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ПРЕД ГО ВОР

У овој књи зи су, на осно ву све до чан ста ва за бе ле же них у де ли ма срп ске 
до ку мен тар но-умет нич ке про зе из дру ге по ло ви не 19. ве ка, раз ма тра ни сло-
же ни то ко ви и ве зе из ме ђу срп ске кул тур не и му зич ке исто ри је.1 До са да не-
ис тра же на, ме мо ар ска де ла из пе ра срп ских кул тур них по сле ни ка 19. ве ка 
по твр ђу ју да је му зи ка би ла ва жан сег мент жи во та свих сло је ва срп ског дру-
штва, у сло же ним ге о по ли тич ким и кул тур но и сто риј ским кон тек сти ма у том 
пе ри о ду. У ди ја хро ној пер спек ти ви, ис тра же ни ма те ри јал од сли ка ва ди на ми-
ку и ево лу ци ју об ли ка и ви до ва при су ства му зи ке и му зич ког жи во та у свим 
сре ди на ма на се ље ним срп ским жи вљем: у Хаб збур шкој мо нар хи ји, Кне же ви-
ни и Кра ље ви ни Ср би ји, као и у срп ским ен кла ва ма у дру гим сре ди на ма. 

Пред ста вља ју ћи ста тус му зи ке у кон тек сту кул ту ре сва ко днев ног, јав ног 
и при ват ног жи во та ме ђу Ср би ма у 19. ве ку, до ку мен тар ни, ме мо ар ски за пи си 
по себ но све до че о ме сту му зи ке у сфе ри лич ног ин те ре со ва ња, афи ни те та и 
ис ку ста ва пи са ца и њи хо вих са вре ме ни ка. Кроз по је ди нач не те мат ске сли ке 
о му зи ци, у из во ри ма су пор тре ти са ни му зич ки ства ра о ци, из во ђа чи и пу бли ка, 
пред ста вљен je рад зна чај них му зич ких ин сти ту ци ја, опи са ни су раз ли чи ти 
об ли ци и по во ди за му зи ци ра ње, ко мен та ри са ни аспек ти му зич ке ин тер пре-
та ци је, ана ли зи ра не од ли ке тра ди ци ја во кал не и ин стру мен тал не му зич ке 
прак се из раз ли чи тих ре ги ја. Са ку пље ни за пи си отва ра ју мно штво сло же них 
пи та ња, ко ја во де ка ту ма че њу ста ту са му зи ке у ши ро ком дру штве ном, кул-
тур но-по ли тич ком, ду хов ном и умет нич ком кон тек сту епо хе. Ме ђу мно ги ма 
су и пи та ња о функ ци ји му зи ке у озна ча ва њу дру штве ног ста ту са, у окви ру 
пред ста вља ња раз ли ка из ме ђу ур ба не и ру рал не сре ди не и у ево лу тив ним 
про це си ма ур ба ни за ци је, обра зо ва ња, на ста ја ња но вих кул тур них сло је ва. 
При каз му зич ког ства ра ла штва и из во ђа штва у свим по ме ну тим сфе ра ма, као 
зна чај ног сег мен та срп ског на род ног и умет нич ког на сле ђа, ко ре спон ди ра са 

1 Сту ди ја је про ис те кла из док тор ске ди сер та ци је, од бра ње не 28. 12. 2016. го ди не на 
Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду (ко ми си ја: проф. еме ри тус др Ду шан Ива-
нић (мен тор), др Ка та ри на То ма ше вић, на уч ни са вет ник, др Дра га на Ву ки ће вић, ре дов ни 
про фе сор, др Дан ка Ла јић Ми хај ло вић, ви ши на уч ни са рад ник).
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кон тек стом го во ра о не го ва њу на ци о нал ног сти ла и из ра за, под стак ну том 
ин тен зив ним бу ђе њем на ци о нал не све сти у овом пе ри о ду срп ске исто ри је. 
Ме мо ар ске бе ле шке све до че и о по тре би за пред ста вља њем срп ске му зич ке 
ба шти не у ши рим дру штве ним, кул тур ним и умет нич ким окви ри ма, као и о 
усва ја њу по је ди нач них те ко ви на мо дер не, европ ске кул ту ре. 

При ку пље на гра ђа је ана ли зи ра на и вред но ва на с об зи ром на сво ју са-
др жи ну и на ста во ве ау то ра, а про ми шља ње по ста вље них хи по те за уса гла ше но 
с уви дом у ре ле вант не сту ди је из обла сти оп ште и кул тур не исто ри је, исто ри је 
књи жев но сти и књи жев не кри ти ке, исто ри је му зи ке, кул тур не ан тро по ло ги је, 
исто ри је ли ков них умет но сти. Ком плек сност и ра зно ли кост гра ђе на осно ву 
ко је су фор ми ра на сре ди шња по гла вља сту ди је од ре ди ле су и њи хо ве не и сто-
вет не струк ту ре. Уз пу ну свест о раз ли чи тим мо гућ но сти ма ор га ни за ци је 
ма те ри ја ла, па и кон цеп ци је по је ди нач них по гла вља, с об зи ром на про бле ме 
и иза зо ве пр ве си сте ма ти за ци је, у овој при ли ци са др жај цен трал них по гла вља 
ор га ни зо ван је пре ма основ ним те мат ским це ли на ма о му зи ци ко је су уо че не 
у ме мо ар ским на пи си ма. На чел но раз гра ни че ње на при каз аспе ка та жи во та 
раз ли чи тих му зич ких жан ро ва уну тар по гла вља до би ло је по себ на раш чла-
ње ња, у скла ду са кон тек сту ал ним окви ри ма. Пре све га, ува же на су исто риј ска 
и ан тро по ло шка ви ђе ња да тог пе ри о да, по себ но она о од но си ма јав ног и при-
ват ног жи во та, у окви ри ма ком плек сне при че о дру штве но-кул тур ним од но-
си ма и ра зно вр сним чи ни о ци ма кул тур но-умет нич ког жи во та ме ђу Ср би ма 
на раз ли чи тим те ри то ри ја ма.

Сло же ност сва ке од отво ре них те ма у окви ру пр вог пре гле да са ку пље не 
гра ђе им пли ци ра по тре бу за да љом раз ра дом по је ди нач них по гла вља и мо-
гућ но сти њи хо ве кон тек сту а ли за ци је, укр шта ња са дру гим, при мар ним из-
во ри ма и се кун дар ном ли те ра ту ром. У том сми слу ну жно је кон ста то ва ти и 
сво је вр сну „про пу стљи вост“ гра ни ца ме ђу по гла вљи ма, с об зи ром на ка рак-
те ри стич но пре пли та ње раз ма тра них пи та ња и по ста вље них те ма. Је дан од 
упе ча тљи вих при ме ра је област цр кве не му зи ке, ко ја су штин ски про жи ма 
по ља свих по гла вља (по чев ши од при ка за де лат но сти по је ди на ца на том по љу 
и ра да цр кве них хо ро ва, при су ства цр кве не му зи ке у окви ри ма кућ ног, кла-
вир ског му зи ци ра ња, ње не уло ге у кон тек сти ма тра ди ци о нал не, фол клор не 
му зич ке прак се итд.), али је овом при ли ком из дво је на и као за себ на це ли на. 
Та ко ђе, у окви ру по је ди них по гла вља пред ста вље ни су и ода бра ни сег мен ти 
ме мо ар ских за пи са ко ји не до но се увек ди рект не ин фор ма ци је о му зи ци, али 
на осно ву ко јих је мо гу ће осве тли ти ши ру сли ку дру штве но-кул тур них кон-
тек ста, по ве за них и с окви ри ма му зич ких де ша ва ња. 

О „ни во и ма до ку мен тар но сти“ ме мо ар ских из во ра, усло вље но сти ти па 
за пи са о му зи ци, ка рак те ри сти ка ма са мих до ку мен тар но-умет нич ких жан-
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ро ва, од но сно при по ве дач ких по е ти ка по је ди нач них ау то ра, пи са но је с основ-
ним ци љем ту ма че ња до при но са ко је та гра ђа до но си до са да шњим му зи ко ло-
шким ис тра жи ва њи ма му зи ке ме ђу Ср би ма у 19. ве ку. 

*

Мо је при мар но ин те ре со ва ње за на сле ђе срп ске му зи ке 19. ве ка под стак-
ну то је ви ше го ди шњим ан га жо ва њем на про јек ту при пре ме Са бра них де ла 
Кор не ли ја Стан ко ви ћа, кроз ре дак тор ски и ко рек тор ски рад на ком по зи то-
ро вим нот ним ау то гра фи ма, као и ана ли тич ки и тек сто ло шки при ступ ње го-
вој епи сто ла р ној за о став шти ни. Уче шће у про јек ти ма Ма ти це срп ске „Фун-
да мен тал на ис тра жи ва ња срп ске му зи ке 18. и 19. ве ка“ и „Му зи ка са мар ги на 
– до при нос оп штој и му зич кој кул ту ри и про све ти“ та ко ђе је зах те ва ло упо-
зна ва ње исто риј ских из во ра, по пут ар хив ске гра ђе, из во да из штам пе и се-
кун дар не ли те ра ту ре, као све до чан ста ва о кул тур ном, умет нич ком и оп штем 
про свет ном раз вит ку срп ског на ро да то ком 19. ве ка, у раз ли чи тим сре ди на ма 
и ре ги ја ма. За ова ан га жо ва ња, као и за дра го це на усме ре ња у ра ду по чев ши 
од пр вих сту дент ских да на, то пло за хва љу јем проф. др Да ни ци Пе тро вић. 
Ве ли ку, ср дач ну за хвал ност за ду го го ди шњу по др шку у ис тра жи вач ком ра ду 
и уса вр ша ва њу ду гу јем ака де ми ку Ди ми три ју Сте фа но ви ћу.

Ис ку ство по ха ђа ња док тор ских сту ди ја на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду (мо дул: књи жев ност) отво ри ло је и но ве пер спек ти ве за 
ту ма че ње то ко ва срп ске му зич ке исто ри је, с об зи ром на уви де у ши ри књи-
жев но и сто риј ски и кул тур ни кон текст епо хе. За по чет но охра бре ње при сту-
па њу на по ље фи ло ло шких на у ка и за кључ на усме ре ња то ком свих ета па ра да, 
нај ве ћу за хвал ност ду гу јем мом мен то ру, проф. др Ду ша ну Ива ни ћу. Ви ше-
стру ке до бро би ти ин тер ди сци пли нар них ис тра жи ва ња, на раз ме ђи из ме ђу 
књи жев но-му зич ких и фи ло ло шко-му зи ко ло шких сфе ра, по ка за ле су се то ком 
го ди на сту ди ја кроз ту ма че ња ста ту са му зи ке у сло же ним то ко ви ма раз во ја 
књи жев но и сто ри о граф ских иде ја, у ис тра жи ва њи ма при по ве дач ких по е ти ка 
у срп ској књи жев но сти 19. и 20. ве ка, у ра ду на тек сто ло шкој об ра ди при мар-
них из во ра, под јед на ко зна чај них за срп ску кул тур ну и му зич ку исто ри ју, те 
кроз раз ма тра ња основ ног кон цеп та ге не тич ке кри ти ке. За отво ре ност и пу ну 
по др шку у овој, за ме не из у зет но под сти цај ној са рад њи, искре но за хва љу јем 
про фе со ри ма др Та њи По по вић, др Ми о дра гу Ло ми и др Ми хај лу Пан ти ћу. 
Проф. др Дра га ни Ву ки ће вић по себ но за хва љу јем на ко мен та ри ма основ ног 
са др жа ја док тор ске ди сер та ци је, као и на охра бре њи ма за да ље ко ра ке на по љу 
ин тер ди сци пли нар них ис тра жи ва ња. С по себ ним осе ћа јем за до вољ ства из-
ра жа вам и на ду да ће ре зул та ти ра да об ја вље ни у овој књи зи на и ћи на ин те-
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ре со ва ње не са мо ме ђу му зич ком, му зи ко ло шком, већ и ме ђу фи ло ло шком и 
ши ром чи та лач ком пу бли ком. 

За под сти цај не раз го во ре о сре ди шњим по гла вљи ма сту ди је за хвал на 
сам ко ле га ма из Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ, ме ђу њи ма по себ но др Ка-
та ри ни То ма ше вић, као и др Алек сан дру Ва си ћу и др Дан ки Ла јић Ми хај ло вић, 
те ко ле ги ни ци др Ма ри ја ни Ко ка но вић Мар ко вић, ван ред ном про фе со ру на 
Ака де ми ји умет но сти у Но вом Са ду. На пре во ду ре зи меа на ен гле ски је зик и 
на при ја тељ ској по др шци за хва љу јем мр Све тла ни Ми лу ти но вић. 

По себ но за до вољ ство до нео је рад на при пре ми звуч ног при ло га овом 
из да њу. Са др жај ком пакт-ди ска осми шљен је с об зи ром на основ не те мат ске 
окви ре сту ди је, у ци љу илу стро ва ња ода бра них ме мо ар ских се ћа ња ко ја се 
од но се на опу се по је ди них ау то ра, популарнe ком по зи ци је раз ли чи тих жан-
ро ва, као и на тра ди ци о нал ну му зич ку прак су. За хва љу јем са рад ни ци ма Ра дио 
Бе о гра да на отво ре ној мо гућ но сти за пре у зи ма ње ре пре зен та тив них сни ма ка 
из Фо но те ке Ра дио Бе о гра да. Ве ли ко хва ла Ми ла ну Не ди ћу, ди рек то ру Ра дио 
Бе о гра да, Са ши Ко ва че ви ћу, ру ко во ди о цу Сек то ра „Про грам ска по др шка“, 
Ива ни Не и ма ре вић, му зич ком уред ни ку Тре ћег про гра ма, и Зо ра ну Мар ко-
ви ћу, ру ко во ди о цу оде ље ња Фо но те ке. За усту пље не сним ке ср дач но за хва-
љу јем др Не на ду Ри сто ви ћу и др Та ма ри Ада мов Пе ти је вић, ди ри ген ту хо ра 
„Св. Сте фан Де чан ски“ из Но вог Са да. На осо би том ен ту зи ја зму у ра ду на 
при пре ми звуч ног ма те ри ја ла искре но сам за хвал на Зо ра ну Јер ко ви ћу. 

Из да ва чу и са рад ни ци ма Ма ти це срп ске за хва љу јем на ука за ном по ве-
ре њу и ве ли кој по мо ћи у ра ду. Дра гом при ја те љу и са рад ни ку мр Ми ла ну Ја-
ни ћу за хвал на сам на уло же ном тру ду у осми шља ва њу ди зај на и тех нич ке 
при пре ме из да ња. 

Ко нач но, нај то пли ју бла го дар ност на по др шци, стр пље њу и раз у ме ва њу, 
на су штин ском на дах ну ћу за ис трај ност, упу ћу јем мом су пру гу Вла ди ми ру и 
на шој де ци Јо ва ни и Ни ко ли.

У Бе о гра ду, 
апри ла 2018.



УВОД

Пред мет и хро но ло шки окви ри ис тра жи ва ња

Пред мет ис тра жи ва ња у овој сту ди ји је су де ла из кор пу са срп ске до ку мен-
тар но-умет нич ке про зе дру ге по ло ви не 19. ве ка, ко ја пред ста вља ју дра го це ну 
гра ђу за упо зна ва ње то ко ва срп ске кул тур не и му зич ке исто ри је. Ана ли тич ки 
су об ра ђе не до ми нант не вр сте из на ве де не обла сти: ме мо а ри, днев ни ци, ау то-
би о гра фи је и пу то пи си, као и ода бра ни би о граф ски спи си о зна ме ни тим по је-
дин ци ма овог пе ри о да. Пре те жно су ана ли зи ра не об ја вље не књи ге, уз спо ра ди чан 
увид у по је ди нач не за пи се ко ји при па да ју ар хив ској гра ђи. Из о ста вљен је 
пре глед до ку мен тар но-умет нич ке про зе об ја вље не у пе ри о ди ци, док је пре пи-
ска се лек тив но укљу че на.2

Кор пус ме мо ар ских де ла об у хва ће них ис тра жи ва њем хро но ло шки је, у 
ши рем сми слу, огра ни чен на пе ри од дру ге по ло ви не 19. ве ка. Ана ли зи ра на 
де ла су или на ста ла у овом пе ри о ду, или се њи хов са др жај од но си на та да шње 
ак ту ел не то ко ве кул тур ног жи во та ме ђу Ср би ма. Та ко су, на при мер, ре пре-
зен та тив ним при ме ри ма до ку мен тар них про зних оства ре ња ко ја при ка зу ју и 
фе но ме не му зич ког жи во та 19. ве ка, при дру же ни ме мо ар ски за пи си Ја ко ва 
Иг ња то ви ћа, ко ји на ста ју из ме ђу 1879. и 1888. го ди не, а са др жај но се од но се на 
раз до бље из ме ђу два де се тих и пе де се тих го ди на, као што и ме мо ар ски за пи си 
Ко сте Хри сти ћа, на ста ли из ме ђу 1912. и 1926. го ди не, све до че о де ша ва њи ма 
то ком ше сте и сед ме де це ни је 19. ве ка. Та ко ђе, Пор тре ти с пи са ма Јо ва на Гр чи ћа 
да ти ра ју из пе ри о да 1921–1939. го ди не, а од но се се на ства ра ла штво и ак тив-
но сти му зи ча ра кра јем дру ге по ло ви не 19. и по чет ком 20. ве ка, итд. Ја сно је, 

2 Основ ним из во ри ма при дру же ни су уви ди у сег мен те пре пи ске Кор не ли ја Стан ко ви-
ћа, ко ја је об ра ђи ва на у окви ру ра да на про јек ту при пре ме ком по зи то ро вих Са бра них де ла. 
Раз ма тра ни су и сег мен ти пре пи ске Јо ва на Па чуа, Иси до ра Ба ји ћа, Ми те То па ло ви ћа, Ти хо-
ми ра Осто ји ћа, Сте ва на Мо крањ ца, Дра го ми ра Бр за ка и Јо ва на Ива ни ше ви ћа, об ја вље ни уз 
би о граф ске за пи се о по ме ну тим ком по зи то ри ма у де лу: ГР ЧИЋ 1924–1926, као и од лом ци 
пре пи ске Ми ла на Са ви ћа с Уро шем Пре ди ћем. Вид.: СА ВИЋ 2009.
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да кле, да ода бра ни из во ри об у хва та ју ши ре вре мен ско и кул тур но раз до бље 
од оног оме ђе ног го ди на ма на стан ка де ла, од сли ка ва ју ћи ра ни ји пе ри од. 

У исто риј ским пре гле ди ма срп ске му зи ке, дру га по ло ви на 19. сто ле ћа 
са гле да на је као епо ха пред ро ман ти зма и ро ман ти зма (вид.: ЂУ РИЋ КЛАЈН 1971: 
50–74; МА РИН КО ВИЋ 1998; MAR KO VIĆ 2005). Ста на Ђу рић Клајн де фи ни са ла је 
про фил срп ске му зи ке овог до ба и упо тре бом тер ми на „би дер ма јер“, као си-
но ни мом за „за ка сне ли“ ро ман ти зам Кор не ли ја Стан ко ви ћа (ЂУ РИЋ КЛАЈН 
1971). Пре ма гле ди шти ма о по чет ку „но вог раз до бља“ у раз во ју срп ске му зи ке 
у 19. ве ку (у од но су на до ба ста ре срп ске му зи ке, сред њи век и му зи ку 18. ве ка), 
де фи ни сан је став о ње ним при мар но ро ман ти чар ским окви ри ма, по чев ши 
од три де се тих го ди на 19. до сре ди не 20. ве ка. Ова ево лу ци ја је раз ма тра на кроз 
три основ не ета пе, ме ђу ко ји ма је, у дру гој по ло ви ни „ду гог“ 19. ве ка, из дво-
је но до ба пред ро ман ти зма (до по чет ка осам де се тих го ди на) и ро ман ти чар ски 
пе ри од (Мо крањ че во до ба – до 1914) (МА РИН КО ВИЋ 1998: 40). Умет ност пред-
ро ман ти зма је са гле да на као од раз ду хов них по тре ба мла дог срп ског гра ђан-
ства и те жњи ка де мо кра ти за ци ји умет но сти, као сег мент бор бе за оства ре ње 
на ци о нал но о сло бо ди лач ких иде а ла, про бу ђе них у овом пе ри о ду срп ске исто-
ри је (МА РИН КО ВИЋ 1998: 40). Уо че но је и да су идеј ни и са др жај ни кру го ви 
пред ро ман ти зма у му зи ци – бу ду ћи раз ви је ни под ути ца јем про све ти тељ ске 
ми сли, од ли ко ва ни но вом осе ћај но шћу, ин те ре со ва њем за про шлост, стре-
мље њем ка на род ном, фол клор ном на сле ђу, уста но вље њу но вих есте тич ких 
нор ми при род но сти у из бо ру из ра жај них сред ста ва – би ли бли ски они ма у 
он да шњој срп ској књи жев но сти (МА РИН КО ВИЋ 1998: 41). 

Спе ци фич но сти ма ни фе ста ци ја пред ро ман ти зма у му зи ци са гле да не су 
с об зи ром на усло вље ност ње ног раз во ја кон крет ним дру штве но-исто риј ским 
окол но сти ма у сре ди шњим де це ни ја ма 19. ве ка. Као основ ни об ли ци му зич ког 
жи во та, раз ма тра ни су еле мен ти раз во ја хор ског, со ли стич ког и ка мер ног му-
зи ци ра ња и по зо ри шне му зи ке. По себ но су ту ма че не по сле ди це не до стат ка 
усло ва за ши ри раз вој кул ту ре и умет но сти у Кне же ви ни Ср би ји (у од но су на 
при ли ке у Хаб збур шкој мо нар хи ји), услед од су ства мо гућ но сти за сти ца ње 
му зич ког обра зо ва ња (до 1899). Раз до бље ро ман ти зма (крај 19. и по че так 20. 
ве ка) по сма тра но је као до ба круп ни јих по ма ка, у ко јем су, са из гра ђе ном ма-
те ри јал ном осно вом за од ви ја ње му зич ког жи во та европ ског ти па (уте ме ље њем 
ин сти ту ци ја, ан сам ба ла, по ста вља њем осно ва му зич ког школ ства, раз ви ја њем 
му зич ке пу бли ци сти ке и из да ва штва), зна чај ни ји ре зул та ти у срп ској кул ту ри 
и умет но сти по при ми ли и ши ре, европ ске раз ме ре (МА РИН КО ВИЋ 1998: 41). 

Пре ма књи жев но и сто риј ским окви ри ма, по ме ну то раз до бље пред ста вља 
пре ла зни пе ри од из ме ђу ро ман ти зма, би дер ма је ра и ре а ли зма. Без пре тен зи-
је ка ту ма че њу ових сло же них књи жев но и сто риј ских то ко ва, у окви ри ма по-
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ста вље не те ме осла ња мо се на ре пре зен та тив на ви ђе ња исто ри ча ра и те о ре-
ти ча ра књи жев но сти о основ ним стил ским обе леж ји ма епо хе, ко ја су и у овом 
пе ри о ду би ла по ве за на с раз во јем књи жев них жан ро ва и усло вље на ка рак те-
ри стич ним ау тор ским по е ти ка ма по је ди нач них књи жев них ства ра ла ца. Ода-
бра ни до ку мен тар но-умет нич ки жан ро ви,3 као основ ни из во ри ис тра жи ва ња, 
са гле да ни су с об зи ром на оп шта ту ма че ња ро ман ти зма у срп ској књи жев но-
сти као ана хро не ме ша ви не стил ских пра ва ца и аси ми ло ва ња пред ро ман ти-
чар ских и по стро ман ти чар ских стил ских цр та европ ске књи жев но сти, од 1814. 
до 1880. го ди не, од но сно на са гле да ва ње сме не ро ман ти зма ре а ли змом у се-
дам де се тим го ди на ма 19. ве ка, као и на сми сао ре а ли зма као вла да ју ћег обе-
леж ја ду хов не кли ме до 1914. го ди не (уп. ИВА НИЋ 1976; 1996; ЖИВ КО ВИЋ 1994: 
36–37). По је ди ни пи сци-ме мо а ри сти, чи ја су де ла и основ ни из во ри овог ис-
тра жи ва ња, од ре ди ли су сво јим ства ра ла штвом кључ на кре та ња и стил ске 
про ме не у исто ри ји срп ске књи жев но сти то ком дру ге по ло ви не 19. ве ка. Дра-
ги ша Жив ко вић уо ча ва ко ре не ре а ли зма у про грам ским по став ка ма по стро-
ман ти чар ске ере (би дер ма је ра), у де ли ма Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, Ја ко ва 
Иг ња то ви ћа и Љу бо ми ра Не на до ви ћа; пре ма истом ау то ру, ре а ли зам као ево-
лу тив ни про цес раз ви ја ња ву ков ске, на род њач ке књи жев но сти, има пр ве пред-
став ни ке у фол клор но-ет но граф ским „при ча њи ма“ Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа 
и Сте фа на Ми тро ва Љу би ше из ше зде се тих и се дам де се тих го ди на 19. ве ка, 
док рад Све то за ра Мар ко ви ћа и ње го вих са вре ме ни ка, се дам де се тих го ди на, 
ве зу је ову књи жев ну епо ху за про грам по зи ти ви стич ких те жњи у на у ци и 
со ци ја ли стич ких иде ја у дру штве ном жи во ту (ЖИВ КО ВИЋ 1980: 370).

У књи жев но сти би дер ма је ра, у круг ли те ра ту ре укљу чи ва ни су бе сед ни-
штво, ди дак тич ко пе сни штво, пу бли ци сти ка, про по ве ди, пут ни фељ то ни и 
исто риј ске рас пра ве, а пи сма, епи гра ми, пу то пи си, днев ни ци, ме мо а ри и ау-
то би о гра фи је по ста ли су по себ но це ње ни жан ро ви (ЖИВ КО ВИЋ 1994: 118). Ова 
„ди на мич ка ли те ра ту ра“ се, пре ма ви ђе њи ма књи жев них исто ри ча ра, при-
бли жа ва ла ди на ми ци жи во та и при пре ма ла пут за ви со ко умет нич ки раз ви-
јен и есте тич ки ра фи ни ран ре а ли зам сре ди не 19. ве ка (ЖИВ КО ВИЋ 1994: 118). 
У ве зи с ре а ли за ци јом днев нич ке фор ме у срп ској књи жев но сти, ис так ну та је 
ве за с раз ли чи тим по е тич ким кон цеп ти ма про све ти тељ ства и ра ци о на ли зма, 
кла си ци зма, сен ти мен та ли зма и пред ро ман ти зма, зре лог ро ман ти зма и ра ног 
ре а ли зма (РО СИЋ 1994: 9). Пи са ње днев ни ка, са зна ча јем ак ци је ко ја од го ва ра 

3 Под од ред ни цом „до ку мен тар но-умет нич ки“ под ра зу ме ва ју се жан ро ви ме мо а ра, ау то-
би о гра фи ја, днев ни ка и пу то пи са. У да љем то ку сту ди је, ко ри сти ће мо и атри бут „ме мо ар ски“ као 
си но ним, од но сно као ши ру од ред ни цу ко ја се од но си на све раз ма тра не тек сто ве. О до ку мен-
тар но-умет нич кој про зи вид.: ИВА НИЋ, ВУ КИ ЋЕ ВИЋ 2007. О књи жев но и сто риј ским и би блио-
граф ским аспек ти ма ис тра жи ва ња срп ске ау то би о граф ске про зе вид.: МИ ЋИЋ 1993; 1997.
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про све ти тељ ским зах те ви ма за лич ним уса вр ша ва њем и не пре кид ним кул-
тур ним де ла њем, по себ но је ту ма че но с об зи ром на из ра зит про грам ски и 
пе да го шки зна чај у пе ри о ду ро ман ти зма. Ко мен та ри сан је ста тус ро ман ти чар-
ских днев ни ка срп ске књи жев но сти као јав них ма ни фе ста и про гла са но вих 
по ли тич ких, на ци о нал них и кул тур них ста во ва као окви ра за пре и спи ти ва ње 
и ре ла ти ви зо ва ње лич ног и на ци о нал ног иден ти те та (РО СИЋ 1994: 46). Ту ма-
че ња књи жев них жан ро ва ко ја је дао Јо ван Скер лић до но се и на по ме ну да је 
пу то пи сна ли те ра ту ра ау тен тич но шћу на ро чи то ути ца ла на из град њу ре а ли-
стич ког сти ла у срп ској књи жев но сти ше зде се тих и осам де се тих го ди на.4

Има ју ћи у ви ду ис так ну та ро ман ти чар ска ви ђе ња, са сна жним исто риј-
ским осе ћа њем и по тре бом за ожи вља ва њем на ци о нал не про шло сти, би дер-
ма јер ске при ка зе сфе ре при ват ног жи во та и де фи ни ци ју ре а ли зма као епо хе/
прав ца ко ји ве ру је у ста бил ну, са оп шти ву и спо зна тљи ву сли ку све та, у по ља 
за јед нич ког ис ку ства као оп ште вред но сти, сфе ре ко му ни ка ци ја и раз ме не 
ис ку ста ва (ИВА НИЋ 1996: 15), ме мо ар ски при ка зи све та му зи ке ме ђу Ср би ма 
у овом пе ри о ду за вре ђу ју по себ ну па жњу, с об зи ром на ра зно вр сне ди мен зи-
је њи хо вог умет нич ког, од но сно до ку мен тар ног зна ча ја за срп ску књи жев ну, 
кул тур ну и му зич ку исто ри ју. 

До са да шња ис тра жи ва ња и но ве пер спек ти ве

Ка да је реч о до дир ним тач ка ма из ме ђу књи жев но сти и му зи ке у 19. ве ку, 
у срп ској му зи ко ло шкој ли те ра ту ри нај че шће су раз ма тра не ве зе из ме ђу по е-
зи је и му зи ке, као и при ме ри пре во ђе ња драм ских ко ма да у окви ре му зич ко-
сцен ских де ла, ко ма да с пе ва њем. Па жња је по све ћи ва на ком по зи ци ја ма ин-
спи ри са ним пе сма ма Бран ка Ра ди че ви ћа, Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, Јо ва на 
Гр чи ћа Ми лен ка, Алек се Шан ти ћа, му зич ким вер зи ја ма тек сто ва Ла зе Ла за-
ре ви ћа, Ђу ре Јак ши ћа, Бра ни сла ва Ну ши ћа, као и раз ли чи тим ви до ви ма при-
су ства му зи ке у де ли ма Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша и ком по зи ци ја ма срп ских 
и цр но гор ских ау то ра, ин спи ри са них Ње го ше вом по е зи јом и про зом (вид.: 
ГР ЧИЋ 1899: 960; ЂУ РИЋ КЛАЈН 1947: 226–230; КО СТИЋ 1958–1959: 284–285; 1962: 
560–571; МИ ЛИН 1983: 24–30; Bi bli o gra fi ja ras pra va i čla na ka 1984; 1986; ЗЕ ЧЕ ВИЋ 
1998; 1999; 2000; 2003; 2011; 2016; РА ДО ВИЋ 2001; АН ТИЋ 2010; ТО МИЋ 2014; ПЕ РИЋ 
2015). Про зни књи жев ни са др жа ји са мо су у ма ло број ним при ме ри ма са гле-

4 У том кон тек сту, из дво је на је пу то пи сна про за Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа и Ми ло ра да 
Шап ча ни на, про це ње на као ус пе ли ја од при по ве да ка ко је су на пи са ли (уо че ни су ја сна ре а-
ли стич ка оп сер ва ци ја, не пре тен ци о зан тон, јед но став ност из ра за, при род ност, не у си ље ност 
ка зи ва ња). Вид.: ЖИВ КО ВИЋ 1980: 368.
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да ва ни из му зи ко ло шког угла, кроз по је ди нач не освр те на до ку мен тар но-умет-
нич ке за пи се о му зи ци. У ци љу сли ко ви ти јег пред ста вља ња фе но ме на о ко ји-
ма је рас пра вља но у сту ди ја ма о срп ској му зи ци 19. ве ка,5 спо ра дич но су ту-
ма че ни ода бра ни од лом ци из Днев ни ка Ан ке Обре но вић и из Ме мо а ра Ја ко ва 
Иг ња то ви ћа. Од лом ци тих де ла пред ста вље ни су као све до чан ства о об ли ци ма 
кућ ног, нај че шће кла вир ског му зи ци ра ња, од но сно о дру штве ним оку пља њи-
ма уз му зи ку (пре те жно на ба ло ви ма и игран ка ма) и по пу лар ним ро до љу би вим 
пе сма ма ме ђу пред став ни ци ма срп ског гра ђан ства (ĐU RIĆ KLAJN 1981: 30–35; 
ПЕ ТРО ВИЋ 2003; МАР ЈА НО ВИЋ 2013a; КО КА НО ВИЋ МАР КО ВИЋ: 2014). У фо ку су но-
ви јих му зи ко ло шких ис тра жи ва ња би ли су пу то пи сни за пи си, ко ји те мељ но 
све до че о тур не ја ма пе вач ких дру шта ва (MI LA NO VIĆ 2014; ATA NA SOV SKI 2017). 

