и За греб сва-
ка ко су има ли цен трал ну уло гу у кон тек сту екс пан зи је по пу лар не му зи-
ке сход но оби му тр жи шта на ко је су се не по сред но осла ња ли, те ње го вим 
по тре ба ма за ко мер ци јал ним му зич ким пр о дук ти ма, али то очи глед но 
ни је ути ца ло на на по ре за по сти за њем об у хват ни је ре ги о нал не по ве за-
но сти и ства ра њем ши ре мре же по је ди на ца и гру па из раз ли чи тих ју го-
сло вен ских ба но ви на. С тим у ве зи, ин те ре сант но је уочи ти и чи ње ни цу да 
ет нич ка при пад ност ни је пред ста вља ла пре пре ку за му зи ча ре на кло ње не 
ства ра њу по пу лар не му зи ке на овом пр о сто ру. О то ме све до чи кон ти ну и-
ра на са рад ња из ме ђу срп ских, ру ских, хр ват ских, не мач ких, аустриј ских, 
ма ђар ских, бо сан ских и је вреј ских ауто ра и из во ђа ча на ста ње них у Кра-
ље ви ни Ју го сла ви ји. Ко смо по лит ски дух ко ји је вла дао у сфе ри пр о дук-
ци је ко мер ци јал не му зи ке ју го сло вен ског по ре кла по сто јао је и у обла сти 
ди стри бу ци је (из да ва штва) кр оз ин кор по ри ра ње та да ак ту ел них оства ре-
ња из Бу гар ске, Ма ђар ске, Аустри је, Не мач ке, Ита ли је, Фран цу ске, Ве ли ке 
Бри та ни је и САД.

На осно ву по да та ка из обе ко лек ци је уоча ва се из два ја ње не ко ли ко 
ко хе рент них гру па у окви ру по ља ју го сло вен ске по пу лар не му зи ке из тог 
пе ри о да. Јед ну гру пу чи ни ли су при пад ни ци ру ске еми гра ци је оку пље ни 
око Сер ги ја Стра хо ва, док су дру гу гру пу чи ни ли му зи ча ри оку пље ни 
око Ра дио Бе о гра да. На и ме, Стра хов је у пе ри о ду функ ци о ни са ња своје 
из да вач ке ку ће офор мио круг са рад ни ка из ре до ва ру ске еми гра ци је ко ји 
су на раз ли чи те на чи не би ли укљу че ни у пр о цес му зич ког ства ра ња. Он 
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се по ред ком по зи то ра Ла ва Ве се лов ског, Сер ги ја Фран ка (Бе о град) и Вла-
ди ми ра Плот ни ко ва (Но ви Сад) осла њао и на аран же ра Ју ри ја Азбу ки на 
(Бе о град), као и на пре во ди о це и тек сто пи сце На та шу Стра хов и Ол гу 
Франк. По ред то га он је бли ско са ра ђи вао и са чу ве ним ин тер пре та то ри ма 
ру ске ро ман се – Ол гом Јан че вец ком и Ју ри јем Мор фе си јем, об ја вљу ју ћи 
пе сме из њи хо вог ре пер то а ра. Ва жно је би ло и по ве зи ва ње Стра хо ва са 
гру пом из во ђа ча са Ра дио Бе о гра да – Едом Љу би ћем, Уро шем Се фе ро-
ви ћем, Ра шом Ра ден ко ви ћем и Фул ген ци јем Ву це ми ло ви ћем, ко ји су, у 
тре нут ку ка да су се њи хо ва име на по ја ви ла у штам па ним из да њи ма, већ 
сте кли из ве стан ре но ме ме ђу бе о град ском и ју го сло вен ском пу бли ком. 
Љу бић је ре дов но на сту пао као пе вач на род не му зи ке у ра диј ским еми си-
ја ма од 1934. го ди не, а у истом свој ству би ли су ан га жо ва ни и Се фе ро вић 
(од 1936), Ра ден ко вић (1938) и Ву це ми ло вић (1939). Ипак, од 1938. Се фе-
ро вић и Ра ден ко вић су по че ли да се по ја вљу ју и у еми си ја ма на ме ње ним 
из во ђе њу шла ге ра у ко ји ма је по вре ме но го сто вао и за гре бач ки му зи чар 
Вла хо Па ље так.