У обла сти срп ске књи жев не исто ри је, до ку мен тар но-умет нич ки из во ри 
су обич но ко мен та ри са ни у од но су на до ми нант не сег мен те са др жа ја и књи-
жев но и сто риј ске ка рак те ри сти ке, док од лом ци по све ће ни му зи ци ни су би ли 
пред мет по себ не ана ли тич ке па жње. По се бан под сти цај раз ми шља њи ма о 
ода бра ној те ми про на шли смо у исто риј ским и кул ту ро ло шким, ан тро по ло-
шким сту ди ја ма, ис тра жи ва њи ма из обла сти исто ри је умет но сти, ет но ло ги је 
и књи жев но сти, у ко ји ма су раз ма тра ни сло же ни фе но ме ни при ват ног и јав ног 
жи во та ме ђу Ср би ма у 19. ве ку. Ме ђу њи ма су нај зна чај ни је би ле: При ват ни 
жи вот код Ср ба у 19. ве ку, прир. Ана Сто лић и Не над Ма ку ље вић, Ба за ри и 
бу ле ва ри. Свет жи во та у Бе о гра ду 19. ве ка На та ше Ми шко вић и Кал др ма и 
ас фалт. Ур ба ни за ци ја и евро пе и за ци ја Бе о гра да 1890–1914. Ду брав ке Сто ја но-
вић (СТО ЛИЋ, МА КУ ЉЕ ВИЋ 2006; МИ ШКО ВИЋ 2010; СТО ЈА НО ВИЋ 2012). Зна ча јан 
осло нац у ис тра жи ва њи ма да ла нам је и сту ди ја Исто ри ја при ват ног жи во та. 
Од Фран цу ске ре во лу ци је до Пр вог свет ског ра та, прир. Фи лип Ари јес и Жорж 
Ди би (2003). У кон тек сту го во ра о кул ту ри сва ко днев ног, при ват ног и јав ног 
жи во та, по ме ну ти ау то ри из но се ода бра не ин фор ма ци је о му зи ци, спо ра дич-
но ко мен та ри шу ћи по је ди не об ли ке му зич ких прак си: кућ но му зи ци ра ње, 
оку пља ња и за ба вља ња на кон цер ти ма, ба ло ви ма и игран ка ма, про во ђе ње 
сло бод ног вре ме на у ка фа на ма, на град ским и се о ским ва ша ри ма и дру гим 
на род ним са бо ри ма, ак тив но сти пе вач ких и ин стру мен тал них ан сам ба ла. 
Му зич ки фе но ме ни су, при том, ко мен та ри са ни у ши рем дру штве ном и кул-

5 Ме ђу исто риј ским пре гле ди ма срп ске му зи ке 19. ве ка, ба зу свих по то њих ис тра жи ва-
ња пред ста вља ју сту ди је Ста не Ђу рић Клајн: 1956; 1962; 1981. Вид. би бли о гра фи ју ра до ва у 
мо но гра фи ји ПЕ ЈО ВИЋ 1994: 173–201. Иста би бли о гра фи ја са из ве сним ис прав ка ма об ја вље на 
је у ча со пи су Му зи ко ло ги ја, вид.: ВА СИЋ 2006. Ре зул та ти ис тра жи ва ња по је ди нач них фе но ме-
на срп ске му зи ке 19. ве ка об ја вље ни су у сле де ћим сту ди ја ма (из бор): ПЕ ЈО ВИЋ 1991; 2001а; 
ТУР ЛА КОВ 1994; ПЕ ТРО ВИЋ 1973; 1982; 1985; 1990; 1991; 2003; 2015; ЈЕ РЕ МИЋ МОЛ НАР 2006; ПЕР КО-

ВИЋ 2008; MAR KO VIĆ 2005; КО КА НО ВИЋ МАР КО ВИЋ 2014; ЛА ЈИЋ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ 2014; ГА ВРИ ЛО ВИЋ 
2014; ЦВЕТ КО ВИЋ 2015; ПЕ НО 2014; 2016; ATA NA SOV SKI 2017; ВА СИЋ 2008; 2014; JO VA NO VIĆ 2004. 
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ту ро ло шком кон тек сту, уз освр те на про блем ур ба ни за ци је, евро пе и за ци је, 
као и на пи та ње од но са пре ма осман ској, од но сно европ ској сфе ри кул тур ног 
на сле ђа, ме ђу Ср би ма на про сто ри ма Хаб збу р шке мо нар хи је, Кне же ви не/
Кра ље ви не Ср би је и Кне же ви не Цр не Го ре. При сту па ју ћи по ме ну тим те ма ма, 
ау то ри су сле ди ли раз ли чи те те о риј ске мо де ле. У це ли ни, реч је о фи ло зоф-
ским и те о риј ским ви ђе њи ма кон цеп та мо дер них др жа ва и мо дер ног дру штва, 
са ја сно оме ђе ним ка те го ри ја ма јав ног и при ват ног. У цен тру ис тра жи ва ња 
На та ше Ми шко вић за сту пљен је и ин три ган тан кон цепт све та жи во та, пред-
ста вљен као спе ци фич на ком би на ци ја „ми кро пла на лич них ис ку ста ва и ста-
во ва по је ди на ца у про шло сти са по за ди ном ве ли ких до га ђа ја, ко ја чи ни ма-
кро план, и та ко омо гу ћа ва по ве зи ва ње по гле да ‘из ну тра’ с по гле дом ‘од спо ља’“ 
(МИ ШКО ВИЋ 2010: 28). Ау тор кин при лаз овом кон цеп ту има за осло нац Ха у ма-
но ва (He i ko Ha u mann), Џеј мсо ва (Wil li am Ja mes), Ху сер ло ва (Ed mund Hus serl) 
и Ха бер ма со ва (Jürgen Ha ber mas) ту ма че ња, са ак цен том на пра ће њу фе но ме-
на људ ског ис ку ства као еле мен та ко лек тив ног, кул тур ног и ко му ни ка тив ног, 
од но сно дру штве ног и соп стве ног пам ће ња (МИ ШКО ВИЋ 2010: 28).

Ка да је реч о исто риј ским из во ри ма и гра ђи, ау то ри по ме ну тих сту ди ја 
су зна ча јан осло нац про на шли упра во у до ку мен тар но-умет нич ким де ли ма 
срп ске књи жев но сти 19. ве ка, ис ти чу ћи раз ви је ну прак су пи са ња ме мо а ра, 
днев ни ка и ау то би о гра фи ја у уском сло ју обра зо ва них љу ди ко ји су за у зи ма ли 
ва жне др жав не по ло жа је и би ли ау то ри те ти у до ме ну сво јих де лат но сти и 
кул тур них кру го ва (СТО ЛИЋ, МА КУ ЉЕ ВИЋ 2006: 8). Ипак, у скло пу по ме ну тих 
ис тра жи ва ња на ла зи се са мо огра ни че ни увид у до ку мен тар не за пи се срп ских 
пи са ца као све до чан ства о кул тур ном жи во ту ме ђу Ср би ма у 19. ве ку. Уз ма њи 
број ар хив ских из во ра, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва су кон сул то ва ни Ме мо а ри 
Ја ко ва Иг ња то ви ћа, а не рет ко су ци ти ра ни и ме мо ар ски из во ри из де ла стра-
них ау то ра – Феликсa Каницa (Fe lix Phi lipp Ka nitz), Ме ри Да рам (Mary Edith 
Dur ham), Алберa Малеa (Al bert Ma let) (вид. МА ЛЕ 1999; СТО ЛИЋ, МА КУ ЉЕ ВИЋ 
2006). Чи ни се да је и из о ста нак де таљ ни јег по гла вља о му зи ци у на ве де ним 
исто риј ским и кул ту ро ло шким сту ди ја ма усло вљен из о стан ком ре ле вант них 
ре фе рен ци за ову те му у до ма ћој му зи ко ло шкој ли те ра ту ри. Из у зе так пред-
ста вља мо но гра фи ја Ма ри ја не Ко ка но вић Мар ко вић Дру штве на уло га са лон
ске му зи ке у жи во ту и си сте му вред но сти срп ског гра ђан ства у 19. ве ку, у ко јој 
су, уз осврт на спе ци фич но сти од но са сфе ра јав ног и при ват ног жи во та, по-
себ но осве тље ни фе но ме ни са лон ске му зи ке и кућ ног му зи ци ра ња ме ђу Ср-
би ма у на ве де ном пе ри о ду. Са др жај ове сту ди је и зна ча јан део ре зул та та на шег 
ис тра жи ва ња сто је у ком пле мен тар ном од но су. 

По у здан осло нац за ту ма че ње књи жев но и сто риј ских и, по себ но, при по-
ве дач ко-по е тич ких од ли ка ода бра них до ку мен тар но-про зних де ла да ле су нам 
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сту ди је Дра ги ше Жив ко ви ћа, Жи во ји на Бо шко ва, Ду ша на Ива ни ћа и Дра га-
не Ву ки ће вић, ко је из раз ли чи тих аспе ка та осве тља ва ју епо ху ро ман ти зма и 
ре а ли зма у срп ској књи жев но сти (ЖИВ КО ВИЋ 1980: 353–393; 2002: 69–76; БО ШКОВ 
1987; 1989; ИВА НИЋ 1989; 1990; ИВА НИЋ , ВУ КИ ЋЕ ВИЋ 2007). Као пу то каз у ту ма-
че њи ма спе ци фич ног пре пле та две ју умет но сти, књи жев но сти и му зи ке, по-
слу жи ла су и ви ђе ња о слич ним ве за ма пре до че на у сту ди ја ма стра них ау то-
ра (BO WEN 1974; WAL LA CE 1983; WOLF 1999; PO WELL 2001; HAR GRA VES 2002). 

Ко нач но, на сто ја ли смо да раз у ме мо ка ко дух епо хе, ши ре исто риј ске, 
дру штве не и кул тур не окол но сти усло вља ва ју пи са ње, од но сно ства ра ње осо-
бе не по е ти ке по је ди нач них ау то ра. У ци љу уо ча ва ња и ту ма че ња раз ли чи тих 
спо ља шњих ути ца ја на на ста нак ме мо ар ских де ла, при клад но те о риј ско упо ри-
ште за кон тек сту а ли за ци ју ра зно род не гра ђе ко ју смо из из во ра ис цр пе ли пре-
по зна ли смо ме ђу основ ним кон цеп ти ма ге не тич ке кри ти ке (DEP PMAN, FER RER, 
GRO DER 2004; DA VIS 2008; KIN DER MAN, JO NES 2009; BER NA E RTS, VAH HUL LE 2013; 
ШКЛОВ СКИ 2015). Ви ђе ња из ове пер спек ти ве до но се и но ва осве тље ња ме ђу од-
но са из ме ђу по ља књи жев но сти и му зи ке, на у ке о књи жев но сти и му зи ко ло ги је 
– раз ма тра њем при су ства му зи ке као те ме у књи жев но сти, али и пр о бле ма-
ти за ци јом пи та ња упли ва исто ри је књи жев но сти у му зич ку исто ри о гра фи ју. 

Из во ри

Основ ну гра ђу ис тра жи ва ња чи не до ку мен тар но-умет нич ка оства ре ња 
ис так ну тих срп ских кул тур них по сле ни ка, књи жев ни ка, умет ни ка, др жав-
ни ка, но ви на ра и по ли ти ча ра. Ме ђу ана ли зи ра ним из во ри ма су ме мо а ри (Ја-
ко ва Иг ња то ви ћа, Ми ла на Са ви ћа, Сав ке Су бо тић, Ла зе Ко сти ћа, Бра ни сла ва 
Ну ши ћа, То до ра Сте фа но ви ћа Ви лов ског, Па вла Со фри ћа, Вла ди ми ра Јо ва-
но ви ћа, Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа, Вла да на Ђор ђе ви ћа, Ми ха и ла По лит Де сан-
чи ћа, Ко сте Хри сти ћа, кра љи це На та ли је Обре но вић, кра ља Ни ко ле I Пе тро-
ви ћа), ау то би о гра фи је (Ни ка но ра Гру ји ћа, Јо ва на Су бо ти ћа, Ми ла на Са ви ћа, 
Си ме Ма та ву ља, Сте ва на То до ро ви ћа), днев ни ци (Ни ко ле Кр сти ћа, Ми ла на 
Ђ. Ми ли ће ви ћа, Пе ре То до ро ви ћа, Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње, Ти хо ми-
ра Осто ји ћа) и пу то пи си (Дра го ми ра Бр за ка, Љу бо ми ра Не на до ви ћа, Вла да на 
Ђор ђе ви ћа, Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа, кра ља Ни ко ле I Пе тро ви ћа), као и ода-
бра ни би о граф ски спи си о зна ме ни тим по је дин ци ма, сво је вр сне „ау то би о гра-
фи је о дру ги ма“ (Ми ла на Са ви ћа, Јо ва на Гр чи ћа, Ла зе Ко сти ћа, Ми ха и ла По лит 
Де сан чи ћа).6 

6 Де та љан спи сак из во ра вид. у при ло гу.
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О зна ча ју ових из во ра за упо зна ва ње срп ске кул тур не исто ри је го во ре 
већ по је ди нач ни од лом ци из дру штве них и кул ту ро ло шких би о гра фи ја ау то-
ра, од но сно књи жев но и сто риј ски освр ти на ода бра не сег мен те са др жа ја до-
ку мен тар них за пи са. Не чи ни се као слу чај ност ако у овом кон тек сту на пр вом 
ме сту бу де из дво је на лич ност Ја ко ва Иг ња то ви ћа (1822–1889). Ис так нут у на-
ци о нал ном и кул тур ном жи во ту угар ских Ср ба, срп ски по сла ник у Угар ском 
са бо ру и је дан од нај и стак ну ти јих омла дин ских пр ва ка пе де се тих и ше зде се-
тих го ди на, Иг ња то вић је остао по знат као ро ма но пи сац и по себ но као ме мо-
а рист. У дру штве но-кул тур ном, по ли тич ком и књи жев но и сто риј ском сми слу 
про шав ши кроз три раз до бља – гра ђан ско-про све ти тељ ску стру ју с ко ре ни ма 
у 18. ве ку, про же ту на ци о нал ним и ро ман ти чар ским те жња ма ко је из ви ру из 
устан ка, Ву ко ве ре фор ме и на род не по е зи је, ро ман ти чар ско омла дин ско до ба 
пе де се тих и ше зде се тих го ди на, ка да је био по ли тич ки и књи жев но нај ак тив-
ни ји, и раз до бље ре а ли зма – овај ау тор је у мно гим сво јим књи жев ним де ли ма, 
а по гла ви то у Ме мо а ри ма, ис при чао из у зет не успо ме не из жи во та, пред ста вио 
зна чај не љу де ко је је по зна вао и до га ђа је ко ји ма је при су ство вао (уп. КО ВА ЧЕ ВИЋ 
2006: 10–11). Са бра ни на осно ву ар хив ске гра ђе, усме ног пре да ња и лич них 
ис ку ста ва, Иг ња то ви ће ви Ме мо а ри су у ли те ра ту ри обе ле же ни као дра го цен 
из вор за ис тра жи ва ње жи во та срп ског гра ђан ства у Угар ској и раз ли чи тих 
ви до ва ње го ве ма те ри јал не и ду хов не кул ту ре (вид.: БО ШКОВ 1969; 1987). Ово 
„огле да ло про шлог до ба“ по себ но осве тља ва аспек те пи шче вог од но са пре ма 
ак ту ел ном „на род но сном пи та њу“ и ње го ву по зи ци ју у ин те ре су по мир љи во-
сти из ме ђу про бу ђе ног ма ђар ског на ци о на ли зма и на ци о нал них те жњи срп-
ског на ро да (КО ВА ЧЕ ВИЋ 2006: 26. Вид. и: ДЕ РЕ ТИЋ 1983: 368). Оно од сли ка ва 
зна чај на исто риј ска зби ва ња у кул ту ри и де лат но сти ни за Иг ња то ви ће вих 
при ја те ља, по зна ни ка и са рад ни ка раз ли чи тих ста ле жа, за ни ма ња, уло га и 
угле да у дру штву, ме ђу ко ји ма су мно ги би ли ак тив ни у све ту умет но сти. Упра-
во су ови Ме мо а ри по слу жи ли као основ на гра ђа за раз ли чи те сту ди је о исто-
риј ским, кул тур ним при ли ка ма и сва ко дне ви ци у жи во ту Ср ба у Угар ској. 
Још је дан Сен тан дре јац – Па вле Со фрић (1857–1924), по то њи про фе сор гим-
на зи је у Шап цу, Ло зни ци, Ни шу и Бе о гра ду, уче сник у осни ва њу На род не 
би бли о те ке у Бе о гра ду и њен пр ви би бли о те кар, са ста вљач пи о нир ског реч-
ни ка Глав ни је би ље у на род ном ве ро ва њу и пе ва њу код нас Ср ба (1912), у ме мо-
ар ским бе ле шка ма Мо мен ти из про шло сти и са да шњо сти ва ро ши Сен тан
дре је оста вио је зна чај не по дат ке за ис тра жи ва ње срп ске кул тур не исто ри је на 
овим про сто ри ма. Ме ђу пи шче вим за пи си ма по себ ну дра го це ност пред ста-
вља ју успо ме не из ђач ких да на, из сед ме и осме де це ни је 19. ве ка.

У При ли ка ма из мо га жи во та и у за пи си ма Из про шлих да на Ми лан Са вић 
(1845–1930), пи сац и књи жев ни кри ти чар, ви ше го ди шњи уред ник Ле то пи са 



. . . . . . . . . . . . . . . Увод 21

Ма ти це срп ске, пре во ди лац Ге те о вог Фа у ста, пи ше о лич ним ис ку стви ма сте-
че ним у гим на зиј ским да ни ма у Но вом Са ду и Бе чу, о успо ме на ма из Лај пци га, 
Је не и Ру си је, из но си оп ште по дат ке о кул тур ном жи во ту Се ге ди на, Пе чу ја, док 
су у по себ ном до дат ку са оп ште ни и дра го це ни од лом ци из Са ви ће ве пре пи ске 
са зна чај ним лич но сти ма срп ске књи жев не и кул тур не исто ри је (Си мо Ма та вуљ, 
Урош Пре дић, Бра ни слав Ну шић, Ла за Ко стић, Ти хо мир Осто јић). Успо ме не 
Сав ке Су бо тић (1834–1918) до но се ка рак те ри стич не сли ке о срп ском дру штву 
ше зде се тих и се дам де се тих го ди на 19. ве ка, из угла успе шне же не из ви ших 
дру штве них сло је ва. Као по кре тач Пр ве жен ске за дру ге у Но вом Са ду и Ви ше 
жен ске шко ле у Пан че ву, по ча сна чла ни ца Бе о град ског жен ског дру штва и Ко-
ла срп ских се ста ра, ау тор ка у сво јим ме мо а ри ма опи су је бор бу за са мо стал ни 
рад, осни ва ње шко ла, ви ших обра зов них уста но ва и ра зно вр сних дру гих кул-
тур них дру шта ва за де вој ке (вид.: Сто лић, „Пред го вор“, у: СУ БО ТИЋ 2001). 

Мно штво ка рак те ри стич них по гле да на свет кул ту ре и умет но сти на шло 
се и у раз ли чи тим члан ци ма Ла зе Ко сти ћа (1841–1910), ока рак те ри са ног као 
нај зна чај ни је и нај о ри ги нал ни је ства ра лач ке лич но сти ме ђу срп ским ро ман-
ти ча ри ма, нај да ро ви ти јег пред став ни ка ди ја лек тич ке по ет ске фи ло зо фи је 
ко ја уки да гра ни цу из ме ђу ово зе маљ ског и ме та фи зич ког у раз ла га њу и ту ма-
че њу ства ра лач ког про це са (ПА ЛА ВЕ СТРА 1991: 8; 2008: 90–91). Тај „пре те ча и 
про рок бу ду ћих мо дер ни стич ких, чак и аван гар ди стич ких пе снич ких иде ја, 
за чет ник срп ске есе ји стич ке кри ти ке“ (ПА ЛА ВЕ СТРА 1991: 8; 2008: 90–91), зна-
ча јан сег мент сво јих за пи са по све тио је те ма ма из обла сти кул ту ре и умет но-
сти. Ра су те по пе сни ко вој за о став шти ни, ча со пи си ма и раз ли чи тим тек сто-
ви ма, по себ но у Књи зи о Зма ју, фраг мен те ме мо ар ског, днев нич ког и ау то би-
о граф ског ка рак те ра у ко ји ма пи ше и о овим те ма ма, у јед ну за ми шље ну ау-
то би о гра фи ју Ла зе Ко сти ћа са ку пио је Мла ден Ле ско вац (КО СТИЋ 1988; вид. 
и: МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ 1993: 97–100). 

И у ме мо ар ским пре се ци ма про шлог и са да шњег вре ме на кроз сли ке о 
Ста ром Бе о гра ду Бра ни сла ва Ну ши ћа (1864–1938), у кон тек сту го во ра о сва-
ко днев ном по ли тич ком, ду хов ном, умет нич ком, књи жев ном жи во ту, пи са но 
је о ста њу у срп ској му зи ци. Та ви ђе ња Ну шић из но си на осно ву лич них ис-
ку ста ва, из по знан ста ва и кон та ка та с по је дин ци ма ак тив ним на по љу му зич-
ке умет но сти, али и с об зи ром на по сред не уви де у ак ту ел ну штам пу или 
дру ге на пи се о кул тур ним и му зич ким то ко ви ма срп ске умет но сти 19. и по-
чет ка 20. ве ка. О кул тур ном жи во ту Бе о гра да при бли жно истог до ба пи сао је 
и Ко ста Хри стић (1852–1927), углед ни прав ник и ди пло ма та, отац по зна тог 
срп ског ком по зи то ра Сте ва на Хри сти ћа (1885–1958), осве тља ва ју ћи сфе ре де-
ло ва ња ни за зна чај них јав них лич но сти из све та по ли ти ке и књи жев но сти и 
ко мен та ри шу ћи рад ин сти ту ци ја кул ту ре у Бе о гра ду.
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Зна чај лич них се ћа ња за по зна ва ње при ли ка у срп ској дру штве ној и 
кул тур ној исто ри ји 19. ве ка пре по зна тљив је у обим ном ре ги стру те ма ко је у 
ме мо а ри ма отва ра ју и дру ги углед ни пред став ни ци срп ске исто ри о гра фи је, 
ет но ло ги је, пе да го ги је, но ви на р ства и по ли ти ке, као и пред став ни ци дво ра. 
Као уче сник и по сма трач мно гих зна чај них дру штве них до га ђа ја, је дан од нај-
и стак ну ти јих пред став ни ка Ује ди ње не омла ди не срп ске Вла ди мир Јо ва но вић 
(1833–1922) пи сао је о Ср би ји по сле осло бо ђе ња од Ту ра ка и о ре во лу ци ји 1848. 
го ди не, о при вред ним, дру штве ним и по ли тич ким од но си ма, о кул тур ном 
ути ца ју Ср ба из Угар ске на срп ски жи ваљ у Кне же ви ни, од но сно Кра ље ви ни 
Ср би ји, по себ но о шко ла ма, шко ло ва њу и срп ским ђач ким дру жи на ма у Шап-
цу и Бе о гра ду, о де лат но сти Ује ди ње не омла ди не срп ске са обе стра не Са ве и 
Ду на ва, као и о ди пло мат ским ми си ја ма у еми гра ци ји и зна чај ним дру штве ним 
кон так ти ма (уп. Кре стић, „Пред го вор“, у: ЈОВАНОВИЋ 1988). О по ли тич ким и 
еко ном ским при ли ка ма и о углед ним лич но сти ма у Ср би ји у дру гој по ло ви ни 
19. ве ка у ме мо ар ским од лом ци ма го во ре и Ми лан Ђ. Ми ли ће вић (1831–1908), 
књи жев ник, пе да гог, исто ри чар и ет но лог, уте ме љи вач и пред сед ник Срп ског 
ар хе о ло шког дру штва, члан Срп ског уче ног дру штва и Срп ске кра љев ске ака-
де ми је, пред сед ник Срп ског ар хе о ло шког дру штва и је дан од осни ва ча Срп ске 
књи жев не за дру ге, као и по ли ти чар, но ви нар и књи жев ник Ми ха и ло По лит 
Де сан чић (1833–1920). Уз мно штво успо ме на из пе ри о да срп ско-тур ског и срп-
ско-бу гар ског ра та, у ме мо ар ским за пи си ма Вла да на Ђор ђе ви ћа (1844–1930), 
ле ка ра, по ли ти ча ра и књи жев ни ка, пред сед ни ка ми ни стар ског са ве та Кра ље-
ви не Ср би је и осни ва ча Срп ског ле кар ског дру штва, пред ста вље ни су и од но си 
из ме ђу срп ске и грч ке кул ту ре, пи са но је о дру штве ним, по ли тич ким и кул-
тур ним при ли ка ма у Ср би ји за вре ме вла да ви не кра ља Ми ла на. У ме мо ар ским 
за пи си ма То до ра Сте фа но ви ћа Ви лов ског (1854–1921), књи жев ни ка, исто ри-
о гра фа, но ви на ра и по ли ти ча ра, по себ но су раз ма тра не при ли ке у Бе чу у ше-
стој де це ни ји 19. ве ка, у пе ри о ду нај сна жни јег ути ца ја по ли тич ке и кул тур не 
пре сто ни це Хаб збур шке мо нар хи је на срп ску кул ту ру у про це си ма евро пе и за-
ци је. Ти ути ца ји уо че ни су пре вас ход но у ства ра ла штву мно го број них умет ни ка, 
књи жев ни ка и на уч ни ка ко ји су, бо ра ве ћи у „цар ству ју шчем гра ду“ при хва та-
ли до ми нант не кул тур но-умет нич ке те ко ви не за пад но е вроп ске ци ви ли за ци је 
(уп. МЕ ДА КО ВИЋ 1998: 22). Жи во су опи са не дру штве не при ли ке ме ђу Ср би ма 
у Бе чу, сли ко ви то до ча ра на сфе ра сва ко днев ног жи во та гра ђан ских по ро ди ца 
и пред став ни ка углед ног тр го вач ког ста ле жа, с на гла ском на фе но ме ну сло вен-
ске уза јам но сти и дру штве них оку пља ња ко ја су не рет ко би ла ин спи ри са на 
упра во му зич ким са др жа ји ма (МЕ ДА КО ВИЋ 1998: 161–163). И у ли те ра ту ри је 
на гла ше но да Ви лов ски са истом ком пе тен ци јом ко мен та ри ше ши ро ку ска лу 
пи та ња: о по ли ти ци, исто ри ји, пу бли ци сти ци, школ ству и на у ци, му зи ци, 
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те а тру, ли те ра ту ри, умет но сти и кул ту ри уоп ште (ВИ ЛОВ СКИ 1988: 552). Нај зад, 
у ме мо ар ским за пи си ма кра љи це На та ли је Обре но вић (1859–1941) и кра ља Ни-
ко ле I Пе тро ви ћа (1840–1921) пред ста вље ни су кул тур ни до га ђа ји из сфе ре 
при ват ног и јав ног жи во та у Ср би ји и Цр ној Го ри, у Ита ли ји, Фран цу ској, 
Швај цар ској, Ру си ји.

Ау то би о граф ски за пи си, као и збир би о граф ских сли ка ко је су по је ди ни 
ау то ри бе ле жи ли о сво јим са вре ме ни ци ма, пру жа ју та ко ђе мно штво дра го це-
них по да та ка. Као из вор за ту ма че ње од но са пре ма сфе ра ма кул ту ре и умет-
но сти ме ђу пред став ни ци ма цр кве не је рар хи је у 19. ве ку, али и као из вор зна-
чај не ли те рар не вред но сти, из два ја се Ав то би о гра фи ја књи жев ни ка, пе сни ка 
и па крач ког епи ско па Ни ка но ра Гру ји ћа (1810–1887). Ау то би о граф ско де ло 
Жи вот дра Јо ва на Су бо ти ћа (1817–1886), књи жев ни ка и по ли ти ча ра, углед ног 
но во сад ског адво ка та, вред но ва но у књи жев но и сто риј ским сту ди ја ма као 
шти во ко је до но си зна чај не за пи се о ау то ро вој књи жев ној де лат но сти, пре но-
си дра го це не по дат ке о Су бо ти ће вим укљу че њи ма у ак ту ел на по ли тич ка и 
кул тур но-по ли тич ка пи та ња. О при ли ка ма у кул ту ри го во ри и Ми лан Са вић, 
у се ри ји не кро ло га об ја вљи ва них у ча со пи си ма Је дин ство и За ста ва, а ка сни-
је об је ди ње них под на сло вом На ши ста ри. Кроз по се бан вид ау то би о гра фи је, 
сво је вр сну „ау то би о гра фи ју о дру ги ма“, овај пи сац из но си се ћа ња на ве ли ки 
број сво јих са вре ме ни ка, по зна ни ка и при ја те ља из кру го ва књи жев ни ка, глу-
ма ца, но ви на ра, умет ни ка, као и ма ње зна них и не зна них лич но сти ко је су 
обе ле жи ле дру штве ни и кул тур ни жи вот Но вог Са да у 19. ве ку. Ме ђу ау то био-
гра фи ма ко ји у бе ле шка ма по себ но ис ти чу свет кул ту ре и умет но сти, из два ја 
се и Си мо Ма та вуљ (1852–1908), дра го це ним му зич ким сли ка ма из дал ма тин-
ских, хр ват ских и цр но гор ских кра је ва у Би ље шка ма јед ног пи сца. Ака дем ски 
сли кар и му зич ки умет ник, уче ник и са рад ник Кор не ли ја Стан ко ви ћа Сте ван 
То до ро вић (1832–1925) у ау то би о граф ским за пи си ма та ко ђе бе ле жи ра зно вр-
сне ути ске из ака дем ских умет нич ких кру го ва сво га до ба, не из у зи ма ју ћи 
му зи ку из дру гих обла сти кул тур них де лат но сти о ко ји ма пре да но пи ше, ме ђу 
ко ји ма су и те а тар, спорт, при ме ње но ства ра ла штво, пе да го ги ја, но ви нар ство, 
сли кар ство, гра фи ка, скулп ту ра итд. (уп. КУ СО ВАЦ, ВР БА ШКИ, ГРУ ЈИЋ, КРА УТ 
2003). 

Об у хва та ју ћи при ват ни и јав ни жи вот ау то ра, днев нич ке бе ле шке до пу-
ња ва ју сли ку по ли тич ке, дру штве не и кул тур не, али и ду хов не сва ко дне ви це 
у дру гој по ло ви ни 19. ве ка. Жи ва сли ка Бе о гра да у за пи си ма Ни ко ле Кр сти ћа 
(1829–1902), прав ни ка и исто ри ча ра, при ка зу је, из ме ђу оста лог, при ли ке у др-
жав ним, на уч ним и кул тур ним ин сти ту ци ја ма (Ли цеј, Ве ли ка шко ла, Уче но 
дру штво, Срп ска кра љев ска ака де ми ја) то ком вла да ви не ди на сти је Обре но-
ви ћа. Ис ку ство овог Ср би на из Угар ске, ко ји је у Бе о гра ду тре ти ран као дру ги, 
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пре ча нин, „Шва ба“, зна чај но је по себ но са ста но ви шта по ли тич ке и кул тур не 
ин те гра ци је срп ског на ро да, ко ји је у по ме ну том пе ри о ду жи вео у раз ли чи тим 
кул тур но-ци ви ли за циј ским кру го ви ма (вид.: ПЕ РО ВИЋ 2008). Дра го це ни су 
Кр сти ће ви из во ри при ли ком пи са ња днев ни ка, ме ђу ко ји ма су раз ли чи ти из-
во ди из штам пе и књи га, као и лич на ис ку ства с пу то ва ња и мно го бр ој них 
по ли тич ких и кул ту ро ло шких ми си ја (ПЕ РО ВИЋ 2008). Осим бе ле жа ка из по-
ро дич ног жи во та, и Ми лан Ђ. Ми ли ће вић и Пе ра То до ро вић (1852–1907) у 
Днев ник уно се освр те на по ли тич ке при ли ке, го во ре о но си о ци ма јав ног, по-
ли тич ког, при вред ног, про свет ног и кул тур ног жи во та пре сто ни це и оста лих 
де ло ва Ср би је. 

За пи се Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа по себ но од ли ку ју освр ти на ду хов не и 
цр кве не при ли ке. На осно ву жи вог, ак тив ног уви да у бо го слу жбе ни жи вот, 
као и на осно ву уче ста лог кон так та с пред став ни ци ма цр кве не је рар хи је, Ми-
ли ће вић пи ше о од но си ма уну тар Цр кве, по себ но и о цр кве ној му зи ци, о при-
ли ка ма у бе о град ској Бо го сло ви ји Св. Са ве и о по ја њу у бе о град ским хра мо-
ви ма. Днев ник Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње (1828–1878), У Фру шкој го ри 
1854, са др жи пи сма дра гим љу ди ма, пе сме, бе ле шке о на род ним оби ча ји ма, 
пре во де и по ле ми ке, за пи се о соп стве ном књи жев ном и пре во ди лач ком ра ду, 
као и о по знан стви ма и са рад њи са зна чај ним лич но сти ма срп ске кул тур не 
исто ри је – о бли ском при ја тељ ству с Ву ком и Ми ном Ка ра џић, Љу бо ми ром 
Не на до ви ћем, о су сре ти ма с вла ди ком Ње го шем, Бран ком Ра ди че ви ћем. По-
сред но ко мен та ри сан, днев ник Ти хо ми ра Осто ји ћа, књи жев ни ка, фи ло ло га, 
про фе со ра књи жев но сти и цр кве ног по ја ња у Ве ли кој но во сад ској пра во слав-
ној гим на зи ји, до но си зна чај на све до чан ства о пе ри о ду шко ло ва ња у Но вом 
Са ду, о од но су пре ма са вре ме ним про бле ми ма на по љу кул ту ре и умет но сти 
и на ро чи то о цр кве ној му зи ци (ОСТО ЈИЋ, М. 5901. Ода бра ни сег мен ти Днев ни
ка ко мен та ри са ни су у: ТО МА ШЕ ВИЋ 1991; ПЕ ТРО ВИЋ 2010: 9–21; МАР КО ВИЋ, 
АН ДРЕ ЈЕ ВИЋ 2015).

Нај зад, пу то пи сни из во ри от кри ва ју ви ше стру ко за ни мљи ве са др жа је: 
при каз пу то ва ња Из Бе о гра да у Со лун и Ско пље са Бе о град ским пе вач ким дру
штвом (1894), из пе ра Спи ре Ка ли ка (1858–1909), учи те ља и гим на зиј ског 
про фе со ра, зна чај ног уче сни ка у осни ва њу ни шког На род ног по зо ри шта и 
Цр кве ног пе вач ког дру штва „Бран ко“, као и осврт књи жев ни ка Дра го ми ра 
Бр за ка (1851–1905) на тур не ју истог хор ског ан сам бла Са Ава ле на Бос фор (1895). 
Ве ли ки срп ски пу то пи сац Љу бо мир Не на до вић (1826–1895), као и Вла дан 
Ђор ђе вић и Ни ко ла I Пе тро вић, оста ви ли су дра го це не ко мен та ре о жи во ту 
умет нич ких уста но ва и о ак тив но сти ма по је ди на ца у Ита ли ји, Не мач кој, Швај-
цар ској и у Ца ри гра ду, док је Ми лан Ђ. Ми ли ће вић у Пут нич ким пи сми ма и 
за пи си ма из кња же вач ког кра ја, уз оста ла исто риј ско-ге о граф ско-ет но ло шка 
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за па жа ња о жи во ту срп ског на ро да на том под руч ју, за бе ле жио и дра го це не 
по је ди но сти у ве зи с му зич ком тра ди ци јом.

Осим ме мо ар ских, ау то би о граф ских, днев нич ких и пу то пи сних из во ра, 
ово ис тра жи ва ње је об у хва ти ло и сег мен те би о гра фи је Ла зе Ко сти ћа из пе ра 
Ми ла на Са ви ћа, као и Ко сти ће ве на пи се О по ли ти ци, о умет но сти и Књи гу о 
Зма ју, обим ни по ле мич ки рад о во де ћем пе сни ку срп ског ро ман ти зма у ко јем 
Ко стић обра зла же сво је схва та ње пе снич ке умет но сти и пре и спи ту је ду би не 
умет нич ких де ла, ме ђу ко ји ма су и оства ре ња му зич ких ства ра ла ца (уп. ПА-

ЛА ВЕ СТРА 1991: 8). Зна чај не цр ти це о му зи ча ри ма про на шли смо и у бе ле шка ма 
Јо ва на Гр чи ћа, уз ци ти ра не сег мен те пре пи ске, у де лу Пор тре ти с пи са ма. 
Књи жев ник и пре во ди лац, про фе сор у Ве ли кој но во сад ској пра во слав ној 
гим на зи ји, члан Ма ти це срп ске, ду го го ди шњи пред сед ник Срп ске чи та о ни це 
и члан упра ве Дру штва за Срп ско на род но по зо ри ште, ор га ни за тор му зич ког 
де ла про гра ма гим на зиј ских све то сав ских бе се да, ди ри гент гим на зиј ског хо ра 
и ор ке стра у пе ри о ду 1878–1901, Гр чић пи ше о сво јим по зна ни ци ма, уче ни ци-
ма и са рад ни ци ма, ме ђу ко ји ма су и мно ги ње го ви са бор ци на по љу ши ре ња 
му зич ке кул ту ре и про све те. Нај зад, као при мер мо гућ но сти да и жа нр фик-
ци о нал ног тек ста бу де ту ма чен с об зи ром на сво је вр стан ни во до ку мен тар но-
сти, у ра ду су са гле да ни и сег мен ти пу то пи сних за пи са С Дри не на Ни ша ву 
пе сни ка и пи сца Ми ло ра да Шап ча ни на (1841–1895), гим на зиј ског про фе со ра, 
чла на Срп ског уче ног дру штва и Срп ске кра љев ске ака де ми је, се кре та ра Ми-
ни стар ства про све те и цр кве них де ла и управ ни ка На род ног по зо ри шта у 
Бе о гра ду (1877. и 1880–1893). 

Илу стра тив не нот не и дру ге при ме ре ко ји сли ко ви то пред ста вља ју сег-
мен те основ ног са др жа ја до ку мен тар них бе ле жа ка ис цр пе ли смо из фон до ва 
ру ко пи сних му зи ка ли ја, ста рих нот них из да ња, са чу ва них кон церт них про-
гра ма, фо то гра фи ја, као и сег ме на та пре пи ске. Ко ри шће ни су фон до ви Ар хи-
ва Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ, Ру ко пи сног оде ље ња и Би бли о те ке Ма-
ти це срп ске, Исто риј ског ар хи ва Бе о гра да, фонд „По кло ни и от ку пи“ Ар хи ва 
Ср би је, као и ди ги тал ни ре по зи то ри јум Ау стриј ске на ци о нал не би бли о те ке 
(https://www.onb.ac.at).

Му зи ка у кон тек сту кул тур ног плу ра ли зма

Пре ма ста во ви ма исто ри ча ра, па ра лел но тра ја ње раз ли чи тих кул тур них 
мо де ла, по ре клом из два ју ци ви ли за циј ских кру го ва, гра ђан ске Евро пе и бал-
кан ско-осман ске кул ту ре, као и оп ште по ли тич ко ста ње и од нос пре ма вер-
ском опре де ље њу, до ве ли су до по ја ве кул тур ног плу ра ли зма ме ђу Ср би ма у 
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19. ве ку. На пре ди спо зи ци је раз во ја кул ту ре ути ца ла су ге о граф ска обе леж ја 
и др жав ни окви ри, а кул тур ни мо де ли су фор ми ра ни на осно ву ак ту ел них 
идеј них, вер ских, обра зов них, дру штве них и при вред но-еко ном ских кре та ња 
и тра ди циј ске прак се.7 У ужем кон тек сту овог ис тра жи ва ња, с об зи ром на 
уви де у раз ли чи те об ли ке при ват но сти и спе ци фич но сти од но са при ват них 
и јав них сфе ра, осла ња мо се на ви ђе ње Не на да Ма ку ље ви ћа о три кул тур на 
мо де ла, у окви ру ко јих пре по зна је мо и ка рак те ри стич на „му зич ка обе леж ја“. 

Осно ве при ват ног жи во та у окви ру пр вог мо де ла, ко ји ка рак те ри ше вид 
„огра ни че не при ват но сти“ у Осман ском цар ству – на под руч ју ју жне Ср би је, 
Ко со ва и Ме то хи је, Сан џа ка, Бо сне и Хер це го ви не – са гле да не су у од но су на 
ви ше ве ков но ис ку ство жи во та срп ског на ро да у ислам ској др жа ви, као и на 
са вре ме не то ко ве кул ту ре у осман ском дру штву на кон ни за осло бо ди лач ких 
ра то ва на бал кан ском про сто ру, из град ње но вог кул тур ног си сте ма и, по себ-
но, но вог кул тур ног мо де ла пра во слав ног ста нов ни штва. Упра во су бе ле шке 
Бра ни сла ва Ну ши ћа из дво је не као из вор ко ји по ка зу је да су се основ не жи-
вот не при ли ке срп ског ста нов ни штва (Ну шић кон крет но го во ри о Ко со ву) 
сво ди ле на окви ре ку ће и по ро ди це. Во де ћи дру штве ни слој пра во слав ног 
ста нов ни штва у окви ру овог кул тур ног мо де ла пред ста вља ли су тр гов ци и 
за на тли је, а пра во слав на ве ра озна ча ва ла је јед ну од око сни ца иден ти те та 
срп ског на ро да у Осман ској им пе ри ји (СТО ЛИЋ, МА КУ ЉЕ ВИЋ 2006: 24). 

Мо дел „хар мо нич ног гра ђан ског дру штва“, уте ме љен на иде а ли ма гра-
ђан ског дру штва, за сно ва ним на но во ве ков ним, ху ма ни стич ким и про све ти-
тељ ским иде ја ма ко је су зна чај но ути ца ле и на европ ску кул ту ру, не го ван је у 
сва ко дне ви ци срп ског жи вља на под руч ју Хаб збур шке им пе ри је, Кне же ви не/
Кра ље ви не Ср би је, као и у дал ма тин ским гра до ви ма и при мор ским обла сти-
ма. Про све ти тељ ски иде а ли, угра ђе ни у во де ће идеј не то ко ве срп ског гра ђан-
ског дру штва и над гра ђи ва ни ли бе рал ним иде ја ма 19. ве ка, по себ но су од ли-
ко ва ли кул ту ру ко ја је ви ђе на као јед но од нај моћ ни јих сред ста ва за из град њу 
чо ве ко ве лич но сти и по ље ду хов ног уса вр ша ва ња. Спе ци фич на по тре ба за 
„по тро шњом“ кул ту ре, у окви ру овог мо де ла, под сти ца ла је оп шту те жњу ка 
при су ство ва њу кул тур ним до га ђа ји ма и упо зна ва њу зна ме ни тих кул тур них 
цен та ра – му зе ја, по зо ри шта, из ло жби (до дај мо ово ме и: опер ских ку ћа, кон-
церт них дво ра на) у окви ру кул ту ре пу то ва ња (СТО ЛИЋ, МА КУ ЉЕ ВИЋ 2006: 
32–33). Ме ђу нај и стак ну ти јим при ме ри ма срп ских пут ни ка и ме мо а ри ста ко ји 

7 Про у ча ва ње кул тур них мо де ла за сно ва но је на ис ку стви ма сту ди ја кул ту ре и но ве 
исто ри је умет но сти, ко ја под ра зу ме ва кон тек сту ал ни при ступ. Овом при ли ком, осла ња мо се 
пре вас ход но на ту ма че ња Не на да Ма ку ље ви ћа, „Плу ра ли зам при ват но сти – кул тур ни мо де-
ли и при ват ни жи вот код Ср ба у 19. ве ку – Иде о ло шка при ват ност, жи вот у на ци ји“, у: СТО ЛИЋ, 
МА КУ ЉЕ ВИЋ 2006: 17–53. 
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у овом кон тек сту пи шу и о зна чај ним му зич ким ис ку стви ма, из два ја ју се, уз 
Љу бо ми ра Не на до ви ћа, и Ла за Ко стић, Ми лан Са вић, Јо ван Су бо тић, Сте ван 
То до ро вић и Ми лан Ђ. Ми ли ће вић.

Раз вој гра ђан ског дру штва код Ср ба пра тио је и раз вој мно го број них 
удру же ња и ин сти ту ци ја на ме ње них обра зо ва њу, дру штве ним оку пља њи ма 
око кул тур них, умет нич ких и му зич ких до га ђа ја. На дру гој стра ни, пун раз вој 
гра ђан ских иде а ла оства ри ван је у при ват ном про сто ру, у окви ру кул та по ро-
ди це, по ро дич них све ча но сти и гра ђан ских за ба ва, ко је, пре ма ов де пред ста-
вље ним из во ри ма, та ко ђе од ли ку ју му зич ки са др жа ји (СТО ЛИЋ, МА КУ ЉЕ ВИЋ 
2006: 36). Уоч љив је и гло бал ни ути цај европ ских ме тро по ла по пут Па ри за и 
Бе ча, као нај у ти цај ни јих мод них и умет нич ких цен та ра по себ но од дру ге по-
ло ви не 19. ве ка. 

Тре ћи, „до ма ћи“ кул тур ни мо дел, као осо бе ни спој прак се не го ва не у 
Осман ском цар ству и иде а ла гра ђан ске Евро пе, пре ма исто риј ским ви ђе њи ма 
до ми ни рао је дру штвом Ср би је у вре ме пр ве вла да ви не кне за Ми ло ша Обре-
но ви ћа, а ње го во тра ја ње нај ду же је оп ста ло у се о ској и ва ро шкој кул ту ри 
(СТО ЛИЋ, МА КУ ЉЕ ВИЋ 2006: 38). „До ма ћу“ кул ту ру, с ком би но ва ним ис ку стви-
ма осман ског и европ ског гра ђан ског дру штва, од ли ко ва ли су слич ност кон-
струк ци је јав них и при ват них иде а ла у ши ро ким сло је ви ма и у жи во ту ели те, 
пре нос при ват них иде ја у јав ну сфе ру и сво је вр сно „хар мо ни зо ва ње“ при ват-
ног и јав ног. У кон тек сту ме мо ар ских све до чан ста ва, овај мо дел је пре вас ход-
но при го дан као ши ри оквир за ту ма че ње се о ске и ва ро шке му зич ке тра ди-
ци је, дру штве них оку пља ња и му зи ци ра ња на са бо ри ма, ва ша ри ма, као и 
му зич ког жи во та у ка фа на ма. 

Нај зад, па ра лел но оп ста ја ње раз ли чи тих кул тур них мо де ла до ве ло је и 
до по ку ша ја кон струк ци је „је дин стве ног“ на ци о нал ног иден ти те та ме ђу Ср-
би ма, ко ји су у 19. ве ку жи ве ли у раз ли чи тим сре ди на ма. Све до че ња о му зи ци 
као по себ ном по љу, па и „сред ству“ за не го ва ње на ци о нал не иде је, за ни мљи во 
је са гле да ти с об зи ром на став да је усва ја ње на ци о нал не иде је за ви си ло од 
лич них уве ре ња и да је при ват ни жи вот пред ста вљао ини ци јал ну и за вр шну 
тач ку на ци о на ли стич ког де ло ва ња, као и да је деј ство на ци о на ли зма, за сно-
ва но на нај ши рим кул тур ним обра сци ма, уоч љи во у свим жи вот ним сфе ра ма.8

До ку мен тар ни из во ри по твр ђу ју да су ме ђу кључ ним ка рак те ри сти ка ма 
раз ли чи тих кул тур них мо де ла, осим од го ва ра ју ће упо тре бе ви зу ел не кул ту ре, 
му зич ка кре та ња за у зи ма ла по себ но ме сто у из град њи дру штве не сфе ре и 

8 СТО ЛИЋ, МА КУ ЉЕ ВИЋ 2006: 46. Фе но ме ни „кон струк ци је срп ског на ци о на ли зма“, „кон-
стру и са ња тра ди ци је“ и сл. би ли су пред мет но ви јих му зи ко ло шких сту ди ја: ПЕР КО ВИЋ РА ДАК 
2005; ATA NA SOV SKI 2014; 2017; ВЕ СИЋ 2016; МИ ЛА НО ВИЋ 2016; 2018; ПЕ НО 2016; ПЕ НО, ВЕ СИЋ 2016; 
2017; PE NO 2017. 
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ре цеп ци је це ло куп не ствар но сти. Об ли ци му зи ци ра ња у раз ли чи тим кон тек-
сти ма сва ко дне ви це би ли су усло вље ни дру штве ним струк ту ра ма и по зи ци-
ја ма ме ђу уче сни ци ма умет нич ке прак се. Ов де са ку пље ни на пи си о му зи ци 
отва ра ју мно штво сло же них пи та ња, ко ја во де ка ту ма че њу ста ту са му зи ке у 
ши ро ком дру штве ном, кул тур но-по ли тич ком, ду хов ном и умет нич ком кон-
тек сту епо хе. Јед но од мно гих је и пи та ње функ ци је му зи ке у озна ча ва њу дру-
штве ног ста ту са, у окви ру пред ста вља ња раз ли ка из ме ђу ур ба не и ру рал не 
сре ди не и у ево лу тив ним про це си ма ур ба ни за ци је, обра зо ва ња, на ста ја ња 
но вих кул тур них сло је ва.

Нај ве ћи број до ку мен тар них, ме мо ар ских за пи са о му зи ци од но си се на 
оп шти фе но мен дру штве них оку пља ња, у ра зно вр сним при ли ка ма и кул тур-
ним, исто риј ским окол но сти ма. Ка да је реч о при ват ној сфе ри у град ској и 
ва ро шкој сре ди ни, пре о вла ђу ју све до чан ства о кућ ним и са лон ским дру же њи-
ма уз кла вир ску или ка мер ну му зи ку. Сéла, прéла и мо бе као нај за сту пље ни ји 
ви до ви при ват них оку пља ња у се о ској сре ди ни – у осно ви рад ног, по сле нич-
ког ка рак те ра – та ко ђе су при ка за ни као при ли ке за за јед нич ко му зи ци ра ње. 

У кон тек сти ма гра ђан ског јав ног дру штве ног жи во та ис так ну та су се-
ћа ња на дру штве на оку пља ња у окви ру де лат но сти ин сти ту ци ја кул ту ре, у 
по зо ри шту, опе ри, на ба ло ви ма, као и на кон цер ти ма и бе се да ма у ор га ни за-
ци ји пе вач ких дру шта ва. У се о ској, али и у ва ро шкој и град ској сре ди ни, по-
себ но су би ла по пу лар на му зич ко-играч ка оку пља ња на ва ша ри ма и на род ним 
са бо ри ма. Нај зад, ли тур гиј ска, бо го слу жбе на са бра ња, у оба дру штве на кон-
тек ста, обе ле же на су и у овом пе ри о ду ка рак те ри стич ном му зич ком прак сом.

При каз му зич ког ства ра ла штва и из во ђа штва у свим по ме ну тим сфе ра-
ма, као зна чај ног сег мен та срп ског на род ног и умет нич ког на сле ђа, те мељ но 
ко ре спон ди ра с кон тек стом го во ра о бри жљи вом не го ва њу на ци о нал ног сти-
ла и из ра за, под стак ну том ин тен зив ним бу ђе њем на ци о нал не све сти у овом 
пе ри о ду срп ске исто ри је. Ме мо ар ске бе ле шке по твр ђу ју да је у ери оп штег 
бу ја ња на ци о нал них иде ја свет му зи ке био по год но тле за не гу срп ског ду хов-
ног иден ти те та, као и за упо зна ва ње умет нич ких тра ди ци ја дру гих на ро да; 
оне та ко ђе све до че о по тре би за пред ста вља њем срп ске му зич ке ба шти не у 
ши рим дру штве ним, кул тур ним и умет нич ким окви ри ма, као и о усва ја њу 
по је ди нач них те ко ви на мо дер не, европ ске кул ту ре. 



ПОР ТРЕ ТИ МУ ЗИ ЧА РА И ДЕ ЛАТ НОСТ  
ИН СТИ ТУ ЦИ ЈА КУЛ ТУ РЕ 

Од де тињ ства био сам за му зи ком че знуо, 
и ка мо сре ће да сам је учио, за до вољ ни ји бих био.

(Ј. Иг ња то вић)

Ме мо ар ске бе ле шке до но се све до чан ства о кон так ти ма пи са ца с по је-
дин ци ма ко ји су на раз ли чи тим ни во и ма би ли ак тив ни у све ту му зи ке, као и 
о од но су ових лич но сти и са мих ме мо а ри ста пре ма ра ду по зна тих ин сти ту-
ци ја кул ту ре у дру гој по ло ви ни 19. ве ка. У ве ћи ни слу ча је ва, из во ри от кри ва-
ју по је ди но сти ко је су у окви ри ма до са да шњих му зи ко ло шких ис тра жи ва ња 
би ле не по зна те. Осве тље не су би о гра фи је му зи ча ра, пре при ча ни за ни мљи ви 
су сре ти, за јед нич ки про жи вље ни му зич ки ути сци, от кри ве не по себ не скло-
но сти са мих пи са ца пре ма му зи ча ри ма или од ре ђе ним му зич ким прак са ма.

Ак тив ни умет ни ци, ме ђу ко ји ма су би ли шко ло ва ни ком по зи то ри, пе-
ва чи и ин стру мен та ли сти, као и му зич ки ама те ри, љу би те љи и по зна ва о ци 
раз ли чи тих об ли ка му зич ког из во ђа штва, оста вља ли су ра зно вр сне ути ске на 
ау то ре ме мо ар ских тек сто ва, па су и ви до ви умет нич ких де лат но сти у до ку-
мен тар ним бе ле шка ма раз ли чи то ко мен та ри са ни. Осим освр та на до при но се 
по је ди на ца раз во ју хор ске му зи ке, као и оних о кон церт ним ак тив но сти ма 
ис так ну тих умет ни ка, по себ ну дра го це ност чи не ода бра ни де та љи из би о гра-
фи ја му зи ча ра, ко је су пи сци за па жа ли кроз лич но по знан ство и кон такт у 
сфе ри при ват ног жи во та. Упе ча тљи ва је по тре ба за ис ти ца њем му зич ког та-
лен та и му зич ког ан га жма на у за пи си ма о при ја те љи ма, по зна ни ци ма и са-
рад ни ци ма ко ји за му зи ку ни су би ли пр о фе си о нал но ве за ни. Овим бе ле шка-
ма пи сци ис ка зу ју ви ђе ње оп штег зна ча ја му зи ке у сва ко днев ном, при ват ном 
и јав ном окру же њу и опи су ју соп стве не скло но сти ка умет но сти. Чи та лац 
до ку мен тар них из во ра упо зна је књи жев ни ке као ак тив не чла но ве му зич ке 
пу бли ке, али и као на дах ну те му зич ке ак те ре, у раз ли чи тим кон тек сти ма.

Ин те ре со ва ње за де лат ност пе вач ких дру шта ва, вој них и при ват них ор-
ке ста ра, срп ских по зо ри шних тру па и европ ских опер ских ку ћа, ука зу је на 
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ши ри ну обра зо ва ња и све сти књи жев них ау то ра о зна ча ју де лат но сти му зич-
ких ин сти ту ци ја у раз во ју кул тур ног и умет нич ког жи во та у гра ђан ском дру-
штву 19. ве ка. У овим сег мен ти ма ме мо ар ских за пи са осве тљен је од нос из ме-
ђу му зи ке и по ли ти ке, ту ма че на су пи та ња дру штве ног ста ту са му зи ча ра и 
оп штег ста ња му зич ке умет но сти у Хаб збур шкој мо нар хи ји и у Ср би ји.

Свет пр о фе си о нал ног му зи ци ра ња и ства ра ња

Кроз ра зно род не фраг мен те, из во ди из из во ра до но се упе ча тљи ве до пу-
не до са да шњих са зна ња о де лат но сти ма пр вих про фе си о нал них му зи ча ра 
ко ји су у 19. ве ку ути ра ли пу те ве раз во ја срп ске на ци о нал не му зи ке. Ком по-
зи тор ске, ди ри гент ске и пе да го шке де лат но сти углед них по је ди на ца при ка-
за не су уз раз ли чи та осве тље ња ши рег дру штве ног кон тек ста и кул тур но-умет-
нич ких при ли ка и де ша ва ња. Мо за ич ним пор тре том Кор не ли ја Стан ко ви ћа 
пред ста вље на је и сли ка дру штве ног жи во та, скло но сти и на ви ка пред став-
ни ка срп ског гра ђан ства у Угар ској. Раз ли чи ти ау то ри, на пр вом ме сту Јо ван 
и Сав ка Су бо тић, Ми ха и ло По лит Де сан чић, Ми лан Са вић, То дор Сте фа но вић 
Ви лов ски и Сте ван То до ро вић, оста ви ли су жи во пи сне бе ле шке о Стан ко ви-
ће вим су сре ти ма и дру же њи ма с пред став ни ци ма ин те ли ген ци је, др жав ни-
ци ма, књи жев ни ци ма, умет ни ци ма и сту дент ском омла ди ном. Оку пља ња код 
Јо ва на Ха џи ћа, код по ро ди це Спир та, углед не тр го вач ке по ро ди це цин цар ског 
по ре кла у Зе му ну, код Јо си фа Стан ко ви ћа у Бу ди му, у до мо ви ма Па вла и Је ле не 
Ри ђич ки у Бу ди му и Бе чу и код ру ског про те Ми ха и ла Ра јев ског у Бе чу, укљу-
чи ва ла су кре а тив не раз го во ре о кул ту ри и умет но сти, као и за јед нич ко му зи-
ци ра ње. Збир ра зно вр сних за пи са све до чи да је Стан ко вић ужи вао ве лик углед 
ме ђу са вре ме ни ци ма, по себ но у кру го ви ма ин те лек ту а ла ца ко ји су ви со ко це-
ни ли ње го ву по све ће ну бор бу за не го ва ње и очу ва ње тра ди ци је срп ске цр кве не 
и све тов не на род не му зи ке. 

По себ но осве же ње пред ста вља ју цр ти це о ду хов но-умет нич ким ве за ма 
из ме ђу Кор не ли ја Стан ко ви ћа и Ла зе Ко сти ћа, од но сно из ме ђу ства ра лач ких 
по е ти ка дво ји це умет ни ка. По да ци о при ја тељ ству Ко сти ћа и Па ве Стан ко вић, 
Кор не ли је ве бра та ни це, отва ра ју и пи та ња о мо гу ћим ком по зи то ро вим су сре-
ти ма с углед ним пе сни ком у до му Јо си фа Стан ко ви ћа у Бу ди му. Ин ди ка тив не 
су и упе ча тљи ве прет по став ке, за сно ва не на ана ли зи Ко сти ће ве Пе вач ке ’им не 
Јо ва ну Да ма ски ну, о дру же њи ма Ко сти ћа и Стан ко ви ћа и за јед нич ким од ла-
сци ма на кон цер те у Пе шти и Бе чу.9 У Књи зи о Зма ју, Ла за Ко стић је, у ве зи с 

9 О од но су из ме ђу Ла зе Ко сти ћа и Кор не ли ја Стан ко ви ћа вид.: ФРАЈНД 2011. Ау тор ка 
ис тра жу је „ме та фи зич ке“ ана ло ги је из ме ђу Ко сти ће вих пе са ма и ен гле ске по е зи је 17. ве ка. 
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на стан ком срп ске хим не, по тек сту Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, на по ме нуо да ће 
му зи ка би ти „Кор не ло ва бри га“.10 

Ла за Ко стић је Кор не ли ју Стан ко ви ћу по све тио две пе сме. Ин спи ри са на 
ро ман ти чар ским на ци о нал ним по ле том, пр ва је, у име срп ске омла ди не, за-
бе ле же на по во дом све ча ног до че ка на кон за па же ног из во ђе ња Стан ко ви ће ве 
Ли тур ги је у Пе шти (1860), а об ја вље на у Срб ском днев ни ку (Срб ски днев ник 
1860: 3; КО СТИЋ 1991б: 121). Дру га пе сма, ис пе ва на по ком по зи то ро вој смр ти 
(1865) и од штам па на у ча со пи су Ви ла (К[ОСТИЋ] 1865: 241; вид.: КО СТИЋ 1991б: 
123–124; ЛЕ СКО ВАЦ 1991: 20–32), жи во пи сно од ра жа ва не са мо по што ва ње пре ма 
Стан ко ви ће вом де лу и ње го вој ду бо кој по све ће но сти му зи ци, већ и уз ви ше ни 
Ко сти ћев од нос пре ма сми слу, есте ти ци и основ ној функ ци ји ду хов но-му зич-
ког ства ра ла штва:

НАД КОР НЕ ЛИ ЈЕМ СТАН КО ВИ ЋЕМ

И на ђо сте га ис пра ти ти ти га, 
Оп ко ли сте га ко лом укоп ним, 
Ро ђа ци, свој те, знан ци, дру го ви!
На кри ли ма од уз ди са ја вам
Од ле те ће ду ша му ско ри је
У хе ру ви ма звуч ни за гр љај.
Ал’ ја вам ка жем да је не ко ту
Што бли же бе ше ср цу ње го вом
Од сви ју вас: а то је же на та
Над гла вом што му не мо ту гу је.
Зар не ви ди те? То је љу ба му, 
Удо ви ца му, срп ска ви ла је.
Огр ну ла се мра ком по ноћ ним, 
Зве зда ним оком гле ди у зе мљу, 
У ле вој гу сле раз би је не јој
И сло мље но у де сној гу ди ло; 
Се ћа се ви ла да је не ки муж
Од успа ва ни си ла под зем ни

Ана ли зи ра на је Ко сти ће ва Пе вач ка ’им на Јо ва ну Да ма ски ну, уз ком па ра тив но ту ма че ње Пе сме 
на дан св. Це ци ли је Џо на Драј де на, ко ју је Г. Ф. Хендл унео у јед ну од сво јих кан та та. Пре ма 
ау тор ки ним прет по став ка ма, Ко стић је Драј де но ве сти хо ве у овој му зич кој вер зи ји мо гао 
упо зна ти у Пе шти или у Бе чу, у дру штву Кор не ли ја Стан ко ви ћа. 

10 КО СТИЋ 1984: 35. Ко ре спон ден ци ја из ме ђу Јо ва на Бо шко ви ћа и Кор не ли ја Стан ко ви-
ћа све до чи де таљ ни је o по је ди но сти ма у ве зи с по руџ би ном срп ске вла де, Јо ва ну Јо ва но ви ћу 
за текст, а Стан ко ви ћу за ме ло ди ју хим не. Вид.: ЂУ РИЋ КЛАЈН 1956: 94–103.  
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Оп чин љи ве му свир ке за но сом
По кој не сво је љу бе из но сен.
Ал’ она, ту жна, чим по вра ти ти
Ор фе ја сво га не ста ну ли дух,
Кад ње га не ма, да јој уде си
При жељ ку ју ћа гр ла ту го пој.
Не ви дљив лик тек ду шом ви дим ја;
Ал’ ону жи ву, цр ну че ти цу,
Ма ју шну ту, си ћу шну си ро чад, 
Та сит на че да, што их ве ле ум
Са љу бом сво јом, ви лом, из ро ди,
Је дин ца та су то му де чи ца,
Пи сме на гуд на, де ла су му то.
Оп ко ли ла је мај ка си ро чад,
По ле стви ца ма пе то пре ча жним
Над оца свог над ви ру је се лик.
Ал’ оца ва шег не ма, де чи це, 
По си нио га отац не бе сни:
Па хајд’ за њи ме! За њим у по лет!
Ан ђел ски кад вас гуд ни чу је свет, 
Гла со ва ва ши уде ше ни строј, 
Пред бо гом нек се с ва ма бра ти ми, 
Нек од вас учи све ти, ста ри пој:
Ан ђел ски ту жни пој: Со свја ти ми!

У одељ ци ма успо ме на о По кој ни ци ма, ко је је Ми ха и ло По лит Де сан чић 
по све тио Стан ко ви ћу, осе ћа се од јек при сног при ја тељ ства. Де таљ но са оп ште-
на би о гра фи ја мла дог ком по зи то ра пот кре пље на је ра зно вр сним са зна њи ма 
ко ја је По лит сте као у ди рект ном кон так ту, уче ста лим су сре ти ма, дру же њи ма 
и раз го во ри ма са Стан ко ви ћем то ком за јед нич ких сту дент ских да на у Бе чу. 
На бо га том лич ном му зич ком ис ку ству По лит је за сно вао и зна ча јан број 
струч них ко мен та ра о Стан ко ви ће вом учин ку на по љу срп ске све тов не и, на-
ро чи то, цр кве не му зи ке.11 

Стан ко ви ће ве на по ре у ци љу афир ми са ња срп ске на род не му зи ке као 
на ци о нал ног ду хов ног бла га на ро чи то је це ни ла срп ска омла ди на оку пље на 
у Бе чу, ко ја је и у вре ме Ба хо вог ап со лу ти зма би ла на ци о нал но ак тив на, за ин-
те ре со ва на за кон крет но, прак тич но спро во ђе ње пан сла ви стич ких иде ја (уп. 

11 О овим те ма ма би ће ви ше ре чи у по гла вљу о цр кве ној му зи ци.
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CVET KO 1985: 1–10). Ве ли ки пред став ник срп ске исто ри о гра фи је, по ли ти ке и 
но ви нар ства, ви ше го ди шњи пред сед ник сту дент ског дру штва „Зо ра“ у Бе чу 
и ак тив ни члан срп ског омла дин ског по кре та, То дор Сте фа но вић Ви лов ски 
је у Успо ме на ма за бе ле жио по је ди но сти о Стан ко ви ће вим умет нич ким и про-
све ти тељ ским ак тив но сти ма, на ро чи то о ње го вом пи о нир ском ан га жо ва њу 
на по љу хор ске цр кве не му зи ке.

Кор не ли је Стан ко вић (1831–1865)
(МИ СА НУ, Збир ка фо то гра фи ја, Ф 66)



34 МУЗИКА У ЖИВОТУ СРБА У 19. ВЕКУ . . . . . . . . . . . . . . .

Ге не ра ци је кул тур них рад ни ка с ко ји ма је до ла зио у кон такт, ме ђу њи ма 
и му зи ча ре, пред ста вио је у ау то би о граф ским се ћа њи ма и Сте ва То до ро вић, 
ака дем ски сли кар, глу мац и пе вач ама тер. Као при ја тељ, уче ник и са рад ник 
Кор не ли ја Стан ко ви ћа и ду го го ди шњи члан, се кре тар и пред сед ник Бе о град-
ског пе вач ког дру штва, То до ро вић је пи сао о осни ва њу те ча је ва за „хар мо нич но 
пе ва ње“ и по себ но о ини ци ја ти ва ма за уво ђе ње срп ских пе са ма на ре пер то ар 
Дру штва, ко је је, до до ла ска Стан ко ви ћа, пре те жно не го ва ло не мач ку хор ску 
тра ди ци ју. Та ко ђе, у кон тек сту под се ћа ња на при ли ке у Бе о град ском пе вач ком 
дру штву, ау тор спо ми ње ди ри гент ске и ком по зи тор ске де лат но сти Ми ла на 
Ми ло ву ка, Јо си фа Ма рин ко ви ћа и Сте ва на Мо крањ ца.