Чи ње ни ца да су ови пе ва чи у под јед на кој ме ри не го ва ли ре пер то ар 
на род не му зи ке и шла ге ра, што се уоча ва и у штам па ним из да њи ма Стра-
хо ва ин спи ри са ним њи хо вим ин тер пре та тор ским ус пе си ма, ин те ре сант на 
је у скло пу раз ма тра ња по пу лар не му зич ке прак се у Ју го сла ви ји по себ но 
ако се њој до да по да так о на кло ње но сти ру ских ауто ра исто вре ме но и 
ро ман си и шла ге ри ма (Стра хов и Франк, на при мер). На и ме, сти че се 
ути сак да је у из во ђач кој прак си тог вре ме на по сто јао флек си би лан при-
ступ жан ров ским раз гра ни че њи ма, то јест да је гра ни ца из ме ђу шла ге ра, 
на род них пе са ма, а ве ро ват но и пе са ма са лон ских и опе рет ских ауто ра 
мо гла да ме ан дри ра. С тим у ве зи, на ме ће се прет по став ка да де фи ни ци-
ја по пу лар не му зи ке у ју го сло вен ским окви ри ма у ме ђу рат ном пе ри о ду, 
ако се узме у об зир област из во ђа штва и по тро шње, ни је би ла стро га 
осим ка да је реч о гра ни ци са сфе ром умет нич ке му зи ке. Фик си ра ност у 
том сег мен ту пр о и за шла је из кон ти ну и ра ног и удру же ног де ла ња ју го-
сло вен ских му зич ких струч ња ка и кул тур не ели те уоп ште ко ја је ин си-
сти ра ла на ја сном раз два ја њу умет нич ког и не у мет нич ког (ко мер ци јал-
ног) ства ра ла штва. 

Осци ла тор ност гра ни ца по пу лар не му зи ке у ужем сми слу (шла ге ри 
и му зи ка за игру) у од но су на дру ге „ко мер ци јал не“ му зич ке жан ро ве 
(опе ре та, са лон ска му зи ка, на род на му зи ка /урба ни фол клор/, вој на му-
зи ка) ма ње је би ла из ра же на у ди стри бу тив ној сфе ри (из да ва штво и ра-
диј ске еми си је) где је по сто ја ла тен ден ци ја ка њи хо вом ја сни јем одва ја њу. 
Та ко су се у пр о гра ми ма Ра дио Бе о гра да по ја вљи ва ли на зи ви „му зи ка за 
игру“ и „се зон ски шла ге ри“ озна ча ва ју ћи оства ре ња из та да ак ту ел не 
свет ске му зич ке пр о дук ци је на ста ла на те ме љу по пу лар них пле сних рит-
мо ва. Ова вр ста му зи ке ни је ме ша на са дру гим жан ро ви ма, па су та ко 
на род на му зи ка, умет нич ка му зи ка, вој на и са лон ска му зи ка еми то ва не 
у за себ ним еми си ја ма и тер ми ни ма. Осим то га, у јед ном од са чу ва них 



пре пи са Фрај то вог ка та ло га у ко ме су абе цед ним ре дом на ве де на име на 
ју го сло вен ских ауто ра за јед но са на зи ви ма њи хо вих пу бли ко ва них ком-
по зи ци ја на ла зи се сле де ћа на по ме на: „ни је уне та му зи ка за игру (‘шла-
ге ри’)“. Бу ду ћи да спи сак са др жи де ла из обла сти умет нич ке и са лон ске 
му зи ке, ја сно је да су из да ва чи пра ви ли раз ли ку из ме ђу по пу лар не му-
зи ке и дру гих, ко мер ци јал них вр ста му зич ких пр о ду ка та.