По до ла ску у Бе о град из Но вог Са да, То до ро вић је учи нио зна чај не ко-
ра ке у обла сти кул тур ног ста ра ла штва, ани ми ра ју ћи по је дин це на кул тур но 
ства ра ње, а при вла че ћи имућ ни је гра ђа не, тр гов це и за на тли је да до бро вољ ним 
при ло зи ма обез бе де ма те ри јал ну стра ну кул тур них по ду хва та (уп. Си мић Ми-
ло ва но вић, „Пред го вор“, у: ТО ДО РО ВИЋ 1951: 9). За раз у ме ва ње То до ро ви ће вог 
по е тич ког и стил ског, сли кар ског опре де ље ња, из у зет но су зна чај на све до че ња 
о бо рав ку у Фи рен ци (1864) и по се та ма умет нич ким га ле ри ја ма у ко ји ма је са-
чи ња вао ко пи је де ла вр хун ских ре не сан сних и ба рок них ства ра ла ца – Ра фа е ла 
(Raf fa el lo San zio), Ти ци ја на (Ti zi a no Ve cel li), Ру бен са (Pe ter Paul Ru bens), Да 
Вин чи ја (Le o nar do di ser Pi e ro da Vin ci), Ми ке лан ђе ла (Mic he lan ge lo di Lo do vi co 
Bu o nar ro ti Si mo ni). У пи сми ма ко ји ма се Кор не ли ју Стан ко ви ћу ја вљао из Бео-
гра да, то ком 1865. го ди не, То до ро вић је на осно ву ових дра го це них ис ку ста ва 
оба ве шта вао при ја те ља о свом сли кар ском ра ду и пи сао по себ но о де ли ма Ти ци-
ја на, Ра фа е ла и Ка ра ва ђа (Mic he lan ge lo Me ri si, il Ca ra vag gio) као о сво јим узо ри ма.

У за пи си ма о зна ме ни тим Но во са ђа ни ма, Ми лан Са вић да је сво је ви ђе ње 
би о гра фи је Алек сан дра Мор фи ди са Ни си са. На пр вом ме сту, ко мен та ри ше 
ком по зи то ров до при нос на по љу му зич ке кул ту ре у Но вом Са ду, ак тив ност у 
грч кој шко ли и ан га жо ва ње у обла сти срп ске хор ске, по себ но цр кве не му зи ке. 
Са вић по хва љу је Мор фи ди со ву пи о нир ску уло гу у уво ђе њу „но тал ног“, че тво-
ро гла сног хор ског по ја ња у бо го слу жбе ну прак су срп ске цр кве у Но вом Са ду 
и на во ди да је Мор фи дис но та ма за бе ле жио пр ву срп ску ли тур ги ју.12 Све до че ње 
да је ру ко пис пре дат Јо ва ну Јо ва но ви ћу Зма ју и да је Змај овај ау то граф по том 
усту пио „јед ној на шој јав ној би бли о те ци“ пи та ње је за до дат на ис тра жи ва ња.13

12 Уз Гот фри да Пре је ра и Бе не дик та Ранд хар тин ге ра у Бе чу, Фран че ска и Ђу зе пеа Си-
ни ка у Тр сту, Вај са фон Бе рен фел са у Пе три њи, Спи ри до на Тр бо је ви ћа у Те ми шва ру, Ни ко лу 
Ђур ко ви ћа у Пан че ву, Алек сан дар Мор фи дис Ни сис био је је дан од пр вих ком по зи то ра ко ји 
су пи са ли хор ску му зи ку за по тре бе бо го слу же ња у срп ској пра во слав ној цр кви. Са вић оправ-
да но на гла ша ва да је Ни сис пи о нир ски из во дио хор ску бо го слу жбе ну му зи ку у Но вом Са ду. 
Вид. и: ПЕР КО ВИЋ РА ДАК 2006; 2007. 

13 Ме ђу по след њим му зи ко ло шким ис тра жи ва њи ма Ни си со вог ра да и ком по зи тор ског 
опу са, за бе ле жен је по да так да Ли тур ги ја ни је са чу ва на; уп. МИ ЛА НО ВИЋ 1994; КО КА НО ВИЋ 2008. 
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Кор не ли је Стан ко вић и Сте ван То до ро вић 
(МИ СА НУ, Збир ка фо то гра фи ја, Ф 66)

Зна чај овог сег мен та Ни си со ве де лат но сти уви ђа и у од лом ци ма ме мо ар-
ских за пи са на гла ша ва и Ми ха и ло По лит Де сан чић. Пре ма ње го вом све до че њу, 
већ је пр во из во ђе ње де ло ва Мор фи ди со ве ли тур ги је са ђа ци ма гим на зи је 
по твр ди ло да ће че тво ро гла сно по ја ње оста ви ти из ван ре дан ути сак на ве ли ки 
број вер ни ка оку пље них у но во сад ској Са бор ној цр кви. Зна ча јан је по да так да је 
По ли тов отац, углед ни но во сад ски тр го вац Јо ван По лит, у цр кве ној оп шти ни 
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био је дан од нај рев но сни јих по бор ни ка уво ђе ња хор ског по ја ња у бо го слу жбе ну 
прак су (уп. СТА ЈИЋ 1936: 98–127; ПО ЛИТ ДЕ САН ЧИЋ 2006: 27).

Са вић у бе ле шка ма осве тља ва и ши ру сли ку раз во ја хор ског му зи ци ра-
ња, ко је је у 19. ве ку ожи вља ва ло кроз ен ту зи ја зам ама те ра, пред став ни ка раз-
ли чи тих дру штве них сло је ва и за ни ма ња. Ис ти че да су ме ђу за ин те ре со ва ном 
хор ском омла ди ном ко ју је Ни сис под у ча вао би ли ње го ви уче ни ци, гим на зи-
сти, али и мла де за на тли је и тр го вач ки по моћ ни ци. Ка рак те ри стич ним то ном 
кри ти ке, пре не се ни су ути сци о из во ђе њу пе сме На де жда, на де жда мо је га сер ца, 
ко јом су се мла ди пе ва чи пред ста ви ли на јед ној бе се ди. Жи во пи сни при каз 
не у спе шног на сту па, услед не ве што во ђе них пра те ћих гла со ва, по ко ле ба них 
основ ном те нор ском ме ло ди јом, ја сно по ка зу је да је пи сац пре по зна вао и разу-
мео по те шко ће у по чет ном са вла ђи ва њу че тво ро гла сног му зич ког си сте ма, у 
од но су на јед но гла сни. 

Ни си сов пор трет из пе ра Ми ла на Са ви ћа исто вре ме но осве тља ва спе ци-
фич ну при ро ду пи шче вог од но са пре ма му зи ци, од но сно ни вое и огра ни че ња 
лич ног Са ви ће вог ин те ре со ва ња за му зи ци ра ње. Обри си Мор фи ди со вог ли ка 
пред ста вље ни су и кроз упе ча тљи во ау то ро во се ћа ње на пе ри од по ха ђа ња ча-
со ва кла ви ра у де тињ ству: ево ци ра ње де чач ког от по ра пре ма му зич кој ак тив-
но сти и, не ми нов но, не га тив ну успо ме ну на учи те ља:

По зна вао сам га лич но а и мр зео сам га лич но све до год ме је учио сви-
ра ти у кла вир. Кад је то пре ста ло, пре ста ла је и мо ја мр жња, да усту пи ме ста 
не кој на кло но сти и то са ње го ве ори ги нал но сти (СА ВИЋ 2010: 188).

Са вић се тре ну та ка с Мор фи ди сом при се ћа као муч них ча со ва, јер су га 
ови ли ша ва ли игре и сло бод ног вре ме на: „Од игре с мо јим ко ле га ма за др жа ла 
ме је још јед на при ли ка, за ме не не при ли ка: кла вир. Ах, тај кла вир! Па тај 
Мор фи дис! Још ми и сад бру ји у уши ма оно ње го во ве чи то ‘још је да ред!’ иа ко 
сам ту пар ти ју од сви рао ваљ да већ пет на ест пу та.“ (СА ВИЋ 1902: 23–24). Са вић 
на по ми ње да га је мај ка усме ра ва ла на му зич ку ак тив ност, бо дре ћи га да по-
ста не кла вир ски вир ту оз или ком по зи тор и не слу те ћи да у бу ду ћем књи жев-
ни ку ни је би ло пра во га да ра, ни ин те ре со ва ња за сви ра ње:

Нај по сле се уве ри ма ти мо ја, да не ћу ни кад би ти Кор не ли је Стан ко вић, 
те ме осло бо ди стра шних му ка. Но ја сам одах нуо тек он да са свим, кад су пи-
ја ни но из не ли из ку ће и кад ви дех да су га пре не ли чак пре ко Ду на ва; мо жда 
сам се у се би мо лио Бо гу, да га но са чи упу сте и да пр о пад не кроз ћу при ју у 
мут не та ла се ду нав ске, са мо да га ви ше не ви дим. Са мном за јед но ра до вао се 
и Ми ло рад, ко ји осим цр кве ног по ја ња ни је ма рио ни за ка кву ин стру мен тал ну 
ни во кал ну му зи ку, прем да је пе вао пе сме и вр ло ра до слу шао, кад смо ову или 
ону пе сму ње го ву пе ва ли уз по зна ту ари ју (СА ВИЋ 1902: 24).
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Са ви ће во све до чан ство по твр ђу је да је у на ста ви кла ви ра у овом пе ри о-
ду на гла сак био на што бр жем тех нич ком на пре до ва њу и до сти за њу вир ту о-
зи те та, што је му зич ку на ста ву ли ша ва ло су штин ског уно ше ња у ду хов ни 
сми сао му зи ке и не рет ко чи ни ло са свим не при влач ном за де цу.14 

Са вић не пр о пу шта при ли ку ни да ис так не да је пе ва ње во лео и да је ову 
вр сту му зи ци ра ња ра до упра жња вао, иа ко је био све стан огра ни че ња сво јих 
во кал них спо соб но сти. Та ко ђе, пи сац по хва љу је Мор фи ди со во пе вач ко уме ће 
и при јат ну ба сов ску бо ју гла са, под се ћа ју ћи и на ком по зи то ров крат ко трај ни 
ан га жман у Беч кој опе ри.

Ми лан Са вић с мај ком Аном Ни ко лић, рођ. Де сан чић 
(по чет ком ше зде се тих го ди на 19. ве ка)

(РОМС III-105)

14 О овим не га тив ним тен ден ци ја ма пи сао је Ро берт То лин гер у тек сту „Мах не у пр вој 
на ста ви гла збе“, ис ти чу ћи да се те жњом ка ме ха ни зму и уса вр ша ва њу тех ни ке за не ма ри ва ла 
„ду шев на стра на гла збе“; нав. пре ма: КО КА НО ВИЋ МАР КО ВИЋ 2014: 187–188. 
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О сво јој са рад њи с му зи ча ри ма пи ше и Јо ван Гр чић у Пор тре ти ма с 
пи са ма. Ме ђу њи ма су кључ не лич но сти срп ске му зич ке сце не у по след њим 
де це ни ја ма 19. и по чет ком 20. ве ка: Ти хо мир Осто јић, Иси дор Ба јић, Јо ван 
Па чу, Ми та То па ло вић, Дра го мир Бр зак, Сте ван Мо кра њац, Јо ван Ива ни ше-
вић. За пи си све до че о Гр чи ће вом од но су с ком по зи то ри ма и ди ри ген ти ма, 
пред став ни ци ма мла ђе ге не ра ци је и са вре ме ни ци ма, о са рад њи то ком осми-
шља ва ња му зич ког про гра ма све то сав ских бе се да, при ка зу ју ћи по је ди но сти 
и оп ште при ли ке на по љу ак ту ел них кул тур них му зич ких де ша ва ња, у Но вом 
Са ду и у дру гим град ским сре ди на ма Хаб збур шке мо нар хи је.

Гр чи ће ви за пи си о уче ни ци ма Ти хо ми ру Осто ји ћу и Иси до ру Ба ји ћу, дра-
го це ни су као исто риј ски, до ку мен тар ни из во ри и као ин тим на све до чан ства 
о аспек ти ма при ват ног и јав ног, про фе си о нал ног од но са из ме ђу књи жев ни ка 
и дво ји це му зи ча ра ко ји су да ли из у зет не до при но се исто риј ском раз во ју срп ске 
цр кве не и све тов не му зи ке, му зич ке пе да го ги је и на у ке о му зи ци.

Пор тре ту Ти хо ми ра Осто ји ћа, свог шти ће ни ка и уче ни ка, ка сни је и са-
рад ни ка у Ве ли кој срп ској пра во слав ној гим на зи ји, Гр чић по све ћу је нај о бим-
ни је би о граф ске бе ле шке (ГР ЧИЋ 1924: 27–157). Пи сац са оп шта ва да је мла дог 
Осто ји ћа под у ча вао сви ра њу кла ви ра и да вао му лек ци је из фран цу ског и 
не мач ког је зи ка. У же љи да му омо гу ћи сти ца ње ши рих ис ку ста ва, са Осто ји-
ћем је од ла зио на пу то ва ња у Бу дим пе шту, по се ћи вао му зе је и га ле ри је, упо-
зна вао га с ра зно вр сним кул тур ним са др жа ји ма. Гр чић пи ше о Осто ји ћу као 
о би стром, по слу шном и вред ном уче ни ку, а на во ди из Осто ји ће вих мла да-
лач ких днев нич ких за пи са све до че о ње го вој то плој за хвал но сти учи те љу и 
ста ра те љу. 

Пре ма пи шче вом све до че њу, Осто јић је, као де те, имао леп, ја сан со пран, 
те је на цр кве ним слу жба ма у ко ји ма су уче ни ци уче ство ва ли био увр штен 
ме ђу во де ће пој це. Прак са ре дов ног уче шћа на бо го слу же њу омо гу ћи ла му је 
да упо зна и са вла да зна ча јан део ре пер то а ра цр кве них пе са ма, чи ме је сва ка-
ко усло вљен и ње гов ка сни ји рад на бе ле же њу и хар мо ни за ци ји цр кве них 
на пе ва.15 Гр чић на по ми ње да је Осто јић већ као де чак уче ство вао и у му зич ким 
из во ђе њи ма де ла дру гих жан ро ва; у ду е ти ма и тер це ти ма из во дио је де ла Алој-
зи ја Мил чин ског (Aloj zij Mil čin ski), Ђо а ки на Ро си ни ја (Gi o ac chi no An to nio 
Ros si ni), а ван ред но је на пре до вао и у сви ра њу. На бе се да ма је ин тер пре ти рао 
Шо пе но ва (Fryderyk Fran cis zek Cho pin) скер ца, кла вир ске аран жма не Вер ди је вих 
(Gi u sep pe Ver di), Бе то ве но вих (Lud wig van Be et ho ven) и Ве бе ро вих (Carl Ma ria 
Fri e drich Ernst von We ber) де ла. По не кад је и ди ри го вао на бе се да ма, од ме њу-
ју ћи Гр чи ћа. 

15 Ова пи та ња су де таљ ни је ко мен та ри са на у по гла вљу о цр кве ној му зи ци.
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Пи сац на во ди и сег мен те Осто ји ће вих пи са ма ко ја при ка зу ју аспек те 
њи хо ве са рад ње, у ве зи с об ја вљи ва њем збор ни ка на пе ва кар ло вач ког по ја ња, 
ко је је Осто јић хар мо ни зо вао за по тре бе сво јих дру го ва, уче ни ка Ве ли ке срп-
ске пра во слав не гим на зи је у Но вом Са ду. 

Ти хо мир Осто јић као гим на зи ја лац, по ред свог про фе со ра  
и за штит ни ка Јо ва на Гр чи ћа, Но ви Сад (око 1880)

(РОМС ХLIV-13)
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Гу дач ки ор ке стар на гим на зиј ској бе се ди, под упра вом професора Јо ва на Гр чи ћа (1890)
(РОМС CXXI-9)
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Спи сак де ла с пи ја ни стич ког ре пер то а ра Ти хо ми ра Осто ји ћа – од ло мак из  
бе ле жни це Ти хо ми ра Осто ји ћа, ру ко пис, Но ви Сад – Пе шта (1880–1907) 

(РОМС М. 8.019)

Суп тил ност Осто ји ће вих му зич ких до жи вља ја и уку са не сум њи во је 
би ла плод лич них му зич ких та ле на та, али и бо га тог му зич ког, слу ша лач ког 
ис ку ства и ши ри не по гле да на свет умет но сти, ко ју је сти цао у пе ри о ду де тињ-
ства и то ком шко ло ва ња. Уз ци ти ра не сег мен те пи са ма и до пи сни ца, ко ји ма 
се Осто јић док је ра дио на док то ра ту ја вљао Гр чи ћу из Бу дим пе ште и Бе ча, 
ис так ну те су бе ле шке о све жим ути сци ма из опе ре и по зо ри шта. У пи сми ма 
из Бе ча 1909. го ди не, Осто јић са оп шта ва и да ре дов но по се ћу је из ло жбе и му-
зе је, а да не де љом по не кад од ла зи на ми су у двор ску ка пе лу и слу ша „кра сну 
му зи ку и до бро из ве де ну“ (ГР ЧИЋ 1924).
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Гр чић је са Осто ји ћем раз ме њи вао и струч не ко мен та ре то ком ра да на 
Исто ри ји срп ске књи жев но сти. Осто јић у ко мен та ри ма по твр ђу је свој на уч ни 
ин те гри тет фи ло ло га, сла ви сте. Из ра жа ва ју ћи чу ђе ње због Гр чи ће ве сме ле 
од лу ке да се упу сти у из у зет но сло жен по ду хват пи са ња исто риј ског пре гле да 
раз во ја срп ске књи жев но сти, ука зу је на ве ћу по тре бу за ана ли зом, при ка зом 
иде ја, ве за ма срп ске са стра ном ли те ра ту ром, не го за би бли о гра фи ја ма и по-
пи си ма име на и де ла по је ди нач них књи жев них ау то ра (уп. ГР ЧИЋ [б. г.]).

Као ти пи чан од раз ду ха вре ме на, али и, пре вас ход но, Осто ји ће вог по гле-
да на сми сао обра зо ва ња и кул тур ног и дру штве ног по зи ци о ни ра ња, зна ча јан 
је за пис у ко јем Осто јић опи су је сво ју су пру гу:

во ли ли те ра ту ру, чи та ру ски и фран цу ски, сви ра до бро и пе ва ле по. Мио 
ми је и кон траст, ко ји чи ни пре ма на шем жен ски њу. Она је обра зо ва на у ру ско-
-фран цу ско ме ду ху. Иза шла је из кру га и из по ро ди це, у ко јој се не што ши рим 
по гле дом гле да на свет и на Срп ство, до ла зи ла је у до дир са нај ви шим кру го ви ма, 
због по ло жа ја оца јој и срод ства ма те ре јој, те ни је огре зла у сит ни ца ма на ше га 
дру штве ног жи во та (ГР ЧИЋ 1924: 112). 

Ка да је реч о Иси до ру Ба ји ћу, Гр чић пам ти пр ве до ла ске на хор и уче шћа 
на бе се да ма, ис ти чу ћи Ба ји ћев из у зет но леп де чач ки глас. Оштар од нос про-
фе со ра пре ма уче ни ку био је по сле ди ца Ба ји ће вог сла бог по чет ног ин те ре со-
ва ња за му зи ку, а по том и Гр чи ће вог на сто ја ња да под стак не про бу ђе ни елан 
мла дог ви о ли ни сте и ком по зи то ра. Пре ма пи шче вим за пи си ма, већ у ше стом 
раз ре ду, Ба јић је ком по но вао пр ве ко ма де за све то сав ску бе се ду и сам ди ри-
го вао гим на зиј ским хо ром.

Ве ћи део Гр чи ће вих за пи са од но си се на пе ри од Ба ји ће вог сту ди ра ња и 
са зре ва ња. То ком дво го ди шњег пе ри о да (1899–1900), Ба јић се Гр чи ћу ре ла тив но 
уче ста ло ја вљао пи сми ма из Бу дим пе ште, с му зич ке ака де ми је. Мо лио је Гр чи ћа 
за по моћ ка да је са ку пљао ма те ри јал за Maђарски му зич ки лек си кон,16 као и ка да 
је раз ви јао иде ју о по кре та њу Срп ске му зич ке би бли о те ке, се ри је нот них из да ња 
на ме ње них пе вач ким дру штви ма (вид.: КЛИЧ КО ВИЋ 2015: 28–29). Овом при ли ком, 
Гр чић је по ма гао у при ре ђи ва њу пре во да тек сто ва кла сич них хо ро ва Шу ма на 
(Ro bert Schu mann), Ба ха (Jo hann Se ba stian Bach) и Хајд на (Franz Jo seph Haydn). 

Зна ча јан сег мент Гр чи ће вих бе ле жа ка по све ћен је и пе ри о ду Ба ји ће вог про-
фе си о нал ног са зре ва ња и ра да у Ве ли кој но во сад ској гим на зи ји. Ни је нео бич но 
што, иа ко ве ћи ном ука зу ју на ат мос фе ру угод не и успе шне са рад ње, Гр чи ће ве 
бе ле шке све до че и о по је ди ним не при јат но сти ма у Ба ји ће вом јав ном оп хо ђе-
њу пре ма са рад ни ци ма, као о од ра зу оп штих људ ских сла бо сти. Не га тив не 

16 Лек си кон је уре ђи вао Јо жеф Шаг (Jos zef Sàgh).
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ко мен та ре о ра ду Ва се Пу ши бр ка, ко га Ба јић на зи ва ло шим пе да го гом и до-
во ди са овим у ве зу „скан да ло зно пе ва ње уче ни ка у цр кви“, Гр чић при хва та 
као го вор по вре ђе не су је те и аспи ра ци ју на ме сто учи те ља по ја ња и му зи ке у 
но во сад ској гим на зи ји. У јед ном од пи са ма Ба јић из ра жа ва и огор че ње што 
Гр чић ни је увр стио ње го во де ло на про грам све то сав ске бе се де. Слич но је мо-
гу ће ту ма чи ти и пре кид при ја тељ ских од но са из ме ђу Ба ји ћа и Гр чи ћа, ко ји су 
одр жа ни до 1908. го ди не, ка да је Ба јић пред ло жио Бо шка Пе тро ви ћа на бив ше 
Гр чи ће во ме сто на умет нич ком од се ку управ ног од бо ра Срп ског на род ног 

Срп ска му зич ка би бли о те ка, I год., бр. 5
(МИ СА НУ, МI-II/An 42)
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по зо ри шта. Из да љих при ло же них за пи са ви дљи во је, ипак, да је одр жан ко-
рек тан од нос из ме ђу дво ји це са рад ни ка, као и да су Ба ји ће ви уџ бе ни ци ре дов-
но про ла зи ли кроз Гр чи ће ву ко рек ту ру. 

По се бан оде љак Пор тре та Гр чић по све ћу је и Ва си Пу ши бр ку, управ ни ку 
Ве ли ке но во сад ске гим на зи је. На гла ше не су ње го ва по др шка у ор га ни за ци ји 
све то сав ских бе се да, као и ве ли ка за слу га у не го ва њу и уна пре ђи ва њу по ја ња 
у овој обра зов ној уста но ви (уп. ПУ ШИ БРК 1910; МИ ЛА НО ВИЋ 1994). Упра во је у 
ли сту Стра жи ло во (бр. 38, 1887), под уред нич ким над зо ром Јо ва на Гр чи ћа, 
Пу ши брк и пре по ру чио Осто ји ће во Ста ро кар ло вач ко пје ни је, ис ти чу ћи да 
ће штам па њем за бе ле же них на пе ва срп ског по ја ња би ти омо гу ћен и сво је вр-
сни вид од бра не од „стра них, ту ђин ских ме ло ди ја“ ко је су би ле при сут не у 
срп ској по јач кој тра ди ци ји.17 

Гр чић пред ста вља и пор трет Јо ва на Па чуа, му зи ча ра, му зич ког пи сца и 
свог лич ног при ја те ља. Пи сац про це њу је да је већ пр вим, ђач ким тек сто ви ма 
о му зи ци, об ја вље ним у ли сто ви ма Да ни ца и За ста ва, из ме ђу 1867. и 1870. го-
ди не, Па чу по ка зао ре спек та бил ну те о риј ску спре му и зре лост у про су ђи ва њу 
о сло же ним пој мо ви ма му зич ке те о ри је.18 Ис так ну те су Па чу о ве ком по зи тор-
ске ве шти не у пре но ше њу на род них и ва ро шких му зич ких мо ти ва у кла вир ске 
ко ма де, као и ства ра ње успе лих ау тор ских ком по зи ци ја, пе са ма и ига ра у 
срп ском ду ху, ко је, пре ма Гр чи ћу, ни су ни ма ло за о ста ја ле иза по пу лар них 
кла вир ских тран спо зи ци ја. Шта ви ше, на гла ше но је да су ори ги нал не Па чу о-
ве ком по зи ци је чак би ле „јед но став ни је, лак ше и схва тљи ви је, те их је срп ски 
свет при мао у ве ли ки и сјај ни ре ги стар свог на род ног бла га“. Пи сац ис ти че да 
је Па чу као пи ја ни ста за ди вља вао тех ни ком, али и да је пу бли ку за но сио то пли-
ном и смер но шћу то ком му зич ких на сту па (ГР ЧИЋ 1926: 80–83).

На осно ву би о граф ско-епи сто лар них за пи са са зна је мо и по је ди но сти о 
са рад њи из ме ђу Гр чи ћа и Јо ва на Па чуа. На Гр чи ћев по зив, Па чу ша ље Срп ску 
рап со ди ју, за два кла ви ра, ко јом је као ком по зи тор пред ста вљен на јед ној од 
све то сав ских гим на зиј ских бе се да у Но вом Са ду. На ве де не су и ау тен тич не 
Па чу о ве на по ме не о то ме да је де ло тех нич ки зах тев но и да је у из вор ној вер-
зи ји јав но из ве де но са мо јед ном при ли ком, у Ки је ву 1885. го ди не. Ис так ну то 
је да је рап со ди ја из во ђе на и у аран жма ну за ор ке стар, у Но вом Са ду 1875. 
го ди не. У Срп ском на род ном по зо ри шту сви ра ла је вој нич ка ка пе ла, а кон церт 
је при ре ђен у ко рист пре бе глих Бо са на ца и Хер це го ва ца.

17 И ова пи та ња су де таљ ни је раз ма тра на у по гла вљу о цр кве ној му зи ци.
18 Реч је о Па чу о вим члан ци ма „Глав ни пој мо ви му зи ке“ (текст об ја вљен у ли сту Ма ти ца 

1867, бр. 27, 668–670; од го вор кри ти ча ра ко ји је оце нио Па чу ов текст об ја вљен је у но во сад ском 
ли сту Да ни ца, VI II, бр. 32, 765–767) и „Пре глед и раз де ље ње му зи ке“ (Да ни ца, IХ, бр. 9, 209–214), 
као и о ре флек си ја ма о срп ској му зи ци об ја вљи ва ним у ли сту За ста ва из 1869. и 1870. го ди не.
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Цр ти це пор тре та Ми те То па ло ви ћа Гр чић је ис пи сао уз па ра лел но све-
до че ње о соп стве ном ра ду с хо ром но во сад ске гим на зи је. На гла ша ва да је, 
при ли ком осми шља ва ња пр о гра ма све то сав ских бе се да, пр о на ла зио ве ли ки 
осло нац у де ли ма Кор не ли ја Стан ко ви ћа, Ва тро сла ва Ли син ског, Вац ла ва Хо-
реј ше ка, Сла во љу ба Лжи ча ра, Ива на Зај ца, Да во ри на Јен ка, Јо си фа Цеа, Ху га 
До у бе ка, Ро бер та То лин ге ра, Јо си фа Ма рин ко ви ћа и Сте ва на Мо крањ ца, као 
и ком по зи то ра мла ђе ге не ра ци је Ти хо ми ра Осто ји ћа, Јо ва на Ива ни ше ви ћа и 
Иси до ра Ба ји ћа. Упе ча тљи во је Гр чи ће во све до че ње да се то ком ра да не рет ко 
су о ча вао и с при го во ри ма да фа во ри зу је стра ну му зи ку на ште ту до ма ће. Оту да 
он упу ћу је мол бу бли ском при ја те љу Ми ти То па ло ви ћу, у оно до ба ди ри ген ту 
Пан че вач ког срп ског цр кве ног пе вач ког дру штва, да за два де сет тре ћу све то-
сав ску бе се ду (1896) осми сли при год ну но ву ком по зи ци ју. То па ло вић ша ље 
пе сму Ој, обла ци на сти хо ве Сте ва на В. Ка ћан ског. При ја те љи су у са рад њи 
осми сли ли и про грам кон цер та на ко јем је, из ме ђу оста лих, на сту пи ла То па-
ло ви ће ва ро ђа ка, хар фист ки ња Је ле на Клич ко ва, из Че шке.19 

У за пи си ма су на ве де не и по је ди но сти о са рад њи Гр чи ћа са Сте ва ном Мо-
крањ цем. Основ ни са др жај ци ти ра ног пи сма, је ди ног ко је је Гр чић при мио од 
ком по зи то ра (1903), од но си се на при пре ме Бе о град ског пе вач ког дру штва за 
кон церт Исто ри ја срп ске пе сме у пе сми, ко јим је обе ле же на пе де се то го ди шњи-
ца ра да тог хор ског ан сам бла. Мо кра њац се, овим по во дом, обра ћа Гр чи ћу с 
мол бом да Дру штву по ша ље пре пис пе сме Где је срп ска Вој во ди на, или не ке 
дру ге пе сме Ак сен ти ја Мак си мо ви ћа. Опи сан је про грам кон цер та, уз на гла сак 
да ће на про гра му би ти пе сме свих срп ских ком по зи то ра и зна ме ни тих стра на ца, 
ко ји су сво јим ства ра ла штвом до при но си ли не го ва њу срп ске му зич ке тра ди-
ци је и раз вит ку срп ских пе вач ких дру шта ва. Уз на по ме ну о не дав ном са зна њу 
о срп ском по ре клу Алек сан дра Мор фи ди са Ни си са, Мо кра њац Гр чи ћа мо ли и за 
ми шље ње о том по дат ку и евен ту ал ну по моћ у на бав ци при год не Ни си со ве ком-
по зи ци је, ко ја би та ко ђе би ла из ве де на на кон цер ту. У овом тре нут ку, Мо кра њац 
је ин фор ми сан је ди но о јед ном Ни си со вом Мно го љет стви ју ко је је би ло ве о ма 
по пу лар но и че сто пе ва но у Но вом Са ду, док му оста ла де ла ни су по зна та (ГР ЧИЋ 
1926: 90). Гр чић на по ми ње да ни је ус пео да од го во ри по зи тив но на Мо крањ че во 
пи смо, бу ду ћи да ни је био у при ли ци да про на ђе тра же не пар ти ту ре. 

Спо мен на Сте ва на Мо крањ ца от кри ва да су и Ру ко ве ти би ле на ре пер то а-
ру ко ји су Гр чи ће ви уче ни ци са вла да ва ли за уче шће на све то сав ским бе се да ма.20 

19 Зна ча јан је и по да так да је на истом кон цер ту уче ство вао као пи ја ни ста и Ти хо мир 
Осто јић, ко ји је, с Ива ном Го сти ће вом, сви рао у че ти ри ру ке Обе ро ве (Da niel François Esprit 
Au ber) увер ти ре, на оду ше вље ње но во сад ске пу бли ке.

20 Гр чић на во ди и пре ци зне по дат ке о ре до сле ду и да ту ми ма из во ђе ња Мо крањ че вих 
де ла на све то сав ским бе се да ма: 1894. го ди не из ве де не су VI и I ру ко вет, 1895. – III ру ко вет, 
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Пи сац све до чи о рас про стра ње но сти и по пу ла р но сти Мо крањ че вих де ла и 
по дат ком да је у За гре бу слу шао Х ру ко вет и Ко за ра, у из вр сној ин тер пре та-
ци ји опер ског хо ра Хр ват ског зе маљ ског ка за ли шта, са со ли сти ма За гре бач ке 
опе ре. На кра ју, пи сац бе ле жи и успо ме ну на от кри ва ње спо ме ни ка на Мо крањ-
че вом гро бу (1926) и при год ни про грам, у ко јем су уче ство ва ли Бе о град ско 
пе вач ко дру штво и хор „Оби лић“, као и Вик тор Но вак, Пе тар Кр стић, Пе тар 
Ко њо вић и Урош Пре дић.

Гр чић по ми ње и рад Јо ва на Ива ни ше ви ћа, пр вог шко ло ва ног цр но гор ског 
ком по зи то ра, сти пен ди сте Ми ни стар ства про све те Ср би је (1885) и сту ден та на 
пре сти жном пра шком Кон зер ва то ри ју му, хо ро во ђе Рад нич ког пе вач ког дру-
штва у Бе о гра ду (ГР ЧИЋ 1926: 93–108). Ива ни ше вић аги ту је да по је ди но сти о 
ње го вом ра ду и ре цеп ци ји ње го вих из ве де них де ла бу ду об ја вље не у ли сто ви-
ма Стра жи ло во и Ја вор, ко је је уре ђи вао Јо ван Гр чић. У Гр чи ће вим за пи си ма 
по ме ну та су гим на зиј ска из во ђе ња Ива ни ше ви ће ве пе сме на Ра ји но ве сти хо-
ве Учи мо се, у Но вом Са ду (1887), као и пе са ма Ђу лић (Ка жи ми, ка жи) Јо ва на 
Јо ва но ви ћа Зма ја и Се ћа ње Јо ва на Гр чи ћа Ми лен ка, у окви ру Ка ра џи ће ве 
ве че ри, ко ју је у Пра гу ор га ни зо ва ла ли те рар на дру жи на „Сла ви ја“ (1888). Пи сац 
ци ти ра и Ива ни ше ви ће во пи смо ко је са др жи из ве штај о по зи тив ним че шким 
кри ти ка ма ње го вих ком по зи ци ја на сти хо ве Зма ја и Гр чи ћа Ми лен ка (Љу би
чи це срп ских го ра). Ком по зи тор се ди чи по зи тив ним су дом углед них че шких 
му зи ча ра Вац ла ва Ју де Но вот но га и Ан то њи на Двор жа ка, ко ји су про це ни ли 
да је реч о „ори ги нал ном ра ду са пре кра сним ме ло ди ја ма“ (ГР ЧИЋ 1926: 93–108). 
На ве де но је и да је Ива ни ше вић по ка зи вао ин те ре со ва ње за ди ри го ва ње вој ним 
ор ке стр ом у Но вом Са ду (1888). Као по себ на сли ка, ов де се из два ја ју и сег мен-
ти Гр чи ће вих за пи са о ис ку ству у ра ду са де цом. Пи сац мо ли Ива ни ше ви ћа 
да уз ком по зи ци ју Те жа ко ва пе сма у про ле ће, за два де чи ја гла са, осми сли и 
аде кват ну кла вир ску прат њу, на по ми њу ћи да де ца по ка зу ју знат но ве ћу си гур-
ност у пе ва њу уз кла вир не го а ca pel la. По сред но све до чан ство о бри жљи вом 
Ива ни ше ви ће вом од но су пре ма му зич ком ства ра ла штву за де цу пред ста вља 
ком по зи то ро во пи смо упу ће но Јо ва ну Јо ва но ви ћу Зма ју, то ком бо рав ка на 
сту ди ја ма у Пра гу (1886) (вид.: КО КА НО ВИЋ 2005: 249–256). Ива ни ше вић ша ље 
две де чи је пе сми це, Је лен че и Учи мо се, за об ја вљи ва ње у Зма је вом Не ве ну. 
Умет ник ис ти че по тре бу за пра вил ним раз у ме ва њем пе снич ког тек ста и за 
ујед на ча ва њем ме ло диј ских ак це на та с ак цен ту а ци јом срп ског је зи ка, уз опа-
ску да на ова пи та ња „на ши ком по ни сти уоп ште вр ло ма ло па зе“ (КО КА НО ВИЋ 

1896. – IV и VII ру ко вет, 1898. – VI II, IX и II ру ко вет. Го ди не 1897. гим на зиј ски хор је из вео 
Лжи ча ре ве При мор ске на пе ве у Мо крањ че вој пре ра ди, а 1900. би ле су на про гра му и Че ти ри 
об ред не кај де. Са ди ри ген том Иси до ром Ба ји ћем, хор је 1902. го ди не из вео Мо крањ че во Бол но 
че до, а 1903. и Х ру ко вет. ГР ЧИЋ 1926: 89.
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2005: 254). Пи смо пред ста вља и зна ча јан из раз Ива ни ше ви ће ве ау то по е ти ке. 
Ис так ну то је да је ком по но ва ње за де цу сло жен ства ра лач ки про цес, бу ду ћи 
да под ра зу ме ва ис пу ње ње раз ли чи тих зах те ва у ве зи са основ ном ме ло ди јом: 
„ме ло ди ја не сме би ти мо но то на (као што су по је ди не То лин ге ро ве пе сме за 
де цу), тре ба да је што ви ше на на род ним мо ти ви ма за сно ва на, да је при род на 
са ми шљу са ме пе сме“. На гла ше но је да гла со ви тре ба да бу ду јед но став но, али 
и ме ло диј ски пит ко осми шље ни, под ра зу ме ва ју ћи по ступ но кре та ње гла со ва 
у свим де о ни ца ма. Оства ри ва ње аде кват не хар мо ни је по ве за но је с по ступ ком 
„ду бо ког, пси хич ког за ви ри ва ња у сва ки ку тић пе смин“.21 

Кроз не ко ли ко оде ља ка књи ге, Гр чић из но си и ски це би о граф ског пор-
тре та Пе тра Ко њо ви ћа. На по ми ње да је Ти хо мир Осто јић у пе ри о ду 1894–1897. 
го ди не Ко њо ви ћу био раз ред ни ста ре ши на и да му је ка сни је пру жио зна чај не 
мо гућ но сти за пу бли ко ва ње тек сто ва у Ле то пи су Ма ти це срп ске. Пи са но је о 
ве ли ком Ко њо ви ће вом кон церт ном успе ху у За гре бу 1917. го ди не, уз на по ме-
ну да Ко њо вић Осто ји ћу ша ље де таљ не из ве шта је о ра ду. Из ко мен та ра се 
ви ди и да је Гр чић при су ство вао ре при зи Ко њо ви ће ве опе ре Ви лин вео (1918). 

Ме ђу Гр чи ће вим за пи си ма су и по је ди нач не цр ти це из би о гра фи ја ма ње 
по зна тих му зи ча ра. Ре ги стро ван је пр ви опус Иде До брин ко ви ће ве, ети да за 
кла вир у цис-мо лу об ја вље на у ли сту Стра жи ло во (бр. 19, 1886). Та пи ја нист-
ки ња, са свр ше ним те ча јем на бу дим пе штан ском Кон зер ва то ри ју му, по здра вље-
на је и као но ва ста нов ни ца Но вог Са да у по след њем бро ју истог ли ста (1888). 
Ме ђу бе ле шка ма о фи ло ло гу Јо ва ну Бо шко ви ћу, за бе ле жен је и по да так о ње-
го вом ин те ре со ва њу за при ча сни стих, тзв. Кру ше вач ко Хва ли те Љу бо ми ра 
Ра ди во је ви ћа. Гр чић ша ље Бо шко ви ћу, од но сно Пе вач ком дру штву „Стан ко вић“ 
у Бе о гра ду, пре пис те цр кве не пе сме из пар ти ту ре Ти хо ми ра Осто ји ћа. 

Сло же на сли ка о мре жи по знан ста ва и ути ца ја ме ђу пи сци ма и му зи ча ри ма 
до пу ње на је и дру гим, фраг мен тар ним до ку мен тар ним освр ти ма. Ме мо а ри 
То до ра Сте фа но ви ћа Ви лов ског отва ра ју и скром но „по гла вље“ о пи шче вој 
су пру зи, ви о ли нист ки њи Ми ли Ви лов ски (Ca mil la von Ste fa no vić-Vi lov ska, рођ. 
Оttenfeld). Иа ко о то ме ни је ди рект но пи са но, си гур но је да је тај не по сред ни, 
бли ски кон такт ути цао ба рем на по је ди не аспек те од но са Ви лов ског пре ма 

21 Уз нот ни за пис пе сме Је лен че, об ја вљен је и Ива ни ше ви ћев по здрав чи та о ци ма Не ве на: 
„Оне кра сне ми сли, што их ре чи у по је ди ним пе сми ца ма би се ром ни жу, да би исте би ле још 
дра жи ји ва ше ду ше на кит, ево по ку шах да вам не ку од њих зна ци ма за пе ва ње обе ле же ну 
пре дам; те да их ва шим не жним гла си ћи ма склад но и умил но пр о из во ди те. А кад успе ва ли 
бу де те, пун сам на де да ће те ове две ова ко сло же не пе сми це за во ле ти јер кроз њих ве је дух на-
род ног по ја ња на ше на род не пе сме, ко јом вас је мај ка срп ска љу ља ла и га ји ла. Па пе вај те, ми ла 
де цо, кад год вам ду ша ве се ло шћу за и гра! Пе вај те, дра ги Срп чи ћи и Срп ки њи це, у ве се лој игри 
као и у мир но ме хо ду, пе вај те баш и он да, кад вам мо жда ча си уза луд но те ку, јер ‘ко пе ва зло 
не ми сли’ ве ли на род“; КО КА НО ВИЋ 2005: 254.
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умет но сти. Ми ла Ви лов ски је украт ко пред ста вље на као успе шни свр ше ни 
сту дент Беч ког кон зер ва то ри ју ма и ак тив ни уче сник на кон цер ти ма ши ром 
„му зич ког све та“.22 О ње ној по пу лар но сти у Ср би ји Ви лов ски го во ри са мо 
по сред но, кроз пи смо Вла да на Ђор ђе ви ћа ко јим Бе о град ско пе вач ко дру штво, 
у ор га ни за ци ји ве ли ке го ди шње за ба ве и кон цер та у На род ном по зо ри шту у 
Бе о гра ду, по зи ва умет ни цу на уче шће, на гла ша ва ју ћи да би оно зна чај но до-
при не ло по пу лар но сти чи та вог до га ђа ја:

22 Од лом ци из по ро дич не пре пи ске Гу ста ва Ма ле ра све до че о за јед нич ком кон церт ном 
на сту пу Ми ле Отен фелд с по зна тим ком по зи то ром, пред став ни ком не мач ког по зног ро ман-
ти зма. Вид.: MCCLATCHIE 2006: 34. Са чу ван је и при ме рак пар ти ту ре Ма ле ро вог де ла Das fla
gen de Lied, с по све том Ми ли Ви лов ски на на слов ној стра ни. Вид.: http://www.gu stav-ma hler.eu /
in dex.ph p/per so nen-2/700-ott , 10. 02. 2018.

Хва ли те („кру ше вач ко“), у: Ста ро кар ло вач ко пје ни је, за пис и хар мо ни за ци ја  
Ти хо ми ра Осто ји ћа (де о ни ца со пра на), Ве ли ка срп ска пра во слав на гим на зи ја,  

Но ви Сад (1887)
(МИ СА НУ, без озна ке)
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Мо лим те да кле, ти срећ ни чо ве че, ко ме је Бог дао не са мо ле пу и па мет-
ну же ну не го и још и та кву умет ни цу ко ја са не ко ли ко по те за ње ног вол шеб ног 
гу да ла из др жа ва це ло јед но дру штво у жи во ту – мо ли мо те да из деј ству јеш код 
го спо ђе Ми ле при ста нак, и да нам га за јед но са усло ви ма од мах ја виш, јер пре 
то га не мо же мо ни ко ра ка пред у зи ма ти (ВИ ЛОВ СКИ 2010: 108).

У дру гом одељ ку ме мо а ра, Ви лов ски под се ћа на ва жну уло гу Ни ко ле 
Ђур ко ви ћа у уво ђе њу нот ног по ја ња и у осни ва њу пр вог срп ског ди ле тант ског 
по зо ри шта у Пан че ву; ме ђу мно гим по зна ни ци ма из мла до сти, ко је пред ста-
вља као зна чај не кул тур не и умет нич ке по сле ни ке, Ја ков Иг ња то вић бе ле жи 
успо ме ну на Ми ла на Ми ло ву ка, при ја те ља из де тињ ства и та лен то ва ног ви о-
ли ни сту, бу ду ћег осни ва ча и пр вог хо ро во ђу Бе о град ског пе вач ког дру штва; 
на стра ни ца ма днев ни ка, Пе ра То до ро вић опи су је су срет са Сте ва ном Мо крањ-
цем на за ба ви че шког дру штва „Лу мир“, ис ти чу ћи њи хо во ста ро школ ско при-
ја тељ ство и за јед нич ке да не ис пу ње не пе смом (ТО ДО РО ВИЋ 1990). Ми лан Са вић 
по ми ње и ини ци ја ти ве Сте ва на (Ва си на) По по ви ћа (Чи ка Сте ве) при ли ком 
осни ва ња пе вач ких дру шта ва и дру гих кул тур них уста но ва у Но вом Са ду, као 
и ак тив но сти др Ла зе Ста но је ви ћа, пред сед ни ка но во сад ске Срп ске чи та о ни-
це (око 1888) и Срп ског но во сад ског пе вач ког дру штва (вид.: ЂУ РИЋ 1996: 210). 
Са свим крат ким, ин фор ма тив ним то ном, пр о ко мен та ри са но је и ан га жо ва ње 
Пе тра Ко њо ви ћа на ме сту управ ни ка Срп ског на род ног по зо ри шта (1921).

Свет ама тер ског му зи ци ра ња

Од лом ци до ку мен тар них из во ра при ка зу ју свет ама тер ског му зи ци ра ња, 
кроз опи се му зич ких ак тив но сти књи жев них умет ни ка, пи са ца и пе сни ка, 
али и пред став ни ка дру гих стру ка – ле ка ра, прав ни ка, но ви на ра, адво кат ских 
слу жбе ни ка. У де лу На ши ста ри, Ми лан Са вић по ми ње ве шти ну Ко сте Триф-
ко ви ћа у сви ра њу мно гих му зич ких ин стру ме на та, на ро чи то ве шти ну му зи-
ци ра ња на кла ви ру и ви о ли ни (СА ВИЋ 2010: 40). Успо ме не Сав ке Су бо тић пре-
но се и ма лу жа нр-сце ну му зич ког дру же ња са Бран ком Ра ди че ви ћем. Ме ђу 
сли ка ма из де тињ ства, опи су ју ћи по ро дич ни пут ка Бе чу, по сле про па сти 
Но вог Са да (1849), ау тор ка по ми ње за др жа ва ње у Ра ји чу (Ро га шка Сла ти на), у 
ко јем је у исто вре ме бо ра вио и Бран ко Ра ди че вић, по зна ник ње них ро ди те ља.23 

23 Сав ка Су бо тић је ро ђе на у углед ној но во сад ској тр го вач кој по ро ди ци По лит. По вољ на 
еко ном ска си ту а ци ја, уз ве ли ку мо рал ну по др шку по ро ди це, би ли су и до бри усло ви за сти ца ње 
ви со ког обра зо ва ња. Шко ло ва на је у при ват ним ин сти ту ти ма за обра зо ва ње жен ске де це. Ис-
так ну то је да је мај ка Ју ли ја на (рођ. Де сан чић) по себ но ути ца ла на фор ми ра ње Сав ки них 
ста во ва о уло зи же не у дру штву. Ве ли ка по ро дич на би бли о те ка сма тра на је за по себ ну дра го-
це ност још у пе ри о ду де тињ ства Сав ке и ње ног бра та Ми ха и ла (По лит Де сан чи ћа). О то ме 
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Се ћа се да је гле да ла у пе сни ка као у „не ко ви ше би ће“ и као по себ ну успо ме ну 
пам ти њи хов ма ли му зич ки су срет. Она је сви ра ла кла вир, а Бран ко је, ка да 
је за чуо ове зву ке, за и грао ко ло, ис ти чу ћи при том спрем ност за из во ђе ње на-
род не игре као ко ре о ло шког обе леж ја раз ли чи тих се о ских тра ди ци ја:

У кур са ло ну у Ра ји чу био је кла вир. Јед ном по сле руч ка, кад обич но ни је 
би ло ни ко га у са ли, ја сам сви ра ла ко ла. Од јед ном, до ју ри не ко уну тра кли чу ћи: 
„Жи ве ла!“ Ја се трг нем, кад та мо Бран ко, па све под ска ку је игра ју ћи ко ло и пе ва-
ју ћи под ско чи це. У том по ву че мо ју ма тер да по и гра са њи ме, пун оду ше вље ња: 
„Сад ће мо игра ти ба чван ски, па он да ре дом.“ Мо ја ма ти се од у пи ра ла го во ре ћи: 
„Та, ни је ме ни до игра ња, ма ни те ме!“ – „Али, мо лим Вас, го спо ђо, са мо још ово“, 
и он да по че пе ва ти сво је: „Ко ло, ко ло, на о ко ло, ви ло ви то, пла хо ви то...“ Та да сам 
га пр ви и по след њи пут ви де ла (СУ БО ТИЋ 2001: 99). 

По се бан оде љак Ме мо а ра Ја ко ва Иг ња то ви ћа по све ћен је и успо ме на ма 
на јед ну ус кр шњу по се ту Па влу Ри ђич ком у Зе му ну и на игран ку на ко јој је 
Иг ња то вић упо знао дво ји цу пе сни ка, Ди ми три ја – Ми ту Ми хај ло ви ћа и Бран-
ка Ра ди че ви ћа. Се ћа ју ћи се ути са ка ко ји су на ње га оста ви ли но ви по зна ни ци, 
Иг ња то вић бе ле жи и на ро чи те опа ске о Ми хај ло ви ће вој умет нич кој при ро ди 
и та лен ти ма: „Умео је до бро ги та ри ра ти, и ина че у дру штву при ја тан, ни кад 
увре дљив, и ду ра шан. Био је по е тич не осе тљи во сти, са до бром пор ци јом ро-
ман ти ке; да се о пет сто ти на ле та пре ро дио, пра ви тру ба дур“ (СУ БО ТИЋ 2001: 
107). Иг ња то вић опи су је и пр ве су сре те са зна ме ни тим љу ди ма из умет нич ких 
кру го ва у Пе шти и Сен тан дре ји: осим углед них књи жев них де лат ни ка, Си ме 
Ми лу ти но ви ћа, Ми ло ва на Ви да ко ви ћа, Јо ва на Па чи ћа, Фра на Ку рел ца и школ-
ског дру га Ми ла на Ми ло ву ка, као углед ног сен тан дреј ског му зи ча ра из два ја 
ма јо ра Ава ку ма Ава ку мо ви ћа, ко ји је, иа ко опре де љен за вој нич ки по зив, по-
ка зи вао на ро чи то ин те ре со ва ње и та ле нат за умет ност (уп. БИ КАР 2003: 220–221). 

У за пи си ма При ли ке из мо га жи во та, Ми лан Са вић из но си по да так да 
је Си мо Ма та вуљ „кад је био рас по ло жен, пе вао на сав глас, ка ко је пе вао у 
ло кан ди на Це ти њу. Че сто пе сму ‘Осу се не бо зве зда ма’, ко ја се ‘пје ва по сви јем 
кра је ви ма Дал ма ци је’“ (СА ВИЋ 2009: 107). По да так да је Ма та вуљ исту пе сму у 
при чи Свр зи ман ти ја „мет нуо кла сич ном Пе тру Пе тро ви ћу у гр ло“ (СА ВИЋ 
2009: 107) по твр ђу је зна чај му зич ких ис ку ста ва и у пи шче вом ства ра лач ком, 
про зном из ра жа ва њу. Ма та вуљ пак у Би ље шка ма по ми ње и Шпи ра (Спи ри-
до на) Ог ње но ви ћа, ко тор ског тр гов ца, чи нов ни ка Ми ни стар ства фи нан си ја 
и са мо у ког ком по зи то ра ама те ра, ак тив ног ди ри ген та и ор га ни за то ра му зич ког 

обо је све до че у ме мо ар ским за пи си ма. У по ро ди ци је не го ван не мач ки је зик, ку по ва не су 
књи ге и ча со пи си на не мач ком, али је ре дов но на ба вља на и ак ту ел на срп ска ли те ра ту ра; уп. 
Сто лић, „Пред го вор“, у: СУ БО ТИЋ 2001: 19–28. О по ро ди ца ма Де сан чић и По лит вид.: СТА ЈИЋ 1956.
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жи во та у Цр ној Го ри у по след њим де це ни ја ма 19. ве ка. Пред ста вља га као ау то-
ра мно штва цр кве них и љу бав них пе са ма, ко ји ма је „ми ло вао слух“ слу ша ла ца. 
Ма та вуљ на гла ша ва да је Ог ње но вић по себ но скре нуо па жњу дво ра и Це ти-
ња на ка да је, по во дом вен ча ња кне ги ње Ми ли це Ни ко ла јев не, кћер ке кра ља 
Ни ко ле I Пе тро ви ћа, и ве ли ког кне за Пе тра Ни ко ла је ви ча, уну ка ру ског ца ра 
Ни ко ла ја I Ро ма но ва (1889), ком по но вао По све ту пра ху оца Ср би је, на сти хо ве 
из Гор ског ви јен ца. Пи сац бе ле жи ау тен тич но све до чан ство о при је му ове пе сме:

Ту ду гач ку, због сил них исто риј ских але го ри ја и цр кве но сло вен ских ри-
је чи те шко ра зу мљи ву пје сму, на у чи ше од ње га му шка и жен ска дје ца основ них 
шко ла и от пје ва ше је уо чи свад бе под про зо ром же ни ко вим. Пу бли ка бје ше у 
не до у ми ци, на га ђа ше шта се то пје ва и у ко ме се је зи ку пје ва, то ли ко је то, због 
сми је шних су ко ба је зич не и му зич ке ак цен ту а ци је, због не при род них од мо ра ка, 
би ло чуд но и не ра зу мљи во! Ону ње ко ли ци ну му зич ки обра зо ва ну, на пр во ме 
мје сту кне ги њи це, на кон чу ђе ња об у зе сми јех, али се ком по зи то ру да де слу-
жбе на хва ла... (МА ТА ВУЉ 1988: 219).

По ме ну то је и да је Ог ње но вић ком по но вао по је ди не од лом ке из дра ме 
Бал кан ска ца ри ца Ни ко ле I Пе тро ви ћа:24 

кад се она про ши ри, про ши ри и он свој по сао; кад му да до ше уло гу Ђор-
ђе ву, он је „ци пан-ци је лу“ ста ви у но те! Го во ра ше чо вјек (ина че до бар чо вјек): 
„Од све га то га ње што ће се сви дје ти го спо да ру!“ И по го ди. (МА ТА ВУЉ 1988: 219). 

Уз слич не опа ске о ори ги нал но сти и ква ли те ту ком по зи то ро вог ра да, у 
ве зи с јед ном од Ог ње но ви ће вих ари ја ко мен та ри са но je да она „бје ше до ле тје ла 
из Ита ли је, бог зна из ко је опе ре или кан цо не те!“ (МА ТА ВУЉ 1988: 220).

Ме ђу се ћа њи ма на ђач ке да не у Ве ли кој шко ли, Ко ста Хри стић бе ле жи 
и успо ме не на умет нич ке, му зич ке ак тив но сти по је ди на ца. Упам ће но је да се 
Ми лан Ку јун џић, та да про фе сор фи ло зо фи је, нај ра ди је кре тао у бу до а ри ма, 
по зо ри шту, за ба ва ма, омла дин ским скуп шти на ма, и да је пи сао љу бав не и 
па три от ске пе сме (ХРИ СТИЋ 1989: 106). Про фе сор гра ђан ског пра ва Ђор ђе Па-
вло вић је пак оце њен као од ли чан ви о ли ни ста, уз на гла сак да је су де ло вао на 
ин тим ним двор ским кон цер ти ма на дво ру кне за Ми ха и ла:

24 О ути ца ју дра ме Бал кан ска ца ри ца на де мо кра ти за ци ју по зо ри шне умет но сти и хор-
ске му зи ке у Цр ној Го ри вид.: IVA NO VIĆ 2012: 65–68. Ра ди из во ђе ња по ме ну тог де ла (пре ми је ра је 
би ла 1. ја ну а ра 1884) осно ва но је и До бро вољ но ди ле тант ско дру штво Це тињ ске чи та о ни це. У 
глав ним уло га ма би ли су Јо ван Па вло вић, Си мо Ма та вуљ, Шпи ро Ог ње но вић, Ла за Ко стић и не-
ко ли ко ро ђа ка кња за Ни ко ле, као и уче ни це Де во јач ког ин сти ту та; нав. пре ма: IVA NO VIĆ 2012: 66.

Му зи ци ве о ма на кло ње на, по ро ди ца кња за Ни ко ле да ла је и јед ног ком по зи то ра – Мир ка 
Пе тро ви ћа, си на кња за Ни ко ле, док су две ћер ке сви ра ле кла вир и учи ле му зи ку код ру ских 
пе да го га из Де во јач ког ин сти ту та; уп. РА ДО ВИЋ 2001: 73.
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На двор ским и оп штин ским ба ло ви ма био је ра до ви ђен као от мен играч, 
ко ји сво ју игра чи цу не за ма ра вр то гла вим окре та њем, ни ти би јој не спрет но 
стао на но гу (...). И она ко као што је хлад но и рав но ду шно на пу штао ка те дру на 
глас зво на ко јим је по школ ским ход ни ци ма об ја вљи вао свр ше так ча са по кој ни 
фа му луз чи ча Ђу ра, та ко би исто, уч ти во и хлад но, од вео сво ју игра чи цу ње ној 
ма ми, чим би ка пел ник Чи жек сво јом па ли цом за у ста вио вал цер или ма зур ку 
(ХРИ СТИЋ 1989: 107).

Ме ђу по је дин ци ма ко ји му зи ци ра ју „за сво ју ду шу“, Са вић пор тре ти ше 
Јо ва на Ста ји ћа, по чет ком осам де се тих го ди на беч ког сту ден та, по то њег док-
то ра пра ва и успе шног адво ка та у Ши ду, као вич ног и по пу лар ног пе смо твор ца. 
Пред ста вља га као „ћа ска ла“ и пе ва ча, твор ца ша љи вих пе са ма ко је су, по сред-
ством срп ске сту дент ске омла ди не, би ле рас про стра ње не ши ром Ау стро у гар-
ске и на ро чи то по пу лар не у Срем ским Кар лов ци ма. По да так да су ства ра не 
пре ма ме ло ди ја ма срп ских, ма ђар ских и не мач ких на род них пе са ма, као и на 
осно ву ме ло ди ја по зна тих ига ра, по пут вал це ра, пол ке и че твор ке, ука зу је на 
мно го стру ка укр шта ња је зич ких и му зич ких ути ца ја у му зич ком ства ра ла штву 
овог пе ри о да. На дру гом ме сту, Са вић из два ја и Ва су Ни ко ли ћа, као ау то ра пе-
сме Што се бо ре ми сли мо је, под се ћа ју ћи на хар мо ни за ци ју и кла вир ску об ра ду 
те ме ло ди је ко ју је са чи нио Кор не ли је Стан ко вић.25 

Као све до чан ства о ак тив но сти му зи ча ра ама те ра у дру гом кул тур ном 
кон тек сту, пу то пи сне бе ле шке цр но гор ског кња за Ни ко ле I Пе тро ви ћа Ње го ша 
из 1883. и 1899. го ди не до но се и дра го це не по дат ке о му зич ким при ли ка ма на 
дво ру сул та на Аб ду ла Ха ми да II у Ца ри гра ду, вла да ра ко ји је имао по се бан 
афи ни тет пре ма му зич кој умет но сти.26 Двор Дол ма-бах че опи сан је са се ћа њем 

25 Кор не ли је Стан ко вић је пе сму Што се бо ре ми сли мо је об ја вио у Бе чу 1857. го ди не као 
кла вир ске ва ри ја ци је, под на сло вом Срб ска на род на пе сма. Исту пе сму прет ход но је об ја вио 
Алојз Ка ла уз као ме ло граф ски за пис (1850) и кла вир ске ва ри ја ци је (1857). У крат кој би о гра фи ји 
Кор не ли ја Стан ко ви ћа из пе ра Ко сте Ма ној ло ви ћа сто ји по да так да је кнез Ми ха и ло Обре но вић, 
у ку ћи тр гов ца (Јо си фа) Мој си ло ви ћа, мно го пу та Стан ко ви ћу пе вао ову пе сму. О ау тор ству 
тек ста пе сме пи са ли су и Сто јан Но ва ко вић и Вла дан Ђор ђе вић, на по ми њу ћи да ју је кнез Ми-
ха и ло по све тио сво јој ро ђа ки Ка та ри ни Кон стан ти но вић. Ђор ђе вић ка зу је да „ари ја те пе сме 
бе ше по зајм ље на из не ка кве опе ре“, Фра њо Ку хач је по ве зу је с не мач ком пе смом Ich denn Li e be 
ein Ver brec hen, док Са му и ло Ко ен твр ди да ме ло ди ја под се ћа на је вреј ску си на го гал ну пе сму Оде 
ха ки ани та ни. Др Ра до мир По по вић утвр дио је, на осно ву уви да у ме мо ар ске за пи се Кон стан-
ти на А. Јо ва но ви ћа, си на Ана ста са Јо ва но ви ћа, да је кнез Ми ха и ло пе сму по све тио прин це зи 
Ма ри ји Лих тен штајн. У тек сту Ста не Ђу рић Клајн „Му зич ки град Бе о град“ (1956: 51–52), у ко јем 
ау тор ка де таљ но раз ма тра по ре кло пе сме, ко мен та ри са но је и да по сто ји не по твр ђе ни став да је 
пи сац сти хо ва Ва са Ни ко лић. Вид.: АНО НИМ [С. Новаковић] 1868: 389; ЂОР ЂЕ ВИЋ 1927: 122; МА-

НОЈ ЛО ВИЋ 1929: 412–413; 1942: 21; КУ ХАЧ 1941: 68; нав. пре ма: ПЕ РИЋ 1985; ЈО ВА НО ВИЋ 2012: 56.
26 Сул тан Аб дул Ха мид II (İkin ci Abdülha mit, 1842–1918), три де сет че твр ти сул тан Осман-

ског цар ства, био је ве ли ки љу би тељ му зи ке, по себ но опер ског жан ра. Пр ви је у Цар ству са-
чи нио и са мо стал не пре во де ли бре та по зна тих опер ских де ла за пад но е вроп ских ком по зи то-
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на ве ли ку рас кош и раз ме та ње, а по себ но је при ка зан од ла зак на бал у Бу јук-
-Де ре, ко ји је Алек сан дар Ива но вич Не ли дов, ру ски по сла ник у Ца ри гра ду 
(1882–1896), при ре дио у част цр но гор ског кња за. Ау тор пре но си ути ске о изу-
зет ном го сто прим ству и љу ба зно сти до ма ћи це го спо ђе Не ли дов, с ко јом је при-
јат но раз го ва рао и играо ка дрил. Уоп ште но се при се ћа слу ша ња „тур ске му-
зи ке“, крат ко бе ле же ћи да је на ро чи то за па зио из ве сног ста рог сви ра ча, ко ји је 
сви рао и пред сул та ном Мах му дом II, као и јед ног сле пог из во ђа ча из у зет не 
ве шти не. 

Пи шче ве успо ме не из дру ге по се те Ца ри гра ду (1899) ви ше стру ко за ни-
мљи во осве тља ва ју та мо шњи двор ски му зич ки жи вот. Ау тор на по ми ње да су 
већ на брод ској па лу би, при ли ком до че ка го сти ју-пут ни ка, сви ра ле вој на и 
двор ска му зи ка. Са оп ште но је и дра го це но све до чан ство да се за вре ме руч ка 
слу ша ла му зи ка це тињ ског ка пел ни ка Фра ње Ви ме ра27 и то у из во ђе њу гу дач ког 

ра. Ком по но вао је не ко ли ко опер ских оства ре ња за двор ски ор ке стар, ко ји је осно вао ње гов де да, 
сул тан Мах муд II (Mah mud-u sānī, 1785–1839), а во дио Ђу зе пе До ни це ти (Gi u sep pe Do ni zet ti, 
1788–1856), ста ри ји брат по зна ти јег ита ли јан ског ком по зи то ра Га е та на До ни це ти ја (Ga e ta no 
Do ni zet ti, 1797–1848). 

27 Фра њо Ви мер (Fran ti šek Wi mer, 1856–1935) био је ком по зи тор, му зич ки пе да гог и ди-
ри гент че шког по ре кла. По за вр шет ку Кон зер ва то ри ју ма у Пра гу, пре шао је на Це ти ње, по том 

 
Кор не ли је Стан ко вић, Што се бо ре ми сли мо је, пр во из да ње, Беч (1857), 

ко ри це и на слов на стра на
(БМС RN IV 6)
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ор ке стра ко ји је офор мио кне жев син Мир ко Пе тро вић.28 На дру гом ме сту 
опи са но је и ка ко су се два ор ке стра, вој на и двор ска „му зи ка“, над ме та ла у ва-
жном за дат ку да им пре си о ни ра ју го сте дво ра. Упе ча тљи ва су ау то ро ва за па-
жа ња ко ја на пр вом ме сту ис ти чу ни во му зич ког обра зо ва ња ње го ве де це:

Сви на ши гла со ви и сво на ше ди вље ње при па ло је ор ке стру дво ра Њ. В. 
Сви ра ло је слат ке и ме ло дич не ари је, ко је су ја ко ди ра ле ср це, ако је чо вјек и 
ма ло ори јен та лац као ја. Мо јој Ми сји ни је су се учи ни ли ти акор ди до вољ но 
тев тон ски ни до вољ но ваг не ров ски, а Мир ко се пре ви јао од сми је ха гле да ју ћи 
ди ри ген та ка пе ле ка ко да је такт пла зе ћи је зик за ци је ло ври је ме тра ја ња ко ма да 
(ПЕ ТРО ВИЋ ЊЕ ГОШ 1988: 691).