На кра ју, кон ста ту је мо да је ства ра ње аутох то не ју го сло вен ске по-
пу лар не му зи ке пре 1945. би ло у пр о це су за чет ка и да би оно ве ро ват но 
те кло ин тен зив ни је да је по сто ја ла раз ви је ни ја филм ска ин ду стри ја на 
тлу Ју го сла ви је. Сва ка ко, тре ба има ти у ви ду и рас пад Ју го сла ви је, те ути-
цај рат них окол но сти као по себ ну пре пре ку у том пр о це су, али и, на су-
прот то ме, на по ре не мач ког оку па то ра да по пу лар ну му зи ку по ста ви у 
сре ди ште сва ко днев ног жи во та у град ским сре ди на ма. Иако тек у по во-
ју, ју го сло вен ска по пу лар на му зи ка из овог пе ри о да по сма тра на за јед но 
са дру гим сег мен ти ма по пу лар не кул ту ре на пр о сто ру Ју го сла ви је мо же 
да по слу жи као по ла зи ште за ра све тља ва ње по је ди них бит них дру штве-
них, кул тур них и по ли тич ких пр о це са. Ту по себ но има мо у ви ду пр о блем 
ре пре сив но сти ју го сло вен ске др жа ве у ме ђу рат ном пе ри о ду ко ји је за ин-
три ги рао по је ди не исто ри ча ре у пр о те клој де це ни ји (DoBRivojević 2006; 
симић 2007; PetRović 2009). Иако се на чел но сла же мо са њи хо вим тврд-
ња ма о по сто ја њу по ја ча не дру штве не кон тро ле и ин сти ту ци о нал ној де-
а у то но ми за ци ји у ме ђу рат ном пе ри о ду, ипак сма тра мо да ни је до вољ на 
па жња да та раз ли чи тим ви до ви ма опи ра ња по ли тич кој ели ти и ње ној 
„на ци о нал ној пе да го ги ји“ ко ји су се, чи ни нам се, ја сно ма ни фе сто ва ли 
упра во у сфе ри по пу лар не кул ту ре. Је дан вид суб вер зив но сти ко ји је про-
ис ти цао из ма сов ног ужи ва ња Ју го сло ве на у но вим ви до ви ма ра зо но де 
на кон Пр вог свет ског ра та сма тра мо да за слу жу је да бу де по дроб ни је 
ис пи тан. Ту се, сва ка ко, не ис цр пљу ју мо гућ но сти ка да је о реч о раз ма-
тра њу зна ча ја фе но ме на по пу лар не му зи ке и кул ту ре у ме ђу рат ном ју го-
сло вен ском дру штву. 
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Прилог 1.

Спи сак ју го сло вен ских ауто ра шла ге ра и му зи ке за игру  
у Фрај то вој ко лек ци ји

Ми ша Аран ђе ло вић, „Раз би ћу све ча ше“, бр. 850 
   –   , „Хо ће те ли да вас во лим?“, бр. 851 
Ни ко ла Бу таш, „Кад пла че ви о ли на“, пе сма-тан го, бр. 795.
Лав Ве се лов ски, „De ux ro ses“, пе сма-тан го, бр. 658
   –   , „Tan go Ber ce u se“, пе сма-тан го, бр. 664
   –   , „Кад ја не ка жем ‘да’“, пе сма-тан го, бр. 665
   –   , „Ку пи те ђе вре ке“, пе сма-фок строт, бр. 670
   –   , „Ди вље орхи де је“, пе сма-сло у фокс, бр. 679
   –   , „Ма до на но ћи“, тан го-блуз пе сма, бр. 682
Иван До ми нис, „Шан ку ре“, фок строт, бр. 180
   –   , „За у век с Бо гом“, тан го за кла вир со ло, бр. 573
   –   , „Ту го ван ка“, тан го за кла вир со ло, бр. 630
   –   , „Ми ла да“, тан го за кла вир со ло, бр. 636
Рат ко Ла зић, „Бе ли го луб“, бр. 810
   –   , „Раз би ло се ср це мо је“, бр. 810
   –   , „Пла ви Ха ва ју“, пе сма-сло у фокс, бр. 826
   –   , „Од не ла је дра га ср це мо је“, бр. 836
   –   , „Да је жи вот ту жна пе сма одав но сам знао“, бр. 836
   –   , „Good night lady“, пе сма-сло у фокс, бр. 837 
Мир ко Мар ко вић, „Ве ра си та“, пе сма-тан го, бр. 809
   –   , „Пе сма мо га ср ца“, пе сма-сло у фокс, бр. 815
   –   , „Кад се спу сти пла ва ноћ“, пе сма-свинг фокс, бр. 825 
Јо сиф Рај хе нић Ра ха, „Ла га на као пе ро“, пе сма и тан го, бр. 746 
Јо ван Урбан, „Мис Ју го сла ви ја 1931“, пе сма-тан го, бр. 719
Јо ван Фрајт, „О, Мо на Ва на“, пе сма-тан го, бр. 708 
   –   , „Да ли си за и ста мо ја“, пе сма-сло у фокс, бр. 715 
   –   , „Држ’ де сно“, пе сма-фок строт, бр. 718а  
   –   , „Ти дра га не пи тај“, пе сма-тан го, бр. 723
   –   , „Рум ба“, бр. 727 
   –   , „Зар мо рам би ти Ка за но ва“, пе сма-фок строт, бр. 728
   –   , „Ба то, ба то, ти си мо је зла то“, пе сма-фок строт, бр. 737
   –   , „Из ле пих срет них да на“, вал цер бе лих ру жа, бр. 739
   –   , „Де вој че, ја сам луд од сре ће“, пе сма-фок строт, бр. 752
   –   , „Би ла јед ном“, пе сма-тан го, бр. 783
   –   , „Ох, љу бав“, пе сма-фок строт, бр. 792
   –   , „Ја чу јем смех и пе сму“, пе сма-тан го, бр. 793