Но ти ра ју ћи да је при ли ком ове по се те са сул та ном во дио ин спи ра тив не 
раз го во ре, из ме ђу оста лог и о умет но сти, му зи ци и сли кар ству, књаз Ни ко ла 
по себ но ис ти че ве ли ку за ин те ре со ва ност и на ро чи то при зна ње ко је је осман-
ски вла дар одао Мир ку Пе тро ви ћу за ком по зи тор ску ак тив ност (ПЕ ТРО ВИЋ 
ЊЕ ГОШ 1988: 705–706). У на став ку, пу то пи сац бе ле жи упе ча тљи во се ћа ње на 
му зич ко дру же ње ко је је усле ди ло у двор ском са ло ну. У сво је вр сном кла вир-
ском ди ја ло гу, овом при ли ком су се му зич ки над ме та ли си но ви кња за Ни ко ле 
и сул та на Ах ме да. Уоч љи ви су кне же ва осе тљи вост на ква ли тет му зич ког 
из во ђе ња, по зна ва ње кла вир ског и опер ског ре пер то а ра, као и скло ност ка 
из ра жа ва њу на ци о нал ног ста ва и опре де ље ња по сред ством му зи ке: 

Из тр пе за ри је ула зи мо у је дан ве ли ки са лон ђе се жу ри мо да при па ли мо 
ци га ре те. Ди ван кла вир је за у зи мао дио про сто ри је укра ше не са еле ган ци јом 
и до брим уку сом. Њ. В. по зи ва Мир ка да сви ра. Овај, по при ро ди не су ви ше 
скро ман, без дво у мље ња при ста је же ле ћи успјех и за ми шља ју ћи да је до вољ но 
да је чо вјек ћор да би вла дао сли је пи ма. Па ипак, вр ло до бро је сви рао, нај при-
је тур ски марш, а он да дру ге ства ри. На шем оду ше вље њу ни је би ло кра ја ка да 
Њ. В. ре че свом мла дом си ну Бу хан Еди ну да сјед не за кла вир; он нам од сви ра 

у Ско пље, па у Вр шац, где је осно вао Вој ну му зич ку шко лу и био њен управ ник. Та ко ђе, био је 
ди ри гент вој не му зи ке у За гре бу и у Под го ри ци, где је осно вао Кња жев ску вој ну му зи ку (1889). 
На Це ти њу је, осим ду вач ког, осно вао и гу дач ки ор ке стар, са ко јим је из во дио де ла че шких 
ау то ра. Уче ство вао је и у осни ва њу пе вач ког дру штва „Бран ко“ у Под го ри ци и јед но вре ме био 
ње гов хо ро во ђа, во дио пе вач ко дру штво „Ње гош“ на Це ти њу. Ком по но вао је спле то ве на род-
них пе са ма, ме ђу ко ји ма је нај по зна ти ји Пот пу ри на мо ти ве цр но гор ских на род них пе са ма, као 
и пле сне ком по зи ци је и мар ше ве. По себ но је по знат као ком по зи тор ме ло ди је за пе сму Она мо 
’на мо! на сти хо ве кра ља Ни ко ле I Пе тро ви ћа (1867), ко ја је по ста ла и на род на хим на Кра ље ви не 
Цр не Го ре.

28 Мир ко Пе тро вић Ње гош (1879–1918) основ на зна ња о му зи ци сте као је уз ком по зи то ра 
Ро бер та То лин ге ра, ко ји је под у ча вао сви ра њу кла ви ра сву де цу кра ља Ни ко ле. Као ком по зи тор- 
-ама тер пи сао је мар ше ве, вал це ре и пе сме за глас и кла вир. Ње го ве ком по зи ци је су штам па не 
у Ри му и Лај пци гу.
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Нор му и ви ше дру гих ко ма да на на чин са свим из у зе тан. По би је ђен на цар ском 
Ди ва ну, као утје ху и лич но из ру ку Њ. В. Мир ко је при мио ме да љу за ли је пе 
умјет но сти, ко ја је ту ско ро уста но вље на, под ути ском, као и ми, да је био у дру-
штву пра вог умјет ни ка и у ку ћи ве ли ко га и уз ви ше но га вла да о ца ко ји вас пи-
та ва сво ју ђе цу као што тре ба и свје сно их уво ди у умјет ност и на у ке. Ње го во 
Ве ли чан ство нам је пред ста ви ло сво је зе то ве, све ли је па и љуп ка го спо да. Цви-
јет ве че ри би ла је по ја ва нај мла ђег си на Њ. В, мла дог прин ца Аб дур Ра ма на од 
6 до 7 го ди на. За ми сли те да нам је сви рао та ко ђе вр ло до бро цр но гор ску хим ну 
и дру ге ари је и пје сми це до у бес крај, до тле да сам тра жио ми лост за ње га гр ле ћи 
га и од но се ћи га са сто ли це! (ПЕ ТРО ВИЋ ЊЕ ГОШ 1988: 716–717).

Пе вач ка дру штва и ин стру мен тал ни са ста ви

За пи си књи жев ни ка о ак тив но сти ма пе вач ких дру шта ва све до че о сло-
је ви тим аспек ти ма дру штве них по зи ци ја и уло га ових му зич ких ан сам ба ла, 
као глав них пред став ни ка јав ног кул тур но-умет нич ког жи во та, пре све га 
ме ђу Ср би ма у Хаб збур шкој мо нар хи ји, али и у Ср би ји. До ку мен тар ним бе ле-
шка ма ди рект но је ре фе ри ра но тек на по је ди не ак тив но сти Зе мун ске ра тар ске 
пе вач ке дру жи не, Пан че вач ког срп ског цр кве ног пе вач ког дру штва и Бе о град-
ског пе вач ког дру штва, али по сред но и на ши ре окви ре и до дир не тач ке у 
ра ду му зич ких дру шта ва и књи жев ни ка-ме мо а ри ста, по себ но оних ко ји су 
би ли ак тив ни и у јав ној по ли тич кој сфе ри. 

Рад Ује ди ње не омла ди не срп ске и слич них омла дин ских удру же ња, осни-
ва них у ци љу не го ва ња пр о бу ђе не на ци о нал не све сти у овом пе ри о ду срп ске 
исто ри је, прет хо дио је осни ва њу мно гих срп ских пе вач ких дру шта ва, а пред-
став ни ци и углед ни чла но ви Ује ди ње не омла ди не срп ске би ли су по сред ни 
или ди рект ни уче сни ци у њи хо вом ра ду. Ме ђу од лу ка ма о ра ду Ује ди ње не 
омла ди не срп ске би ла је из дво је на и по себ на тач ка – јав на пре да ва ња (тач ка 
6), из ме ђу оста лог „за не го ва ње те о ре тич ке на у ке о му зи ци у на шем на ро ду“ 
(ЂОР ЂЕ ВИЋ 1950: 21).

Не гу ју ћи основ ну иде ју и уло гу у умре жа ва њу срп ских ин сти ту ци ја у 
Ау стро у гар ској и пр о ли фе ра ци ји на ра ти ва све срп ског ује ди ње ња, Ује ди ње на 
омла ди на срп ска би ла је и по кро ви тељ Са ве за срп ских пе вач ких дру шта ва у 
Вр шцу (1869) (MAR KO VIĆ 15. 12. 2015). Ми хо вил То мандл са брао је по дат ке о 
ве ли кој на ци о нал но-пе вач кој све ча но сти, по во дом осве ће ња за ста ве Вр шач ког 
срп ског цр кве ног пе вач ког дру штва, на ко јој је пе вач ко дру штво из Бе о гра да 
го сто ва ло код ло кал них хо ро ва из Но вог Са да, Те ми шва ра и Пан че ва. Ме ђу 
де ле га ти ма су би ли мно ги по зна ти пред став ни ци Ује ди ње не омла ди не срп ске 
и јав них дру штве них, кул тур них и по ли тич ких кру го ва: Вла ди мир Јо ва но вић, 
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Ги га Гер шић, Све ти слав Ка са пи но вић, Ми лан Ку јун џић Абер дар, Ла за Ко стић, 
Алек сан дар Сан дић.29 Вла ди мир Јо ва но вић и Ла за Ко стић, као и круг књи-
жев ни ка и кул тур них по сле ни ка с ко ји ма су ти пи сци и по ли тич ки рад ни ци 
са ра ђи ва ли, би ли су овла шће ни за ре ша ва ње зна чај них пи та ња при ли ком 
осни ва ња пе вач ке за јед ни це. Овом при ли ком, Јо ва но вић је пред се да вао скуп-
шти ни пе ва ча, на ко јој је рас пра вља но о оп штим по тре ба ма срп ске му зич ке 
умет но сти, као и о мо гућ но сти ма за осни ва ње фон до ва за уче нич ке сти пен-
ди је. Раз ма тра ни су и пред ло зи о по тра жњи го ди шњих при ло га од цр кве них 
оп шти на и од Срп ског на род ног са бо ра, уз кон ста та ци ју да му зи ка „за се ца у 
пи та ње ши ре ња кул ту ре и про све те“ (ТО МАНДЛ 1938: 154).

Срп ско ака дем ско дру штво „Зо ра“ у Бе чу, с углед ним пред став ни ком 
То до ром Сте фа но ви ћем Ви лов ским, би ло је ак тив но на раз ли чи тим по љи ма 
по ли тич ких и кул тур них де лат но сти, ме ђу ко ји ма су од 1862. го ди не би ле и 
ак тив но сти хор ске му зич ке сек ци је. Пе вач ко дру штво је уче ство ва ло у цр кве-
ним слу жба ма, на сту па ло на кон цер ти ма и ор га ни зо ва ло тур не је по кра је ви ма 
на се ље ним Ср би ма, не гу ју ћи пан сла ви стич ки кон цепт очу ва ња на ци о нал ног 
на сле ђа (уп. ПЕ JО ВИЋ 2001а: 101). 

Као по ча сни члан Пан че вач ког срп ског цр кве ног пе вач ког дру штва, Ла за 
Ко стић је на пи сао и пр ви текст за хим ну овог хо ра, већ по ме ну ту Пе вач ку ’им ну 
Јо ва на Да ма ски на (1865).30 По ча сни чла но ви овог дру штва би ли су и Јо ван 
Ха џић Све тић, то ком 1864. го ди не вла дин ко ме сар за суд ско уре ђе ње Вој во-
ди не у пен зи ји и уред ник Огле да ла срп ског, Јо ван Су бо тић, та да члан Вр хов ног 
су да у За гре бу, и Ђор ђе На то ше вић, над зор ник срп ских шко ла у Ау стри ји.

Ме мо ар ски за пи си и дру га по сред на све до чан ства осве тља ва ју и раз ли-
чи те аспек те ве за пи са ца-ме мо а ри ста са Бе о град ским пе вач ким дру штвом. 

29 Вла ди мир Јо ва но вић је том при ли ком одр жао и пре да ва ње „О сна зи и ве ли чи ни Ср би-
на“, а Ги га Гер шић је го во рио о Удру же њу. Све ти слав Ка са пи но вић био је у ово вре ме по сла ник 
на Срп ском на род ном са бо ру, Ми лан Ку јун џић Абер дар про фе сор на Ве ли кој шко ли и се кре тар 
Ми ни стар ства уну тра шњих де ла у Бе о гра ду, Јо ван Па вло вић вр шио је функ ци ју уред ни ка 
Пан чев ца, док је Ми лан Јо ва но вић био про фе сор Ве ли ке шко ле; нав. пре ма: ТО МАНДЛ 1938: 153.

30 У опу су Ла зе Ко сти ћа на ла зи се још јед на слич на пе сма, под на сло вом Пе вач ка им на, 
у ко јој ау тор узи ма але го рич ки за гра ђу сво је пе сме гла со ве му шког хо ра, при да ју ћи сва ком 
гла су ње го во по себ но зна че ње. Бас му је те мељ сте но ви те згра де све ти ли шта из ко јег тре ба да 
се из диг ну мр тви и опе ва успо ме на на њих; ба ри тон пред ста вља гра ди те љем зи до ва тог све-
ти ли шта, са за дат ком да са гра ди уне до глед сту бо ве, ко ји тре ба да од во де ка сло бо ди, ве ри и 
на ди; сна жни те нор пак има да диг не свод и да здру жи људ ске ду ше, док, ко нач но, омла ди на 
сто ји на вр ху тог све ти ли шта, да по не се пе сму до не ба или да од ње га до по је сун це, тј. да до-
не се сре ћу и за до вољ ство на зе мљи. Ипак, тек сту ал ни пред ло жак Ла зе Ко сти ћа, као и пред-
ло же не ком по зи ци је, би ли су од би је ни на кон кур су (1865) за из бор хим не Пан че вач ког срп ског 
цр кве ног пе вач ког дру штва, оце ње ни од три че шка му зич ка цен зо ра. Текст но ве хим не, Пој мо 
Бо гу, са чи нио је по том Јо ван Јо ва но вић Змај, а ком по но вао Да во рин Јен ко; нав. пре ма: ТО МАНДЛ 
1938: 159–167. 
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Нај ста ри ји хор у Ср би ји био је ин сти ту ци ја ко ја је оку пља ла ин те лек ту ал це, 
ис так ну те пред став ни ке умет но сти, књи жев но сти, кул ту ре, на у ке и по ли ти ке 
(вид.: ПЕ ТРО ВИЋ 2004; МИ ЛА НО ВИЋ 2014: 19; 2016). Дру штво је, као во де ћи му-
зич ки ан самбл срп ске пре сто ни це, би ло под па тро на том чла но ва ди на сти је 
Обре но ви ћа, а по себ ну на кло ност је пре ма ње го вом ра ду по ка зи ва ла кра љи ца 
На та ли ја. Ме ђу пред сед ни ци ма и чла но ви ма упра ве, ко ји су да ли зна ча јан 
до при нос во ђе њу Дру штва, би ли су и Сте ва То до ро вић, Бра ни слав Ну шић, 
Ми лан Ку јун џић и Ми ло рад Шап ча нин. Из по зи ци је срп ског по сла ни ка у 
Ца ри гра ду, Вла дан Ђор ђе вић је ор га ни зо вао це ло куп ни про грам бо рав ка Дру-
штва са Сте ва ном Мо крањ цем у том гра ду, на хор ској тур не ји Со фи ја – Ца ри-
град – Плов див 1895. го ди не. Пу то пи сне за бе ле шке Спи ре Ка ли ка и Дра го ми-
ра Бр за ка дра го це на су све до чан ства о овој на ци о нал ној и ди пло мат ској му-
зич кој ми си ји Дру штва. Ова при ја тељ ска по се та бе о град ских му зи ча ра Бу гар-
ској, пр ва по сле рат них су ко ба 1885. го ди не, и Осман ском цар ству пу не две 
де це ни је по сле срп ско-тур ског ра та, има ла је из у зе тан спољ но по ли тич ки и 
ши ри кул ту ро ло шки зна чај. Пред ста вља ње на ци о нал не му зич ке кул ту ре 
европ ског ти па би ло је знак до бре во ље у по бољ ша њу од но са из ме ђу Кра ље-
ви не Ср би је и Бу гар ске, од но сно Ср би је и осман ске др жа ве. На кон церт ном 
про гра му Дру штва би ле су на пр вом ме сту бу гар ска и срп ска хим на. Осим 
Ру ко ве ти Сте ва на Мо крањ ца (из ве де не су Че твр та, Пе та и Сед ма ру ко вет) и 
де ла Сла вјан ског (Дми́трий Алек са́ндро вич Агре́нев-Славя́нский), Ба зе на 
(François Em ma nuel Jo seph Ba zin) и Брам са (Jo han nes Brahms), по себ но су за 
ову при ли ку при пре мље не Бу гар ске на род не пе сме Сте ва на Шра ма и пе сма Бир 
ча ре си јок! Са ид Ефен ди је (ПЕ ТРО ВИЋ 2004: 58). Го сто ва ње у Со фи ји и Плов-
ди ву има ло је и по се бан ефе кат на раз вој бу гар ског хор ског из во ђа штва, а 
чи ни ло је и сво је вр сну прет ход ни цу иде је о осни ва њу сло ве нач ког пе вач ког 
са ве за (ВАЛ ЧИ НО ВА ЧЕН ДО ВА 2014). При ли ком го сто ва ња на дво ру сул та на Аб-
дула Ха ми да II у Ца ри гра ду, сул тан је пр ви пут чуо хор ски из ве де ну тур ску 
хим ну, и то у хар мо ни за ци ји Сте ва на Мо крањ ца. Та ко ђе, за бе ле же но је да је 
за мо лио хо ри сте да от пе ва ју и срп ску хим ну Бо же прав де (МА НОЈ ЛО ВИЋ 1923: 
70–72; ПЕ ТРО ВИЋ 2004: 21; о овом пу то ва њу Бе о град ског пе вач ког дру штва вид. 
и: КУ ТЛАЈ 2014: 67–75).

Зна ча јан је и по да так да је, ка да је био на ме сту пред сед ни ка вла де то ком 
мо нар хиј ске дик та ту ре (1897–1900), Вла дан Ђор ђе вић омо гу ћио и ор га ни за ци ју 
хор ске тур не је по Не мач кој 1899. го ди не (уп. КУ ТЛАЈ 2014; ХУ БЕР 2014: 117–145). 
Та ко ђе, мо гу ће је да је упра во пу то пи сна књи га Бра ни сла ва Ну ши ћа Крај оба
ла Охрид ског је зе ра (1894) до при не ла ин те ре со ва њу Сте ва на Мо крањ ца за тај 
крај (уп. МИ ЛА НО ВИЋ 2006: 45; ATA NA SOV SKI 2015). У пе ри о ду ка да је Ну шић био 
на функ ци ји кон зу ла Кра ље ви не Ср би је у При шти ни, обез бе ђе ни су и бо ра вак 
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и ет но граф ско ис тра жи ва ње Сте ва на Мо крањ ца на Ко со ву (1896). У дру гом то-
му пу то пи са о Ко со ву, Ну шић је и об ја вио Мо крањ че ве за пи се срп ских лир ских 
пе са ма, пр ве ме ло граф ске за пи се фол клор них ме ло ди ја с тог под руч ја, ко ји су 
том при ли ком са чи ње ни (НУ ШИЋ 1986; вид. и: ПРЕ ДИЋ [б. г.]; МА НОЈ ЛО ВИЋ 1923; 
ДУМ НИЋ 2013а: 90; 2016: 115, 185). Као кон зул, Ну шић је омо гу ћио и Бе о град ском 
пе вач ком дру штву да по се ти При зрен, та да још увек у Ото ман ској ца ре ви ни.

Ме ђу ме мо ар ским за бе ле шка ма о по је ди нач ним хор ским ак тив но сти ма 
Дру штва из два ја се и се ћа ње Ко сте Хри сти ћа на све ча но от кри ва ње спо ме ни-
ка кне зу Ми ло шу пред па ла том Окру жног на чел ства у По жа рев цу, на Ивањ дан 
1868. го ди не. Пре ма крат ком пи шче вом све до че њу, на ли тур ги ји су слу жи ли 
ми тро по лит Ино кен ти је и та да шњи вла ди ка ша бач ки Ди ми три је (Па вло вић), 
по то њи па три јарх срп ски (1920–1930), уз по ја ње Бе о град ског пе вач ког дру штва 
(ХРИ СТИЋ 1989: 368).

Ве о ма шту ри у из но ше њу пре ци зни јих по да та ка о му зич ком ре пер то а ру 
пе вач ких дру шта ва, ме мо ар ски за пи си уоп ште но по твр ђу ју да су дру штва 

 
Про грам кон цер та Бе о град ског пе вач ког дру штва у Со фи ји (1895)

(МИ СА НУ, Збир ка фо то гра фи ја, Ф 70).
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не го ва ла ци ље ве про мо ви са ња на ци о нал не иде је, пан сла ви стич ког иде а ла 
очу ва ња све сло вен ског на род ног и умет нич ког на сле ђа. Се ћа ња го во ре пре-
те жно о из дан ци ма сло вен ске му зи ке. Пи са но је да су, осим срп ских, нај че шће 
из во ђе не че шке, ру ске и пољ ске пе сме. У упе ча тљи вом ма ни ру де вет на е сто-
ве ков ног, ро ман ти чар ског дис кур са о ро до љу бљу, о овим те ма ма је пи са но у 
ду ху Хер де ро вих схва та ња спе ци фич но сти „ду ха вре ме на“ (Ze it ge ist) и „ду ха 
на ци је“ (Volk sge ist), ко ја у це ли ни од ра жа ва ју ви сок ни во то ле ран ци је и ин те-
ре со ва ња за дру гог (вид.: WEL LEK 1954: 176–200; ЛО МА 2013: 375–402).

У днев нич ким бе ле шка ма, Пе ра То до ро вић, Ми лан Ђ. Ми ли ће вић и 
Ни ко ла Кр стић го во ре о ак тив но сти ма пе вач ких дру шта ва као ор га ни за то ра 
раз ли чи тих про сла ва и за ба ва, кон це ра та, бе се да и дру гих по пу лар них јав них 
му зич ких до га ђа ја с на гла ше ним на ци о нал ним обе леж јем. На осно ву ме сти-
мич них бе ле жа ка о при сут ни ма, сти че се увид у струк ту ре дру штве них кру-
го ва ко ји су у ова квим при ли ка ма пред ста вља ли цен трал ни део му зич ке пу-
бли ке. Ме ђу њи ма су би ли углед ни др жав ни ци, вој не ста ре ши не, ми ни стри и 
књи жев ни ци. Ми лан Ђ. Ми ли ће вић украт ко по ми ње по се те бе се да ма у ор га-
ни за ци ји Бе о град ског пе вач ког дру штва (1871), с на гла ском на зна чај ној по се-
ће но сти ова квих до га ђа ња у На род ном по зо ри шту и по зна тим бе о град ским 
ка фа на ма. Ис ти че ди на ми ку јав них дру штве них кре та ња то ком мај ских да на 
1872. го ди не, по во дом бо рав ка ру ског кне за Дол го ру ко ва (Вла ди мир Ан дре е вич 
Дол го ру ков, 1810–1891) у Бе о гра ду (на гла ша ва ју ћи да „но ва ули ца“ и Те ра зи је, с 
вен ци ма и бар ја ци ма, из гле да ју „као пе штан ске или беч ке гу сти ном про хо ђа ча“) 
и по да так да је пе вач ко дру штво на од ла ску ис пра ти ло кне за, с бук ти ња ма, до 
Са ве (МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ 2011: 497). За ни мљи во је за па жа ње о сла бо раз ви је ном осе-
ћа ју за ор га ни за ци ју ме ђу чла но ви ма Дру штва. О бе се ди одр жа ној 13. ја ну а ра 
1870. го ди не у те ра зиј ској „Ка си ни“, Ми ли ће вић пи ше: „Не ка ко не ма ни ка ква 
ре да. Хо ће мо европ ски, а не зна мо и за уред бу је вроп ску“ (МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ 2011: 497).

Пе ра То до ро вић бе ле жи по је ди но сти о но во го ди шњим про сла ва ма у 
ор га ни за ци ји Вра чар ског (1893) и Бе о град ског пе вач ког дру штва (1896, 1897), 
у Ко лар че вој пив ни ци. Уз кра так осврт на ат мос фе ру у пу ној дво ра ни пив ни-
це, То до ро вић опи су је оку пља ње ко сти ми ра них чла но ва Бе о град ског пе вач ког 
дру штва (1896), ко ји су раз ли чи тим му зич ким ин стру мен ти ма на чи ње ним од 
хар ти је, и слич ним ша љи вим ам бле ми ма, пред ста вља ли уми ра ње ста ре го ди-
не, али и те шко ма те ри јал но ста ње дру штва на кра ју 1896. го ди не (ТО ДО РО ВИЋ 
1990: 235). Пре ма То до ро ви ћу, но ва го ди на је до че ка на уз бур не уз ви ке, пе ва ње 
и сви ра ње Кра ље ве хим не.31 Исти пи сац пам ти и за ба ву у ор га ни за ци ји че шког 

31 Реч је о хим ни Бо же прав де, ко ју је 1872. го ди не ком по но вао Да во рин Јен ко, као јед ну од 
пе са ма за ро до љу би во-исто риј ски ко мад Мар ко ва са бља Јо ва на Ђор ђе ви ћа. За вре ме вла да ви не 
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дру штва „Лу мир“, у част отва ра ња но вог ста на у Сла ви ји, на ко јој је био у дру-
штву свог школ ског при ја те ља Сте ва на Мо крањ ца.

До ку мен тар ни за пи си по ка зу ју да су пе вач ка дру штва, као и ин стру мен-
тал ни ан сам бли вој не му зи ке, има ла ис так ну ту дру штве ну уло гу у зна чај ним 
др жав ним про сла ва ма и дру гим по ли тич ким при ли ка ма, вр ше ћи ујед но ми-
си ју на ци о нал ног и му зич ког про све ћи ва ња. У ау то би о граф ским бе ле шка ма, 
пи шу ћи о ат мос фе ри при ли ком оку пља ња на Све сло вен ском кон гре су у Пра-
гу 1848. го ди не, Јо ван Су бо тић бе ле жи ути ске ко је су на уче сни ке тог по ли тич-
ког са бо ра оста ви ле при год не па три от ске пе сме у из во ђе њу оку пље них че шких 
пе вач ких дру жи на. Пи сац пам ти „пе сму из хи ља ду и хи ља ду гр ла“, на по ми њу ћи 
да су се ро до љу би ви са др жа ји ори ли „из гр ла на ро да, не са мо пе ва ча, као да га 
гро мо ви ин то ни ра ју“ (СУ БО ТИЋ 1910: 90). Ко мен тар о из вр сној че шкој свир ци 
ве ро ват но се од но си на уче шће вој ног ин стру мен тал ног са ста ва у му зич ком 
де лу те ма ни фе ста ци је.32 Овим је та ко ђе по твр ђе но да су, осим ак тив но сти 
пе вач ких дру шта ва, и вој ни ин стру мен тал ни ан сам бли би ли ак тив ни као по-
кре та чи јав ног кул тур но-умет нич ког жи во та. У по ме ну тим му зич ким сфе ра-
ма, ре флек то ва не су и спе ци фич но сти ак ту ел ног од но са пре ма на ци о нал ној 
иде ји ме ђу Ср би ма у Хаб збур шкој мо нар хи ји и у Ср би ји.33

У за пи си ма о Ста ром Бе о гра ду, Бра ни слав Ну шић, на осно ву до ступ них 
по сред них из во ра, опи су је на ступ тур ске и срп ске вој не му зи ке 6. апри ла 1867. 
го ди не, на дан све ча не, сим бо лич не пре да је кљу че ва Бе о гра да, Сме де ре ва, 

ди на сти је Обре но вића, ова пе сма је при зна та као др жав на хим на. У пе ри о ду по сле Пр вог свет-
ског ра та, за јед но с пе сма ма На преј, за ста ва сла ве и Ли је па на ша, по ста ла је део хи брид не др жав-
не хим не Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Пе сма Бо же прав де и да нас је, с ме сти мич ним 
из ме на ма у тек сту, ак ту ел на срп ска хим на.

32 Про бле ми ма исто ри ја та и функ ци ја вој не му зи ке у кон тек сту кул тур них, по ли тич ких 
и еко ном ских при ли ка у Хаб збур шкој мо нар хи ји у 19. ве ку по све ћен је и збор ник ра до ва са ме-
ђу на род ног на уч ног ску па Вој на му зи ка у кул ту ри и исто ри ји че шких зе ма ља, Vojená hud ba v 
kultuře a hi sto rii českých zemí, ed. Jit ka Bajgarová, Et no lo gický ústav Aka de mie ved České re pu bliky, 
Pra ha 2007; нав. пре ма: КО КА НО ВИЋ 2009б: 150–153.

33 У но ви јим му зи ко ло шким сту ди ја ма, по себ но је рад Бе о град ског пе вач ког дру штва 
на под сти ца њу, раз во ју и про мо ви са њу срп ског му зич ког ства ра ла штва, под мо том „пе смом 
за срп ство“, са гле да ван у од но су на ту ма че ња „кон стру и са ња“ на ци о нал ног иден ти те та као 
при о ри тет ног по ли тич ког ци ља Ср би је. Хор ске свет ко ви не су ту ма че не и као му зич ки спек та-
кли ма сов ног на ци о на ли зма, с об зи ром на не го ва ње иде је на ци о нал не ин те гра ци је кроз про-
па ги ра ње уни фи ци ра не пе вач ке кул ту ре. Уо че но је да је Сте ван Мо кра њац, хо ро во ђа и тво рац 
про гра ма свих хор ских ак тив но сти Дру штва, мо гао има ти по дро бан увид у ак ту ел на по ли тич ка 
де ша ва ња, за хва љу ју ћи са рад њи с ис так ну тим по је дин ци ма срп ске ин те лек ту ал не ели те и 
др жав ним зва нич ни ци ма (Вла дан Ђор ђе вић, Сто јан Но ва ко вић, Бра ни слав Ну шић), као и са 
зна чај ним ин сти ту ци ја ма (Дру штво Св. Са ве, брат ство Сло бод них зи да ра). Вид.: МИ ЛА НО ВИЋ 
2014б: 17–30; 2016; 2018.
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Шап ца и Кла до ва кне зу Ми ха и лу, на Ка ле мег да ну, на кон при ма ња фер ма на 
тур ског сул та на Аб ду ла Ази са у Ца ри гра ду. 

То га да на по сле под не па ша је на ре дио те је тур ска му зи ка иза шла на Ка-
ле мег дан и сви ра ла је да се ве се ли на род а срп ска је му зи ка сви ра ла у ка сар ни 
вој сци. На Ка ле мег да ну је би ла ма са све та, па су гра ђа ни чак, уз свир ку тур ске 
вој не му зи ке, по ве ли и ко ло. Уве че је Бе о град сав био осве тљен кан ди ли ма, лу чем 
и бу ра ди ма од ка тра на. Пе вач ка дру штва: бе о град ско, пан че вач ко и зе мун ско, 
са сто пе де сет бук ти ња кре ну ли су у ба кља ду и пред дво ром кли ца ли кне зу и 
пе ва ли на из мен це…34

На по себ ном ме сту у ме мо а ри ма, Ла за Ко стић ево ци ра успо ме не на уче-
шће вој не му зи ке у прат њи кра љи це На та ли је то ком јед не ње не пло вид бе Ду-
на вом до Ђер да па:

Си шао сам на Са ву, где је би ла спрем на ла ђа оки ће на за ста ва ма, а на оба ли 
пу ков ска му зи ка. Сти го ше двор ска ко ла пра ће на гар ди сти ма. Го спо да си ђо ше, 
прат ња мно го број на, ко ла одо ше, вој на му зи ка од сви ра хим ну и већ да оде, кад 
је дан офи цир стр мо глав це ис тр ча из ла ђе и да де знак ка пел-мај сто ру. Му зи ка 
се опет по стро ји на ла ђи и од сви ра вал цер. На па лу би ла ђе су се окре та ли па-
ро ви, а пред сви ма кра љи ца. Њој се од јед ном прох те ло да игра. Вре ме је би ло 
та ко див но, а му зи ка та ко ту под ру ком… (КО СТИЋ 1988: 332).

Успо ме не на му зич ке до жи вља је из вој нич ких да на из но си и Вла дан Ђор-
ђе вић, бе ле шка ма о из вед би на род не хим не у мно гим све ча ним при ли ка ма и 
о им про ви зо ва ној „бан ди“ ко ја је сви ра ла за вре ме ва жни јих офи цир ских руч ко-
ва и дру гих оку пља ња. У сво јим днев нич ким за пи си ма, Пе ра То до ро вић сли ка 
но во го ди шњу ноћ и пр ви ја ну ар ски дан 1900. го ди не у Ни шу, уз зву ке пот пу-
ри ја на род них пе са ма, ко је из во ди вој ни ор ке стар ски ан самбл и ко ји га под-
се ћа ју „на да ле ку про шлост, на мла дост, на дав но ми ну ло до ба без бри жна и 
срећ на де тињ ства“ (ТО ДО РО ВИЋ 1990: 314). У слич ном то ну, Ко ста Хри стић се 
при се ћа бе о град ских про ме над них шет њи са да шњом Кнез Ми ло ше вом ули-
цом, од „Лон до на“ до Вој не ака де ми је и пар ка Ми ни стар ства фи нан си ја, и по-
себ но по ми ње да је вој на му зи ка не де љом и пра зни ци ма сви ра ла пред згра дом 
Ми ни стар ства (ХРИ СТИЋ 1989: 26; о осни ва њу вој них ор ке ста ра у Бе о гра ду, 
Кра гу јев цу и у Ни шу, вид. и: КРА ЈА ЧИЋ 2003).

34 НУ ШИЋ 1984: 27. У тре нут ку о ко јем пи ше, Бра ни слав Ну шић има са мо три го ди не. 
Из ве сно је, да кле, да је пи сац овај опис раз ра дио на осно ву уви да у дру ге исто риј ске из во ре. 
О по ме ну том до га ђа ју све до чи ли су и за пи си из штам пе. Пет го ди на ка сни је (6. апри ла 1872), 
Пан че вач ко пе вач ко дру штво уче ство ва ло је на кон цер ту у Бе о гра ду ко ји је при ре ђен у сла ву 
осло бо ђе ња и пре да је гра до ва. 
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По зо ри ште и опе ра 

Ко мен та ри о му зич кој де лат но сти по зна тих по зо ри шних и опер ских 
ку ћа упе ча тљи во до ча ра ва ју спек тар ра зно ли ких му зич ких ис ку ста ва пи са ца, 
раз ли чи те ни вое њи хо вог оп штег и му зич ког обра зо ва ња, жи вот них усло ва 
и при ли ка услед ко јих су до од ре ђе них ис ку ста ва долaзили. О све ту опе ре реч 
је пре те жно у од лом ци ма ме мо ар ских, од но сно ау то би о граф ских за пи са ко ји 
се од но се на вре ме ко је су ау то ри про во ди ли у ино стран ству, као и у пу то пи-
сним бе ле шка ма. На стро је ња пи са ца да то ком бо рав ка у стра ним сре ди на ма 
упо зна ју бо гат ство кул тур ног и му зич ког жи во та гра до ва у ко ји ма су пре би-
ва ли и упра во ова рас ко шна ис ку ства су, чи ни се, у зна чај ној ме ри ути ца ла на 
фор ми ра ње њи хо вих естет ских и вред но сних ста во ва, ка да је реч о умет но сти. 
У сво је вр сном „су че ља ва њу“ ути са ка о му зич ком жи во ту у ино стран ству и у 
до ма ћем окру же њу, књи жев ни ци ла тент но из но се и упе ча тљи ве за кључ ке о 
ме сту и ступ њу раз во ја срп ске му зич ке кул ту ре у од но су на ши ри, за пад но е вроп-
ски кон текст. Уз освр те на раз ли чи те фор ме и ка рак те ри сти ке де лат но сти по је-
ди нач них ин сти ту ци ја кул ту ре о ко ји ма пи шу, ме мо а ри сти у сво јим бе ле шка ма 
отва ра ју и пи та ња о ра зно ли ким дру штве ним уло га ма му зи ке. Раз ма тра ју 
ком плек сно пи та ње од но са му зи ке и по ли ти ке, по сред но ко мен та ри шу ћи 
естет ска на че ла и су до ве о зна че њу и сми слу му зи ке и ње ним ра зно ли ким деј-
стви ма. 

Нај жи во пи сни је го во ри То дор Сте фа но вић Ви лов ски. Већ пр ве стра ни-
це Успо ме на ис пу ња ва се ћа њи ма на по ро дич ну се лид бу из Зе му на у Беч 1867. 
го ди не и на сво је ра не, де чач ке ути ске о сја ју и рас ко ши цар ске пре сто ни це. 
Ве о ма за ин те ре со ван за све по ја ве у дру штве ном и јав ном жи во ту, Ви лов ски 
је упи јао сли ке из дру штве не и кул тур не сва ко дне ви це беч ких Ср ба, на осно-
ву лич ног ис ку ства, као и из оче вих при ча о про шло сти. Упе ча тљи ви су ко-
мен та ри да у Бе чу све из гле да дру га чи је, леп ше; из ме ђу оста лог, пи сац по ми ње 
за до вољ ство игра ња у Штат пар ку, али и свој пр ви од ла зак на ба лет за де цу, 
по ста вљен у беч ком по зо ри шту (вид.: ВИ ЛОВ СКИ 2010: 8).

Ви лов ски да ље отва ра мно штво пи та ња о сло же ној сли ци кул тур но-по-
ли тич ких при ли ка у Бе чу сре ди ном 19. ве ка, за др жа ва ју ћи се по себ но на ту-
ма че њи ма уло ге му зи ке за вре ме ап со лу ти стич ког си сте ма Алек сан дра Ба ха. 
Пре до ча ва да то ком овог по ли тич ког ре жи ма ни је по сто ја ла мо гућ ност да се 
по је дин ци ис так ну на би ло ком јав ном по љу и опи су је лош ути цај ко ји су да те 
при ли ке (до 1859) има ле на дру штво, под стак ну то да при бе га ва тај ним оку-
пља њи ма и тра жи ра зо но ду у ра зно вр сним ви до ви ма ужи ва ња: „ни ка да се 
ни је то ли ко кар та ло и про во ди ло вре ме уза луд као у до ба Ба хо ва ап со лу ти зма“ 
(ВИ ЛОВ СКИ 2010: 23). На гла ше но је да је тек ма ли број та лен то ва них по је ди на ца 
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у ова квом окру же њу при бе га вао књи зи, сли кар ству или му зи ци. С дру ге стра не, 
Ви лов ски као по зи тив ну стра ну ап со лу ти стич ког си сте ма ис ти че чи ње ни цу 
да су у том пе ри о ду све гра не кул тур ног жи во та (има ју ћи на уму обла сти на-
у ке, школ ства, књи жев но сти и умет но сти) би ле бри жљи во не го ва не и има ле 
зна чај ну за шти ту и по др шку вла де, ко ја је уви ђа ла да је на ро ду по треб но при-
у шти ти сво је вр сну на док на ду за све што му је су жа ва њем по ли тич ке и вер ске 
сло бо де од у зе то. Ау тор пот цр та ва да је ова ква кли ма би ла по год но тле за оп шти 
раз вој кул тур ног жи во та; по себ но ис ти че по ма га ње про свет них за во да, осни-
ва ње Цар ске ака де ми је на у ка и Беч ког кон зер ва то ри ју ма и ре фор му сли кар ске 
ака де ми је, ре ор га ни за ци ју двор ског по зо ри шта и Цар ске опе ре, две ју ин сти-
ту ци ја ко је су у овом пе ри о ду уз диг ну те на нај ви ши сту пањ раз во ја. 

Упе ча тљив је Сте фа но ви ћев ути сак о ста ту су му зи ке у да том си сте му 
вред но сти: „Му зи кал ни жи вот бе ја ше он да Беч ли ја ма што пти ца ма у ка ве зу 
пе сма. Му зи ка им је би ла ма на ко јом су се хра ни ли у по ли тич кој пу сти њи, 
је ди на на сла да и раз би бри га у да ни ма по ли тич ке и дру штве не ре ак ци је.“ (ВИ-

ЛОВ СКИ 2010: 23).
Као и Ја ков Иг ња то вић, Ви лов ски у сво јим ме мо ар ским на по ме на ма до-

ти че и ин три гант но пи та ње о есте ти ци ап со лут не и пр о грам ске му зи ке, ис-
ти чу ћи да се у стро гом Ба хо вом си сте му „је ди но му зи ка ни је мо ра ла бо ја ти 
цен зор ског пе ра, јер је др жав на власт на ла зи ла да се њо ме не мо гу ис ка за ти 
по ли тич ке иде је и по ли тич ка осе ћа ња“ (ВИ ЛОВ СКИ 2010: 26). За ни мљи во је да се, 
та ко ђе, до ти че и у оно вре ме ак ту ел ног пи та ња о деј ству „ап со лут не му зи ке“; 
пре ма Ви лов ском, сна га му зи ке „без ре чи“ осо би та је, јер омо гу ћа ва сло бо ду 
ужи вља ва ња у ак ту ел ни му зич ки тре ну так. Овај про блем је био пред мет мно-
го број них рас пра ва ме ђу ком по зи то ри ма, фи ло зо фи ма, есте ти ча ри ма и те о ре-
ти ча ри ма му зи ке у дру гој по ло ви ни 19. ве ка – Ваг не ра (Wil helm Ric hard Wag ner), 
Ни чеа (Fri e drich Wil helm Nietzschе), Шо пен ха у е ра (Art hur Scho pen ha u er), Хан-
сли ка (Edu ard Han slick), Ти ка (Jo hann Lud wig Ti eck) и Ва кен ро де ра (Wil helm 
He in rich Wac ken ro der), Хоф ма на (Ernst The o dor Ama de us Hof fmann). 

Ви лов ски по ка зу је да до бро по зна је пр о грам ску по ли ти ку и ре пер то ар 
Беч ке опе ре, на гла ша ва ју ћи и раз ли ке из ме ђу пе ри о да то ком и на кон Ба хо вог 
ап со лу ти зма. По пре стан ку на сил не цен тра ли за ци је и гер ма ни за ци је, у беч-
ким са ло ни ма се, ка ко пам ти Ви лов ски, и сви ра ло и пе ва ло као у Ита ли ји:

то, као што се при ча у ме мо а ри ма из оно га до ба, са рет ком ве шти ном и 
нео бич ним раз у ме ва њем. Ста ри кла си ци и но ви ја та ли јан ска и фран цу ска му-
зи ка не ски да ху се са ре пер то а ра, ко ји је био ва зда бо гат и про бран, до кле се у 
Апо ло но вим дво ра на ма и код До ма је ра у Хи цин гу раз ле га ху умил ни зву ци ла ке 
и ме ло ди о зне му зи ке Ла не ра и Штра у са (ВИ ЛОВ СКИ 2010: 26).
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Беч ка др жав на опе ра (1880)
(ÖNB Bil dar chiv und Gra fik sam mlung, Pk 3001, 1458) 

Пе ри од на кон 1860. го ди не пред ста вљен је, у ви ђе њи ма Ви лов ског, као 
пе ри од оп штег про цва та књи жев но сти и умет но сти, злат но до ба беч ке му зи ке 
ко је је, с пре стан ком цен зу ре, до не ло сло бод ни ју про дук ци ју и у беч кој Цар-
ској опе ри. Ви лов ски ис ти че да у овом пе ри о ду но ви ја фран цу ска и не мач ка 
опе ра за ме њу ју „сла ду ња ву“ ита ли јан ску, ко ја је до ми ни ра ла за вре ме вла да ви-
не Јо си фа II и ца ра Ле о пол да II. На гла ше но је да су у овом пе ри о ду ре пер то ар 
Беч ке опе ре осво ји ла де ла Ве бе ра, Лор цин га (Al bert Lort zing), Гу ноа (Char les 
François Go u nod), Ма јер бе ра (Gi a co mo Meyer be er), Вер ди ја (Gi u sep pe Fran ce sco 
Ver di) и Ваг не ра, док су у по зо ри шти ма у пред гра ђи ма би ла по пу лар на и де ла 
из жан ро ва „ла ке му зи ке“, опе ре те и во дви ља из пе ра Штра у са (Jo hann Strauß), 
Офен ба ха (Jac qu es Of fen bach) (ВИ ЛОВ СКИ 2010: 41). Та ко ђе, ау тор при ме ћу је да 
су по бољ ша ни тех нич ки усло ви у Цар ској опе ри (се о ба у ве ћу опер ску ку ћу, 
бо ља аку сти ка, при ли ка за ме ха ни ча ре и де ко ра те ре, по зо ри шну тех ни ку и 
сли кар ство) омо гу ћа ва ли но ви ква ли тет укуп не му зич ко сцен ске про дук ци је. 
Де таљ но опи су је пр ву пред ста ву у но вој опер ској ку ћи, ве ли чан стве ну све ча-
ност из во ђе ња Мо цар то вог Дон Жу а на, са слав ним пе ва чи ма но ве ге не ра ци је, 
пре по зна ју ћи ква ли тет њи хо вих глу мач ких и во кал них мо гућ но сти. Ис ти че 
уло гу Јо ха на фон Хер бе ка (Jo hann Rit ter von Her beck), глав ног ка пел ни ка (1866) 
и ди рек то ра Цар ске опе ре (1871–1875), ко ји је у овом пе ри о ду ин тен зив но ра дио 
на уса вр ша ва њу опер ског ор ке стра, као и ак тив но сти Јо зе фа Хел мес бер ге ра 
(Jo seph Hel lmes ber ger), око ко га су се оку пља ли про фе со ри мно гих бу ду ћих ге-
не ра ци ја му зи ча ра ста са лих на Беч ком кон зер ва то ри ју му.
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Пи сац на гла ша ва из у зет ни ути цај опе ре на кул тур ни и дру штве ни жи вот 
Бе ча, а на по ми ње да су ка рак те ру ове „из ра зи то му зи кал не ва ро ши“ до при но си-
ли и уче ста ли до ла сци и на сту пи по пу лар них му зич ких умет ни ка, ин стру мен-
та ли ста, по пут Фран ца Ли ста (Fe renc Liszt), Ру бин штај на (Ан тон Ру бин штейн), 
Би ло ва (Hans Gu i do von Bülow), Са ра са теа (Pa blo de Sa ra sa te). Ме ђу зна чај ним 
ђа ци ма Беч ке шко ле, спо ми ње Гу ста ва Ма ле ра (Gu stav Ma hler), у тре нут ку пи-
са ња ме мо а ра управ ни ка Опе ре, Ар ту ра Ни ки ша (Art hur Ni kisch), управ ни ка 
Лај пци шке фил хар мо ни је, ди ри ген та и ком по зи то ра Фе лик са Мо тла (Fe lix Jo sef 
von Mottl), као и успе шног срп ског ви о ли ни сту Дра го ми ра Кран че ви ћа.35

Дра го мир Кран че вић (као сту дент ви о ли не  
код Јо зе фа Хел мес бер ге ра у Бе чу)

(МИ СА НУ, Збир ка фо то гра фи ја, Ф 99)

Срод не за бе ле шке о зна ча ју му зич ке кул ту ре у Бе чу и о спе ци фич ном 
умет нич ком тем пе ра мен ту Беч ли ја оста вио је и ау стриј ски пи сац, дра ма тург, 
би о граф и но ви нар Ште фан Цвајг (Ste fan Zwe ig). Опи су ју ћи ко лек тив ну страст 
беч ке пу бли ке, ко ја је по не кад ишла до фа на ти зма и фе ти ши зма, а ко ја је ком-
по зи то ри ма и ин тер пре та то ри ма га ран то ва ла да у овој сре ди ни има ју трај но 
и пот пу но по све ће ну пу бли ку, овај пи сац је по себ но крај 19. ве ка озна чио као 
вр ху нац дру штве ног оду ше вље ња му зи ком, ко ја је та да по ста ла и из раз тра-
га ња за ко лек тив ним иден ти те том (ДИ ГА 2007: 139). Бу ду ћи да је ин те ре со ва ње 

35 Нај но ви ја ис тра жи ва ња до но се зна чај на осве тље ња де лат но сти и ин тер на ци о нал них 
по зи ци ја Дра го ми ра Кран че ви ћа. Вид.: KRANJ ČE VIĆ 2018.
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за му зич ке до га ђа је би ло за јед нич ко свим дру штве ним сло је ви ма, а сви ра ње 
ба рем јед ног ин стру мен та, члан ство у хо ру или ор ке стру било знак от ме но сти 
де во ја ка из углед них по ро ди ца, так ми чар ски дух и зах тев ност у по гле ду до-
при но са му зи ча ра би ли су из ра же ни у це ло куп ном дру штву. У кул ту ро ло шким 
сту ди ја ма, ова кав зна чај му зич ке кул ту ре у Бе чу у по след њој че твр ти ни 19. 
ве ка ве зи ван је за ре пре си ју дру гих фор ми кул тур ног из ра за ко је су лак ше под-
ле га ле цен зу ри, по сле ре во лу ци о нар них по тре са ко ји су 1848. го ди не уз др ма ли 
Мо нар хи ју. Про це ње но је да је уло га овог ко лек тив ног, ус хи ће ног ужи ва ња у 
му зи ци има ла по се бан зна чај у по сти за њу дру штве не хар мо ни је, чи ји је при-
вид хаб збур шка власт уме ла да одр жи све до 1919. го ди не. Та ко ђе је ис так ну то 
да су и у дру гим кра је ви ма Евро пе на ста ја ле но ве ин сти ту ци је ко је су има ле циљ 
да под сти чу му зич ко ства ра ла штво, обра зо ва ње пу бли ке и ис тра жи ва ња на 
овом по љу (ДИ ГА 2007: 139). 

Осим Ви лов ског, и дру ги срп ски ме мо а ри сти се ди че со лид ним по зна ва њем 
опер ске ли те ра ту ре, ве зу ју ћи ова ис ку ства за по вре ме не бо рав ке у ино стран ству. 
По пут Ви лов ског – ко ји пам ти осо би то за до вољ ство ка да је као де чак пр ви пут у 
Беч ком по зо ри шту гле дао ба лет, при ла го ђен мла ђој пу бли ци, уо ча ва ју ћи раз ли-
ку у од но су на зе мун ске ва ша ре – кра љи ца На та ли ја пр ве сна жне до жи вља је 
му зич ко сцен ског, опер ског све та сме шта у до ба де тињ ства и од ла ске у Ве не ци ју:

Да би смо за во ле ли му зи ку сла ли су нас с гу вер нан том мис Парк у опе ру 
два пут не дељ но. Ме не је по себ но оча ра ла мон де на стра на пред ста ва. Ита ли јан-

По све та Хан са фон Би ло ва Дра го ми ру Кран че ви ћу (1860)
(МИ СА НУ, MI-XXI II/An 943)
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ска му зи ка је већ би ла у мо ди и ка ко сам је та да за во ле ла, ни кад је у ме ни ни је 
мо гао за ме ни ти уче ни и за мор ни Ваг нер (ОБРЕ НО ВИЋ 2006: 63). 

Осим што на гла ша ва да је пе де се тих го ди на у Бе чу че сто од ла зио у по-
зо ри ште, Ми лан Са вић опи су је сту дент ске да не у Се ге ди ну, ве ли ча ју ћи упра во 
му зич ке до жи вља је из по зо ри шта и опе ре као кључ не за ње го во но во сте че но 
обра зо ва ње:

Мој бо ра вак у Се ге ди ну про шао је при лич но фи ли стар ски, што нај по сле 
ни је ни чу до кад се узме да сам био још вр ло млад и да су ме зи до ви кон вик та 
„чу ва ли“ од сва ког „стран ство ва ња“. Је ди ни из у зе так је би ло по зо ри ште, ма ђар ско 
раз у ме се, ко је сам до ста вред но по се ћи вао (…) И дра му и опе ру па тек опе ре ту, 
у ко јој је су шти на сваг да ша љи ва. Ста ри је слав не опе ре по ха ђао сам по но во, а 
њи хо ве ме ло ди је ужље би ле су ми се у ср це и гр ло, да сам их доц ни је сваг да и у 
Пе чу ју и у Бе чу слу шао. „Тру ба дур“, „Тра ви ја та“, „Ри го ле то“, „Мар та“, „Ро берт 
Ђа во“ итд. би ле су ми сваг да ми ле опе ре и ја знам и дан-да нас мно ге ари је, на-
ро чи то из „Тру ба ду ра“ (СА ВИЋ 2009: 27–28).

Са ви ће ви за пи си о да ни ма у Бе чу то ком свет ске из ло жбе 1873. го ди не 
до но се и не при јат но се ћа ње на од ла зак на пред ста ву опе ре Мар та Фри дри ха 
Фло то ва (Fri e drich von Flo tow) с при ја те љи ма са сту ди ја. На по ме на да мом ци 
до ла зе „на кре са ни“ и у јед ном тре нут ку не при лич но гла сно ко мен та ри шу те-
нор ску ари ју го во ри о сво је вр сној не спрем но сти мла дих срп ских сту де на та 
да при ме му зич ки уго ђај ка кав је би ло мо гу ће до жи ве ти у по зо ри шту, осве тља-
ва ју ћи по себ не аспек те од но са из ме ђу кул тур них при ли ка у ма тич ној срп ској 
и у стра ним сре ди на ма.

Се ћа ња из сту дент ских да на, ко ја се од но се и на му зич ка, по зо ри шна 
ис ку ства, пре но си кроз ау то би о граф ске за пи се и Јо ван Су бо тић, го во ре ћи да 
је по по врат ку из Кар ло ва ца, Се ге ди на и Пе ште „по зна вао ско ро све, што је нај-
ви ша кул ту ра у опе ра ма, ба ле ти ма, тра ге ди ја ма, на плат ну, на ви о ли ни и кла-
ви ру ро ди ла би ла“ (СУ БО ТИЋ 1910: 32). И из ста ри јег жи вот ног до ба, по себ не 
ути ске о рас ко шним по зо ри шним дво ра на ма пи сац је по нео из Ита ли је, са 
пу то ва ња у Трст и Ве не ци ју. За ди вљен по зо ри шним ен те ри је ром, по е тич но 
је опи сао и свој за ми шље ни му зич ки до жи вљај у овој сре ди ни: 

Пак te a tro fe ni ce! Ја сам га по се тио са мо да њу, јер се он да у ње му ни је ви ше 
игра ло; се зо на би ја ше про шла. Али сам си мо гао пред ста ви ти јед но ве че у te a-
tro fe ni ce! Из ну тра шњост то га по зо ри шта би ла је са ма по се би нај див ни ји ка леј-
до скоп са нај у ку сни је са ста вље ним бо ја ним фи гу ра ма. А кад се пу но ра све тли-
ло са хи ља ду и хи ља ду све ти ла, то је мо ра ла би ти пра ва дво ра на из хи ља ду и 
јед не но ћи. До дај к то му оне див не укра ше не ло же, па у њи ма нај леп ша ли ца са 
ви лин ским дра жи ма и очи ма, нај див ни јим из во ри ма сла сти и ми ли не. Пак 
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он да не ка се отво ри чу дан свет ка кве та ли јан ске опе ре. А нај по сле не ка за гу ди 
ор ке стар, ко јим упра вља ма е стро Вер ди ил’ До ни це ти: пак ако не за бо ра виш да 
си на зе мљи, и не по ми слиш да си у не бу, или ра ју, или у ви лин ском ста ну на 
све тлом обла ку, ни си друг (...) већ кне за Дра го ша из Гор ског Вјен ца, на шег не-
за бо ра вље ног го спо да ра Цр не Го ре и Бр да (СУ БО ТИЋ 1910: 23). 

На пу то ва њу у Па риз, Си мо Ма та вуљ та ко ђе оби ла зи ин сти ту ци је кул-
ту ре, по себ но по зо ри шта (МА ТА ВУЉ 1988: 145), а од лом ци Пи са ма из Ита ли је 
по твр ђу ју и рас кош ис ку ста ва Љу бо ми ра Не на до ви ћа:

Ште та што ни сам ве штак у му зи ци, мо гао бих ти о њој мно го го во ри ти. 
Она је ов де, за јед но с пе ва њем, на ви со ком ступ њу. Ов де су по ни кли Ро си ни, 
Па га ни ни и мно ги дру ги још ини. Пе ва ње и ван по зо ри шта мо же се чу ти по 
свим ка ва на ма, тра то ри ја ма и сву да по ули ца ма. Но ве ари је и пе сме ис кр сну, 
пе ва ју се и по ва ро ши и по свој око ли ни, па их не ста не, а дру ге на ста ну. Сла бо ко 
зна ко их са ста ви и у свет пу сти. Ову да пут ни ци рет ко иду у по зо ри ште. Опе ре 
та ли јан ске са да су леп ше у Бе чу и Па ри зу. Био сам у по зо ри шту Сан-Кар ло. 
По сле оног у Ве не ци ји и оног у Ми ла ну, то је нај ве ће по зо ри ште у це лој Ита ли ји. 
Ме ни се чи ни да ов де игра ју ва здан и сву ноћ у по зо ри шту. Кад год про ђем по-
ред ње га, ви дим да свет ула зи и из ла зи (НЕ НА ДО ВИЋ 1972: 101).

Ме мо а ри сти пре но се и спо ра дич не ути ске о срп ском му зич ко сцен ском 
ства ра ла штву и из во ђа штву, ко је је сре ди ном и у дру гој по ло ви ни 19. ве ка би ло 
на са мом по чет ку раз во ја. У пре по зна тљи вом ма ни ру кри ти ча ра и са ти ри ча-
ра, Бра ни слав Ну шић од сеч но ко мен та ри ше пр во из во ђе ње ко ма да с пе ва њем 
Же нид ба Ду ша но ва (у Кра гу јев цу 1840), уз опа ску да „од та да па све до да нас 
ком по зи то ри че ка ју на ли бре ти сту, а опе ра срп ска че ка на пу бли ку сво ју, али 
ни јед но ни дру го не ће до че ка ти ско ро“ (НУ ШИЋ 1984: 127). Сли чан ко мен тар, 
да „на ших опе ра не ма мо на пре тек“, про на ла зи мо у на пи си ма Ми ла на Са ви ћа. 
Пи сац на гла ша ва да је у ли сту По зо ри ште (1873) штам пан пр ви чин све на род-
не опе ре Ђу рађ Бран ко вић, ко ју је ком по но вао хр ват ски ау тор Иван Зајц и 
ко ју би тре ба ло по ста ви ти на ре пер то ар у Но вом Са ду и Бе о гра ду.36 Успо ме не 
Сав ке Су бо тић до но се и ин три ган тан по да так о по руџ би ни ко ју је Јо ван Су-
бо тић ше зде се тих го ди на до био од ка пел ни ка за гре бач ког по зо ри шта Квар ца, 
да на пи ше ли бре то за опе ру Се ре жа ни. Су бо ти ће ва су пру га на по ми ње да је 
текст опе ре те по хра њен у за гре бач кој по зо ри шној ар хи ви и по зи ва срп ске 
ком по зи то ре да на пи шу му зи ку пре ма овом ли бре ту. 

36 СА ВИЋ 2010: 248; Пр ви чин ове не до вр ше не опе ре Ива на Зај ца има на слов Чен гић ага, 
а дру ги, не до вр ше ни чин, на сло вљен је као Бран ко вић. Вид.: PET TAN 1956: 362. По дроб не по-
дат ке о овим де ли ма – кра так са др жај, ана ли тич ки опис де ла, по дат ке о ли бре ту, исто риј ске 
ре а ли је, увид у са став ор ке стра, а он да и од го вор на пи та ње за што је Бран ко вић остао не до вр шен 
и ко мен тар о по ку ша ју пре ра де Бран ко ви ћа у Чен гићагу , вид. у: PET TAN 1983: 87–109.
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По се бан текст у За пи си ма ста рог Бе о гра ђа ни на Ко сте Хри сти ћа по све ћен 
је ју би ле ју На род ног по зо ри шта. Уз осврт на вре ме Јо а ки ма Ву ји ћа и по ку ша-
је да у Ср би ји „одо ма ћи по зо ри шну умет ност и да је уне се у во љу Ко џа-Ми ло-
шу и ње го вим ка ба да хи ја ма“, пи сац из но си и пр ва не по сред на се ћа ња ко ја се 
од но се на по зо ри шне пред ста ве у Кне же вој пи ва ри по чет ком ше зде се тих го-
ди на (ХРИ СТИЋ 1989: 282–283). Хри стић пи ше ка ко је „пред са мом по зор ни цом, 
ис пред пу бли ке, и од ње нео де љен ни ка квом пре гра дом, био ор ке стар ко ји је 
сви рао из ме ђу чи но ва, по кад што на род но ко ло, ко јим су из ве сни на род ни 
ко ма ди за вр ша ва ни бе сним цуп ка њем на по зор ни ци и бур ним апла у зом раз-
дра га не пу бли ке. Тај ор ке стар у пр во вре ме био је обич но вој на му зи ка, или 
‘ва ро шка бан да’, или и при ват ни гу дач ки ор ке стар ко ји су сви ра ли по бе о град-
ским ка ва на ма и ба шта ма.“ (ХРИ СТИЋ 1989: 285). По себ но је упе ча тљив ро ман-
ти чар ски Хри сти ћев опис по зо ри шне за ве се у из ра ди Сте ве То до ро ви ћа: „На 
уз ви ше ној сте ни, окру жен му за ма, сто ји млад гу слар. Из сте не из ви ре би стар 
по то чић око ко га се по ку пи ли ан ђел чи ћи. У да љи ни се ви ди Бе о град и отуд 
зла то ко са ви ла при во ди на род му за ма и гу сла ру.“ (ХРИ СТИЋ 1989: 284). Део 
сво јих за пи са Хри стић по све ћу је и спо ме ну на све ча но по ла га ње те ме ља На род-
ног по зо ри шта (19. ав гу ста 1868. го ди не). Ме ђу при сут ни ма по ми ње и мла дог 
глум ца То шу Јо ва но ви ћа, ро дом из Ве ли ког Беч ке ре ка, си на по кој ног „Аће“ 
Јо ва но ви ћа, не ка да шњег ше фа чу ве ног ор ке стра, оми ље ног бе о град ској пу-
бли ци (ХРИ СТИЋ 1989: 292).

*

Све до че ћи на пр вом ме сту о све сти пи са ца о зна ча ју му зич ког ства ра ла-
штва и из во ђа штва у раз ли чи тим сфе ра ма дру штве ног и кул тур ног жи во та, 
збир ра зно род них ме мо ар ских освр та до но си зна чај не до пу не до са да шњих 
са зна ња о ак тив но сти ма по је ди на ца и му зич ким де лат но сти ма ин сти ту ци ја 
кул ту ре у 19. ве ку. Ви ђе ња о укуп ном до при но су му зи ча ра као ва жних кул-
тур них и ду хов них по сле ни ка, о њи хо вим дру штве ним по зи ци ја ма и ста ту су, 
из не та су кроз освр те на по је ди нач не сег мен те раз во ја срп ског кул тур ног и 
умет нич ког жи во та у овом пе ри о ду. Нај зна чај ни ји до при нос су по да ци о ути-
ца ји ма ко је су зна ме ни ти му зи ча ри оста вља ли на пи сце, ка ко кроз ства ра лач ко 
на сле ђе та ко и у до ме ну ак тив не пр о фе си о нал не са рад ње. По себ но ин ди ка-
тив на по тре ба пи са ца за ука зи ва њем на ен ту зи ја зам по је ди на ца у сфе ри ама-
тер ског му зи ци ра ња усло ви ла је и дра го це ни при каз ат мос фе ре у ко јој је, 
ме ђу ла и ци ма, фор ми ра на му зич ка пу бли ка. На го ве ште но је да је му зи ка, кроз 
раз ли чи те жан ро ве и у ра зно вр сним при ли ка ма, ис пу ња ва ла сва ко дне ви цу 
свих дру штве них сло је ва, у гра ђан ском и се о ском окру же њу. 



ПРАК СЕ МУ ЗИ ЦИ РА ЊА КАО ИДЕ АЛ  
ГРА ЂАН СКОГ ДРУ ШТВА 

Већ по ме ну ти мо дел при ват ног и јав ног жи во та срп ског на ро да не го ван на 
под руч ју Хаб збур шке им пе ри је, Ср би је, у дал ма тин ским гра до ви ма и при мор ским 
обла сти ма, уте ме љен на иде а ли ма гра ђан ског дру штва, обе ле жен је уло гом кул-
ту ре као јед ног од нај моћ ни јих сред ста ва за из град њу чо ве ко ве лич но сти и по ље 
ду хов ног уса вр ша ва ња, окви ри ма за сно ва ним на ве ро ва њу у је дин ствен си стем 
умет нич ких вред но сти (МА КУ ЉЕ ВИЋ 2006б: 30–31). Ме мо ар ски из во ри по твр ђу ју 
да су ме ђу ка рак те ри сти ка ма раз во ја гра ђан ског дру штва код Ср ба, у сфе ри при-
ват ног и јав ног жи во та, по себ но пре по зна тљи ве те жње ка не го ва њу дру штве них 
оку пља ња око кул тур них, умет нич ких и му зич ких до га ђа ја. Пун раз вој гра ђан-
ских иде а ла, пре по знат у окви ри ма при ват ног про сто ра, кул та по ро ди це и по ро-
дич них све ча но сти од но си се, у кон тек сту на ше те ме, и на фе но ме не кућ ног и 
са лон ског му зи ци ра ња, док о по пу лар но сти при ват них и јав них гра ђан ских за-
ба ва и ис ти ца њу зна ча ја мо ра ла, за сно ва ног на про све ти тељ ским иде а ли ма, по-
себ но све до че ме мо ар ска ви ђе ња о по пу лар ним дру штве ним оку пља њи ма уз 
му зи ку, на ба ло ви ма, бе се да ма, игран ка ма и кон цер ти ма (МА КУ ЉЕ ВИЋ 2006б: 36).

Кућ но и са лон ско му зи ци ра ње

Ве шти на му зи ци ра ња и дру штве ни ста тус

Осим ви шег обра зов ног и еко ном ског ста ту са, упра во су спе ци фич не 
кул тур не на ви ке и умет нич ки афи ни те ти, из ра же ни у кре та њи ма у сфе ри 
при ват ног и јав ног жи во та, од ре ђи ва ли ка рак тер срп ског гра ђан ског дру штва. 
У овим кру го ви ма, по се бан од раз бри ге за обра зо ва ње и оп шти дру штве ни 
ста тус пред ста вља ли су му зич ко ис ку ство и ак тив но не го ва ње кућ ног, од но сно 
са лон ског му зи ци ра ња.37 Уло га кла ви ра би ла је при о ри тет на у му зич ком опи-

37 О пој мо ви ма и прак си са лон ског, од но сно кућ ног му зи ци ра ња (Ha u smu sik) ме ђу Ср би ма 
у 19. ве ку де таљ но је пи са ла Ма ри ја на Ко ка но вић Мар ко вић у: КО КА НО ВИЋ МАР КО ВИЋ 2014. 
Вид. и: MAR JA NO VIĆ 2018b.
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сме ња ва њу и вас пи та ва њу мла дих из ви ших сло је ва. Већ са мо по се до ва ње тог 
ин стру мен та је у 19. ве ку сма тра но нај ре пре зен та тив ни јим сим бо лом бо гат ства 
и обра зо ва ња, при пад но сти ви шим, бо га ти јим кру го ви ма.38 Уз еле мен те мо-
дер ног европ ског ен те ри је ра (на ме штај, те пи хе, ћи ли ме, за ве се и чип ке, го-
бле не, сре бр не свећ ња ке, беч ки пор це лан, књи ге), од три де се тих го ди на кла вир 
је био и глав ни пред мет у кућ ном му зе ју срп ске гра ђан ске по ро ди це (уп. ТО ДИЋ 
2006: 527). За у зи мао је ва жно ме сто у из град њи дру штве ног и ин ди ви ду ал ног 
мо де ла по на ша ња. На ста ва му зи ке је по ста ла го то во не из о став ни сег мент у 
обра зо ва њу мла дих де во ја ка у гра ђан ским по ро ди ца ма, а прак са ре дов ног 
му зи ци ра ња на овом ин стру мен ту би ла је и мо тив за ши ра дру штве на оку-
пља ња, ра зо но ду и за ба ву у „до бром дру штву“ (уп. КО КА НО ВИЋ МАР КО ВИЋ 2014: 
104). Ути чу ћи на фор ми ра ње му зич ког уку са пред став ни ка гра ђан ских кру-
го ва, кла вир ско му зи ци ра ње је до при но си ло кре и ра њу сли ке гра ђан ског до ма 
као епи цен тра по ро дич не хар мо ни је, али и као про сто ра за оства ри ва ње и 
очу ва ње дру штве них кон та ка та (ЈЕ РЕ МИЋ МОЛ НАР 2006: 36). 