При лог 2.

Спи сак ју го сло вен ских ауто ра шла ге ра и му зи ке за игру  
у ко лек ци ји Стра хо ва

Са ша Ан дре је вић, „Мно го не жних ре чи“, пе сма-фок строт, 194?
Ми ша Аран ђе ло вић, „Ули ца ма кру жим“, пе сма-вал цер, 1939, бр. 208
Сло бо дан Д. Би жић, „Че жња“, пе сма-тан го, 1943, бр. 348
Фриц Би ро, „Ма ри та“, пе сма-тан го, 1938, бр. 158 
   –   , „Три пал ме“, ?
Об рад Глу шче вић, „И та ко ма ло по ма ло“, пе сма-вал цер, 1938, бр. 134
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Summary

In the existing research of the cultural phenomena in the region of the Kingdom of 
Serbs, Croats and Slovenes/Yugoslavia not much attention has been devoted to the issue 
of the expansion of popular music. The reflections on the rise in the interest in musical 
accomplishments of commercial character in urban centres across Yugoslavia are rare 
and insufficiently detailed, which is why data on key agents, institutions, creative tenden-
cies and forms of consummation in the field of popular music are missing, as well as the 
data on their wider circumstances (social, economical, political, etc.). The majority of 
data is found in memoirs but these data are not adequately systematized and contextual-
ized. The plethora of data is also found in sources like musical editions that have not been 
researched until now. Namely, in the period after the First World War there were several 
private music publishers who dedicated a significant part of their collections to the gen-
re of popular music/Schlager music. This is especially relevant for publishing houses of 
Jovan Frajt and Sergije Strahov, which were stationed in Belgrade, and publishing houses 
Akord and Albini from Zagreb. The inspection of the preserved pieces of the collections 
of editions by Frajt and Strahov, which was completed by the data from printed pro-
grammes of Radio Belgrade as well as the archive material, it is possible to partly recon-
struct the field of popular music in Yugoslavia. This implies singling out important com-
posers, writers and performers of popular songs from that period, as well as the genres 
and cultural influence (USA, Germany, Austria, Hungary, Italy, France, USSR, etc.). The 
comparison of tendencies in this field in the region of Yugoslavia with tendencies in 
other countries provides a basis for making presuppositions concerning the features of 
domestic popular music production. The purpose of such a procedure is to indicate the 
circumstances in which an autonomous Yugoslav popular music production emerged in 
the period between the two World Wars, as well as to consider the significance of this 
segment in the research of Yugoslav society and culture of that period.

Key words: popular music, Kingdom of SCS/Yugoslavia, Jovan Frajt, Sergije Stra-
hov, Russian emigration, Schlager music, dancing music.