О при ват ним ча со ви ма кла ви ра као пр вом зна чај ни јем кон так ту с му-
зи ком пи са ло је не ко ли ко ау то ра до ку мен тар них тек сто ва. Се ћа ња на ча со ве 
кла ви ра код Алек сан дра Мор фи ди са Ни си са за у зи ма ју већ по ме ну то, по себ но 
ме сто у се ћа њи ма Ми ла на Са ви ћа. Као ис так ну ти де лат ник у кул тур ној сфе-
ри, бо рац за мо дер ни је те ко ви не у обра зо ва њу, по себ но жен ског дру штва, 
Сав ка Су бо тић у ме мо а ри ма ис ти че да је уче ње кла ви ра пред ста вља ло ку рио-
зи тет и знак дру штве ног пре сти жа у ње ном не по сред ном окру же њу, ше зде се тих 
го ди на 19. ве ка: „Кла вир су учи ле са мо не ко ли ке Но во сат ки ње, а стран ки ње 
са мо ги тар и пе ва ње. За ги тар пла ћа ло се ме сеч но 4, а за кла вир 6 фо ри на та 
шај на. И за му шку де цу ко ја су до ла зи ла у шко ле у Но ви Сад, пла ћа ло се по ла 
у нов цу, по ла у на ту ри.“39 Сав ка Су бо тић украт ко по ми ње и да је, за јед но с 
кћер ком по ро дич не при ја те љи це, ро дом из Тр ста, учи ла кла вир и фран цу ски. 

38 Већ кра јем 18. ве ка по чи ње бу ђе ње ин те ре со ва ња Ср ба из Вој во ди не за му зич ку умет-
ност, а кла вир се налази у ку ћа ма имућ ни јих по ро ди ца. Упе ча тљи во је да је у Ср би ји пр ви 
кла вир при ба вио Је врем Обре но вић, при пад ник нај бо га ти је и нај моћ ни је по ро ди це у Ср би ји, 
ка ко би сво јој кћер ки Ан ки омо гу ћио још је дан вид ис ти ца ња по вла шће ног ста ту са тек фор-
ми ра не ели те; уп. ЈЕ РЕ МИЋ МОЛ НАР 2006: 34; КО КА НО ВИЋ МАР КО ВИЋ 2014: 110–115.

39 Сав ка Су бо тић на во ди и по да так да је у Но вом Са ду до Бу не 1848/49. би ло све га не-
ко ли ко кла ви ра, а у Срем ским Кар лов ци ма са мо је дан, у по се ду гро фи це Је ле не Бран ко вић: 
„Мој муж је ка зи вао да је то био пр ви кла вир ко ји је чуо, а тек у Се ге ди ну га је и ви део кад је 
она мо оти шао 1834. да сту ди ра фи ло зо фи ју.“ СУ БО ТИЋ 2001: 34–35.

Слич не при ли ке за бе ле же не су у Ни шу, два де се тих го ди на 20. ве ка. Му зич ка на ста ва у 
основ ним и сред њим шко ла ма пру жа ла је уче ни ци ма со лид но обра зо ва ње. Та лен то ва ни ји 
ме ђу њи ма же ле ли су да уса вр ше сви ра ње на ви о ли ни или, још че шће, на кла ви ру. У не до стат-
ку му зич ке шко ле као зва нич не ин сти ту ци је, би ла је ак ту ел на при ват на на ста ва ин стру мен та. 
Вид.: ГА ВРИ ЛО ВИЋ 2014: 96–97. 
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У днев ни ку Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа за бе ле жен је по да так о до го во ру с Ан то-
нијем Цим бри ћем, учи те љем нот ног пе ва ња у Бе о град ској гим на зи ји, ко ји чак 
пет пу та не дељ но под у ча ва Ми ли ће ви ће ву де цу (Ану и Ми ту Ми ли ће вић) у 
сви ра њу кла ви ра (МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ 2011: 23). Ме ђу оста ле успо ме не из де тињ ства 
у Фи рен ци, кра љи ца На та ли ја Обре но вић свр ста ва и се ћа ње на уче ње кла ви ра 
(1868). При ват ни ча со ви кла ви ра би ли су и пр ви кон такт с му зи ком мно гих по-
то њих кон церт них из во ђа ча и ком по зи то ра.40 

40 Алек сан дар Мор фи дис Ни сис је сво је уче ни ке Ев ге ни ја Сто ја но ви ћа и Ју ли ју (Си ду) 
Ве ли са вље вић под сти цао и да ком по ну ју де ла за кла вир. Ев ге ни је Сто ја но вић је био и бли ски 
при ја тељ и уче ник Кор не ли ја Стан ко ви ћа. На пи сао је не ко ли ко кла вир ских ми ни ја ту ра и хор-
ских об ра да ро до љу би вих, лир ских и цр кве них пе са ма, при год не ну ме ре за по ро дич на сла вља 
(Цар ју не бе сниј, Хим на Са ви Те ке ли ји, на сти хо ве Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, Хим на На у му Бо зди, 
Устај, устај Ср би не, За Вру шку све ту), као и две ли тур ги је; нав. пре ма: ЛА СТИЋ 2005: 8.
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Си да Ве ли са вље вић, Леп тир пол ка (на слов на и пр ва стра на)
(МИ СА НУ, MI-XV/An 743) 

Са бра ни ме мо ар ски за пи си по твр ђу ју да је тип кућ ног му зич ког дру же-
ња жи вео нај ди на мич ни је ме ђу срп ском ели том, шко ло ва ном у европ ским 
цен три ма и окру же ном при пад ни ци ма ви ших дру штве них сло је ва (КО КА НО ВИЋ 
МАР КО ВИЋ 2014: 19–24). До ку мен тар ни тек сто ви осве тља ва ју ат мос фе ру оми-
ље них му зич ких оку пља ња у до мо ви ма углед них срп ских гра ђан ских по ро-
ди ца, кул тур но-умет нич ким ма ти ца ма срп ске ин те ли ген ци је у гра до ви ма 
ју жне Угар ске (Бу дим, Пе шта, Сен тан дре ја), у Бе чу, као и у Ср би ји. Дом Јо си фа 
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Стан ко ви ћа у Бу ди му пред ста вљен је као сре ди ште при је ма за мла де Ср бе, 
пе штан ске сту ден те. Пре ма се ћа њи ма Ми ла на Са ви ћа, ов де су одр жа ва не и 
ама тер ске по зо ри шне пред ста ве, а из ме ђу чи но ва је из во ђе на там бу ра шка 
му зи ка. Као глум ци ама те ри ис ку ша ва ли су се мла ди срп ски бо го сло ви, прав-
ни ци, ле ка ри, кћер ке углед них бу дим ских гра ђан ских по ро ди ца (Ду ка, Стан-
ко вић, Ро змир), као и књи жев ни ци (Ла за Ко стић, Љу бо мир Не на до вић).41 
По себ но је на гла ше но му зич ко уче шће Ко сте Триф ко ви ћа, та да гим на зи сте 
ше стог раз ре да у Пе шти, у омла дин ском там бу ра шком збо ру. 

Кроз при чу о дру штве ном жи во ту и на ви ка ма соп стве не по ро ди це, Сав ка 
Су бо тић ис ти че да су ку ће Су бо ти ћа и Ха џи ћа би ле оми ље на „ду хов на сре-
ди шта за та да шњу омла ди ну“ (СУ БО ТИЋ 2001: 58). Су бо ти ћи су има ли бли ске 
при ја тељ ске од но се и уче ста ли кон такт с књи жев ни ком и пан че вач ким све ште-
ни ком Ва сом Жив ко ви ћем, Сав ки ним бра том Ми ха и лом По лит Де сан чи ћем, 
као и с фи ло ло гом Јо ва ном Бо шко ви ћем и сли ка рем Но ва ком Ра до ни ћем. Сав-
ка Су бо тић пам ти за јед нич ке ве че ри и увек ин спи ра тив ну ат мос фе ру у овом 
дру штву, уз оп шти ути сак „да је би ло сте но гра фа па да бе ле жи те на ше раз го-
во ре, би ли би ови, за и ста, од ве ли ког ин те ре са“ (СУ БО ТИЋ 2001: 58). Ау тор ка 
по твр ђу је да је у ку ћа ма Су бо ти ћа и Ха џи ћа му зи ка бри жљи во не го ва на. Брат 
и се стра, Сав ка Су бо тић и Ми ха и ло По лит, у ду е ту би сви ра ли ви о ли ну и кла-
вир. Ко мен тар о ре ак ци ји Јо а ки ма (Аћи ма) Су бо ти ћа,42 до бри нач ког све ште-
ни ка, ко ји је јед ном ова квом при ли ком пр ви пут за чуо звук кла ви ра, го во ри 
сли ко ви то о ме сту овог ин стру мен та у си сте му вред но сти срп ског гра ђан ског 
дру штва: „Вр ло му се до пао (кла вир, прим. Н. М.). Али, кад ста де Ми ша на 
ви о ли ни сви ра ти, ре че му: Ма ни се, ди је те, ци ган ских еги да, нек ми сна ја сви ра 
на го спод ском кла ви ру, ка ко ли се зо ве!“43

Дра го це на су и се ћа ња Ми ла на Са ви ћа на дру штве на оку пља ња у до му 
Ђор ђа На то ше ви ћа. У дру штву тог ле ка ра, јед ног од пр вих срп ских пе да го га 
и пе да го шких пи са ца, про свет ног рад ни ка и над зор ни ка срп ских шко ла у 
Ау стро у гар ској, пре ма Са ви ће вим бе ле шка ма, „у кла вир је сви рао ко је хтео и 
умео“ (СА ВИЋ 2011: 337). Ја ков Иг ња то вић се при се ћао слич них су сре та у до-
мо ви ма сен тан дреј ских гра ђа на.

41 Са вић по себ но ис ти че пред ста ву одр жа ну 2. ју ла 1861. у ба шти Јо си фа Стан ко ви ћа. 
При ка зан је Твр ди ца (Кир Ја ња) Јо ва на Сте ри је По по ви ћа. Ме ђу ту ма чи ма уло га би ли су: Сте-
ван Пан те лић, бо го слов, Па ва Стан ко вић, Ма ра Ду ка, Ла за Ко стић, Ан то ни је Ха џић и Ђу ра 
Ву ко вић. По ме ну то је и из во ђе ње по ср бље не ша љи ве игре При ја те љи, у ко јој су глу ми ли: Ђу ро 
Ву ко вић, Па у ли на Ду ка, Ан то ни је Ха џић, Ми та Кре стић, Сте ван Пан те лић, Љу бо мир Не на-
до вић и То ша Ада мо вић; нав. пре ма: СА ВИЋ 2011: 61.

42 Јо а ким (Аћим) Су бо тић био је отац Јо ва на Су бо ти ћа.
43 СУ БО ТИЋ 2001: 58. Спо ми њу ћи сви ра ње на „еги да ма“, ау тор ка ре фе ри ра на „хе ге де“, 

тј. ви о ли не.
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Већ по ме ну ти дом Па вла и Је ле не Ри ђич ки у Бе чу био је та ко ђе је дан од 
кључ них цен та ра ко ји је при вла чио пред став ни ке мла де ин те лек ту ал не ели те, 
др жав ни ке, књи жев ни ке, ле ка ре, адво ка те, беч ке и пе штан ске сту ден те, на 
кре а тив не раз го во ре о по ли ти ци, кул ту ри, про све ти и умет но сти и на раз ме ну 
ра зно вр сних ис ку ста ва. О му зич кој ди мен зи ји тих су сре та и прак си за јед нич-
ког му зи ци ра ња, с по себ ним освр ти ма на де лат но сти и умет нич ку и дру штве-
ну по зи ци ју Кор не ли ја Стан ко ви ћа – шти ће ни ка Ри ђич ког, пи са ли су Јо ван и 
Сав ка Су бо тић, Ми ха и ло По лит Де сан чић и Ми лан Са вић.

Под се ћа ју ћи на дру штве ни углед при ја тељ ске по ро ди це Ри ђич ки, Јо ван 
Су бо тић по осо би том ква ли те ту из два ја лич ност Је ле не Ри ђич ки, ње но ле по, 
от ме но др жа ње и „са лон ско из о бра же ње“. Сав ка Су бо тић пак упра во кроз 
при чу о за јед нич ком му зи ци ра њу ис ти че емо тив ну бли скост и то пли ну Стан-
ко ви ће вог од но са пре ма ста ра те љи ма. Из во ди ли су, пре ма ау тор ки ном се ћа њу, 
по пу лар на де ла за кла вир у че ти ри ру ке, или је го спо ђа Ри ђич ки пе ва ла уз 
Стан ко ви ће ву прат њу. 

Јо ван Су бо тић на во ди да су се дру штву ове по ро ди це при кљу чи ва ли сви 
зна ме ни ти Ср би, ме ђу њи ма Ђор ђе Сто ја ко вић, двор ски са вет ник угар ске 
кан це ла ри је у Бе чу, и Ко ста Бог да но вић, прав ник, по ли ти чар и пу бли ци ста, 
књи жев ни и по зо ри шни кри ти чар. Ми ха и ло По лит Де сан чић на гла ша ва да 
је у умет нич ким кру го ви ма шти ће ник Ри ђич ких Кор не ли је Стан ко вић био 
пи ја ни ста ко јег је нај ра ди је слу шао, јер је он „знао у то но ве гла со вир ске ули ти 
не ку ме кост, не ку ча ро ли ју“ (ПО ЛИТ ДЕ САН ЧИЋ 2006: 50). У ме мо ар ским сли ка ма 
су за бе ле же не и оне о за јед нич ком му зи ци ра њу дво ји це при ја те ља: 

Че сто смо за јед но сви ра ли. Ја на ви о ли ни, он на гла со ви ру. Знао ме је 
див но пра ти ти. Би ло је то не што осо би то, ка да би ми ре као: „Че кај, Ми шо, сад 
ћу те без но та пра ти ти.“ Ту је он да у прат њи из во дио нај леп ше па са же, док сам 
ја ка кав „ада ђо“ на ви о ли ни сви рао. И то је про шло! Кад по гле дам на сан ду чић, 
где ле жи мо ја ви о ли на, сваг да се се тим сво га дру га, пок. Кор не ли ја (ПО ЛИТ ДЕ-
САН ЧИЋ 2006: 50).

И То дор Сте фа но вић Ви лов ски у ме мо а ри ма пом но пре но си ути ске о 
оп штим кул тур ним при ли ка ма у Бе чу и о ме сту му зи ке у беч ким гра ђан ским 
кру го ви ма, у по след њим де це ни ја ма 19. ве ка. Ку ћа пи шче вог оца Јо ва на Сте-
фа но ви ћа Ви лов ског сма тра на је сре ди штем срп ске ко ло ни је у Бе чу. Цар ско-
-кра љев ски ма јор, по зна ти офи цир и ве ли ки па три о та, то ком ни за го ди на и 
пред сед ник беч ке Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не, био је ве о ма це њен 
ме ђу беч ким Ср би ма. Пи сац ме мо а ра упо зна је чи та о це с ве ли ким кру гом оче-
вих при ја те ља и по зна ни ка, по ми њу ћи ин тим не ве зе с ви ђе ни јим срп ским и 
сло вен ским по ро ди ца ма. Ис так ну то је да је дру штво оку пља но око Ви лов ских 
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ис ка зи ва ло жи во ин те ре со ва ње за нај но ви је по ја ве у на у ци и „ве шти ни“44 
че сто по се ћи ва ло по зо ри шта и при су ство ва ло кул тур ним де ша ва њи ма (ВИ-

ЛОВ СКИ 2010: 63). Као из у зет не, ау тор ево ци ра и успо ме не на ре дов не по се те 
Сте ва на По по ви ћа Вац ког ку ћи Ви лов ских, при ву че ног та мо шњим му зич ким 
де ша ва њи ма (ВИ ЛОВ СКИ 2010: 63, 238). Из истог из во ра до зна је мо да је му зич ки 
жи вот у ку ћи То до ра Ви лов ског био обо га ћен и ак тив но сти ма пи шче ве су-
пру ге, успе шне ви о ли нист ки ње Ми ле (Отен фелд) Ви лов ски.

Фру шко гор ски днев ник Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње при ка зу је тре-
нут ке кућ ног му зи ци ра ња као лич ни, ин тим ни чин, из уско при ват не жи вот не 
сфе ре. Ау тор ка му зи ци ра у „оса ми“, или у нај у жем кру гу по ро ди це, пр о во де-
ћи ве че ри уз ги та ру и пе сму. На гла ша ва ју ћи сна жну ро ман ти чар ску по тре бу 
за пр о стор ном изо ла ци јом, она до жи вља ва чи та ње, пи са ње и му зич ку прак су 
као су шти ну сва ко днев ног жи вље ња: „Књи га, пе ро, ги тар и се стри ца, то су 
ми сви мо ји со дру жни ци, и то та ко ми ли да по крај њи’ за бо ра вим да ван ови’ 
бре го ва има још све та“ (СТО ЈА ДИ НО ВИЋ 1985: 227). 

Гру па ме мо ар ских бе ле жа ка о слич ним при ли ка ма у Бе о гра ду зна чај но 
осве жа ва сли ку о сла би је раз ви је ном му зич ком жи во ту он да шње Ср би је. У 
крат ким, ин фор ма тив ним освр ти ма на кућ не за ба ве с пе ва њем и игра њем и 
на слав ска оку пља ња с игран ка ма, Ми лан Ђ. Ми ли ће вић је пред ста вио и круг 
при сут них, при ја те ља и са рад ни ка, ме ђу ко ји ма су би ли је дан од осни ва ча и 
пр ви ди ри гент Бе о град ског пе вач ког дру штва Ми лан Ми ло вук, учи тељ пе ва-
ња Ан то ни је Цим брић, књи жев ни ци Ла за Ла за ре вић и Ми ло рад Шап ча нин, 
по ли ти чар и пр о фе сор Ве ли ке шко ле На стас Пе тро вић, ау тор во лу ми но зног 
Фран цу скосрп ског реч ни ка (1875–1888).45 И Ал бер Ма ле (Al bert Ma let), углед-
ни фран цу ски исто ри чар, ан га жо ван као пр о фе сор ди пло мат ске исто ри је 
ма ло лет ном кра љу Алек сан дру Обре но ви ћу, дао је кра так по да так о јед ном 
ве чер њем дру же њу у до му Сто ја на Но ва ко ви ћа (1893), уз на по ме ну да се слу-
ша ла сјај на му зи ка, од Ваг не ра до Ле ко ка и Де ли ба (МА ЛЕ 1999: 138). То дор 
Сте фа но вић Ви лов ски та ко ђе пред ста вља углед не бе о град ске по ро ди це као 
до ма ћи не кућ них му зич ких де ша ва ња, опи су ју ћи по себ но до мо ве Сто ја на 
Но ва ко ви ћа и Ми ла на Ку јун џи ћа Абер да ра као цен тре „нај ин те ли гент ни јег 
бе о град ског дру штва“.46 Пре ма све до чан стви ма Ви лов ског, у Ку јун џи ће вом 
ви но гра ду оку пља ли су се омла дин ски кру го ви, ко ји су пред ста вља ли „но во 

44 Под „ве шти ном“ се под ра зу ме ва умет ност, у во ка бу ла ру 19. ве ка.
45 То пи о нир ско де ло срп ске лек си ко гра фи је до жи ве ло је 2003. фо то тип ско из да ње, с 

пред го во ром фран ко ро ма ни сте проф. Ми ха и ла По по ви ћа. Из да вач је био За вод за уџ бе ни ке 
и на став на сред ства у Бе о гра ду.

46 О до при но су Сто ја на Но ва ко ви ћа срп ској му зи ци, као зна чај ном сег мен ту про свет ног 
и кул тур ног уз ди за ња срп ског на ро да, вид.: ПЕ ТРО ВИЋ 1995: 470–479. 
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до ба и но ву мо ду, ве зу ју ћи за ста ре срп ске оби ча је по ма ло и оби ча је европ ског 
за па да.“ (ВИ ЛОВ СКИ 2010: 73). Пи сац та ко ђе ис ти че да су у том дру штве ном 
сре ди шту не го ва не „от ме на кон вер за ци ја и му зи ка“, чи ме је оно по при ма ло и 
ка рак тер европ ског са ло на и при вла чи ло ве ли ки број по се ти ла ца (ВИ ЛОВ СКИ 2010: 
73). На му зич ком ре пер то а ру су, пре ма Ви лов ском, би ли „озбиљ ни квар те ти 
на ви о ли ни и че лу и из вр сне про дук ци је на гла со ви ру“, као и ра зно вр сне игре. 

Исти ау тор не скри ва да су по себ не „при влач не сна ге“ на овим са стан-
ци ма би ле и пред став ни це жен ског дру штва, на ро чи то мла де кће ри до ма ћи-
на Мил ка Ку ма ну ди на, Је ле на Цу ки ће ва (ка сни је уда та Да нић ка), та да двор ска 
го спо ђи ца кра љи це На та ли је, ње не се стре, Ми ца, кћер ка Сто ја на Но ва ко ви ћа 
(уда та Рај ко вић ка), Ка ти ца, кћер ка апо те ка ра Дил бе ра, Ле па Ми ло ва но ви ће ва 
(уда та Штур мо ви ца) и „све оста ле де вој ке, ко је су он да у бе о град ском жен ском 
све ту во ди ле ко ло“ (ВИ ЛОВ СКИ 2010: 73). 

Да је му зи ка би ла при год ни ме ди јум за при сни је упо зна ва ње мла дих, 
скла па ње при ја тељ ских, па и брач них ве за, по ка зу ју и дру ге до ку мен тар не 
сли ке. Је дан од при ме ра је бе ле шка Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа о да ну ка да је из-
ре као бла го слов за вен ча ње сво је кћер ке Ане с углед ним књи жев ни ком, по-
ли ти ча рем и еко но ми стом Ди ми три јем Ми том Ра ки ћем.47 Ра кић је за про сио 
Ану ис ко ри стив ши при го дан нот ни текст ко ји је за те као на ње ном кла ви ру.48

Са лон – по ље „по лу јав не при ват но сти“

Из во ђе ње са лон ске му зи ке (у сми слу из во ђе ња му зи ке у са ло ну, ис так-
ну том ме сту у дво ру или пле мић кој па ла ти, од но сно у кућ ном про сто ру ко ји 
има функ ци ју при јем не, го стин ске со бе) би ло је по ве за но са спе ци фич ним 
дру штве ним кон тек стом, као и вр стом му зи ке, тен ден ци о зно ком по но ва ном 
за ове окви ре при ват них, од но сно „по лу јав них“ оку пља ња и му зи ци ра ња 

47 Ана и Ди ми три је Ми та Ра кић би ли су ро ди те љи Ми ла на Ра ки ћа (1876–1938), зна ме-
ни тог пе сни ка. Ми та Ра кић је по знат и као пр ви пре во ди лац Иго о вих Јад ни ка на срп ски је зик 
(ње гов пре вод је по чео да из ла зи 1872. го ди не). Г. 1968. и 1974. бе о град ска „Про све та“ пре штам-
па ла је, у че ти ри књи ге, Ра ки ћев пре вод овог ро ма на у ре дак ци ји Све тла не Вел мар Јан ко вић.

48 Ми ли ће вић бе ле жи Ани но све до че ње да ју је Ра кић, ви дев ши но те на кла ви ру Croyez 
moi (Ве руј ми), упи тао: „Да ли чи ни те то?“, па су јед но дру гом у овом „му зич ком то ну“ по твр-
ди ли љу бав. Ве ро ват но је реч о ком по зи ци ји за глас и кла вир Фран си са Ан дри јеа (Fran cis 
An dri e ux), пре ма сти хо ви ма Жана Мар ка Ви њо на (Jean Marc Vig non).

Са лон ска, кла вир ска му зи ка пред ста вља ла је у 19. ве ку по се бан ме ди јум за ко му ни ка-
ци ју из ме ђу мла ди ћа и де во ја ка. Сма тра ло се не при ме ре ним да мла ди отво ре но из ра жа ва ју 
сво ја ин тим на осе ћа ња. Пре ма по пу лар ној есте ти ци Кри сти ја на Езе ра, ови де ли кат ни сло је ви 
уну тра шњег жи во та при год но су ис ка зи ва ни „је зи ком то но ва“. OE SER 1857: 234; нав. пре ма: 
КО КА НО ВИЋ МАР КО ВИЋ 2014: 135.
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(КО КА НО ВИЋ МАР КО ВИЋ 2014: 19–20). Фе но мен са лон ског му зи ци ра ња, као сег-
мен та „по лу јав не при ват но сти“, у окви ри ма двор ског и гра ђан ског жи во та у 
Ау стро у гар ској и Ср би ји, од ра жа вао је и раз ли чи те аспек те дру штве них де-
ша ва ња и по ли тич ких при ли ка (уп. СТО ЛИЋ 2006б: 89–93). 

Двор ски и гра ђан ски са ло ни код Ср ба на ста ја ли су у дру га чи јем дру-
штве но-исто риј ском кон тек сту, за раз ли ку од њи хо вих европ ских узо ра. Док 
су Ср би у Хаб збур шкој мо нар хи ји већ у 18. ве ку про во ди ли вре ме у са лон ским 
про сто ри ја ма, оне се у Кне же ви ни Ср би ји по ја вљу ју тек кра јем три де се тих 
го ди на 19. ве ка, и то нај пре у Бе о гра ду (ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 2006б: 177). Осно ве кул-
тур ног жи во та, у да ни ма по ли тич ке бор бе за сло бо ду и пот пу ну не за ви сност 
Кне же ви не Ср би је, би ле су под стак ну те дру штве ним и умет нич ким ра дом 
при пад ни ка ви со ког дру штве ног сло ја. Ва жну уло гу у кон сти ту и са њу кул тур-
ног и му зич ког дру штве ног жи во та има ла су жен ска, умет нич ка и ме шо ви та 
бе о град ска по се ла, ко ја су ши ри ла дух про све ће но сти и по оста лим сло бод ним 
срп ским гра до ви ма, отва ра ју ћи пу те ве ка за пад но е вроп ској кул тур ној за јед-
ни ци. За че так умет нич ких по се ла и пр ви ча со ви му зич ке за ба ве у ста ром 
Бе о гра ду ве зу ју се за го спо да ра Је вре ма и То ма ни ју Обре но вић. У њи хо вом 
до му, ко ји је пред ста вљао сво је вр сни ин те лек ту ал ни кру жок, по чи ње да се 
раз ви ја кул тур ни жи вот Бе о гра да. Ова по се ла су одр жа ва на до 1842. го ди не и 
од ла ска Обре но ви ћа у еми гра ци ју, а на му зич ком ре пер то а ру би ла су де ла европ-
ски по зна тих ком по зи то ра (нав. пре ма: ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ СТО ШИЋ 1965: 6, 19).

Дру штве ни исто ри ча ри уо ча ва ју да је оте жа на до ступ ност обра зо ва ња 
чи ни ла да ак тив но уче шће у раз во ју кул ту ре, на у ке и умет но сти бу де (осим 
што је пред ста вља ло ин стру мент об ли ко ва ња ин ди ви ду ал них иден ти те та у 
окви ри ма де вет на е сто ве ков них дис кур са о про гре су) и сред ство ди стинк ци-
је ви со ких сло је ва и исто вре ме но ме ха ни зам у со ци јал ној ко хе зи ји ели те (МИ-

ТРО ВИЋ 2006: 318). У ова квом ана ли тич ком кон тек сту, по сма тран је са лон кне-
ги ње Пер си де Ка ра ђор ђе вић (1813–1873), одр жа ван од 1850. го ди не два пу та 
не дељ но, као сво је вр сна обра зов на ин сти ту ци ја бе о град ског дру штва. Отво рен 
с на ме ром да уна пре ђу је кул ту ру, са лон је био сред ство ко јим се у су сре ту са 
дру ги ма кри ста ли сао лич ни, умет нич ки и ин те лек ту ал ни укус и ко јим је кне-
ги ња са мо стал но кре и ра ла свој од нос са све том из ван дво ра. Ус по ста вља њем 
са ло на, од но сно умет нич ког по се ла 1850. го ди не, укљу чи ла је двор у област уда-
ље ну од по ли ти ке – сло бо дан про стор већ из гра ђе ног гра ђан ског дру штве ног 
жи во та (МИ ТРО ВИЋ 2006: 317). По се ла су би ла по све ће на умет но сти, а уче сни-
це су до би ја ле при ли ку да по ка жу сво је обра зо ва ње. Чи та на је фран цу ска и 
не мач ка ли те ра ту ра, пре при ча ва ни су до га ђа ји из ско ра шње хе рој ске про шло-
сти, пе ва не су срп ске пе сме, му зи ци ра ло се уз кла вир (МИ ТРО ВИЋ 2006: 318). 
Зна чај но је за бе ле жи ти и да се, осим сви ра ња на кла ви ру, кне ги ња Пер си да 
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оку ша ла и у ком по но ва њу. На пи са ла је Ру мун ско ко ло, ком по зи ци ју ко ја је је дан 
од кла вир ских пр ве на ца са те ри то ри је Ср би је.49 Ка да је до шло до ди на стич ке 
сме не, прак са прет ход не ди на сти је пре у зе та је као пло до твор ни „мо дел“, те су 
по се ла у до му Ан ке Обре но вић у до ба дру ге вла да ви не кне за Ми ха и ла Обре-
но ви ћа (1860–1868) има ла по себ ну уло гу у, ве ро ва ло се, ду хов ном пре по ро ду 
та да шњег срп ског дру штва.

Ста ри двор кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа и део двор ског пар ка
(ИАБ-1165-A-3-0023)

Двор ски са ло ни у вла дар ским ку ћа ма у Кне же ви ни, по том и у Кра ље ви-
ни Ср би ји, има ли су слич ну функ ци ју као гра ђан ски. Пре ци зно од ре ђе ним 
да ни ма при ма ни су го сти, а вла дар и вла дар ка су ти ме „из ла зи ли пред свет 
ма ње фор мал ног вла дар ског иден ти те та“ (СТО ЛИЋ 2006а: 343–346). Ис так ну то 
је, та ко, да је ме ђу мно го број ним двор ским са ло ни ма у Ко на ку кра љев ске по ро-
ди це Обре но вић, кра љи ца На та ли ја при ма ла го сте у по себ ној со би с ка ми ном, 
кла ви ром и еле гант ни јим на ме шта јем. Ова кав про стор, ис пу њен пред ме ти ма 
ко ји обе ле жа ва ју дру штве ни ста тус (ва зе, сли ке, кла вир) и ко ји на гла ша ва ју 
кон ти ну и тет и тра ја ње (по ро дич не фо то гра фи је), пре ма исто риј ским и ан тро-

49 Исту ком по зи ци ју аран жи рао је за ор ке стар Јо сиф Шле зин гер; уп. ПЕ ЈО ВИЋ 1991: 322; 
ПЕ РИЋ 1991: 12; ЈЕ РЕ МИЋ МОЛ НАР 2006: 63–64. 
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по ло шким уви ди ма, био је нај при бли жни ји гра ђан ском иде а лу кућ ног про сто-
ра у ко јем се од ви ја дру штве ни жи вот (СТО ЛИЋ 2006а: 344). У ис тра жи ва њи ма 
мо гућ но сти по ли тич ке мо дер ни за ци је срп ског дру штва то ком две по след ње 
де це ни је 19. ве ка, у усло ви ма вла да ви не кра ља Ми ла на, по себ на па жња би ла 
је усме ре на ка утвр ђи ва њу ти па мо дер но сти ко ји би про на шао пут до дво ра и 
ка де фи ни са њу ели те оку пље не око вла дар ске ку ће. У фо ку су ових раз ма тра-
ња би ло је и од ре ђи ва ње ме ста и ути ца ја же на на жи вот у дво ру (СТО ЛИЋ 1998: 
101–112).

У исто риј ским сту ди ја ма са гле дан је пут пре о бра жа ва ња дво ра као тра-
ди ци о нал не ин сти ту ци је ори јен тал ног ка рак те ра у уста но ву из гра ђе ну пре ма 
европ ским узо ри ма. Пре ма опи су Фе лик са Ка ни ца, у вре ме кне за Ми ха и ла 
двор је био ме сто где се „уз чи бук и ка фу, са свим ‘ала тур ка’, раз го ва ра ло о зби-
ва њи ма у гра ду и др жа ви“.50 Но во, мо дер но ру хо су чи ни ле пре све га спољ не 
озна ке: из глед, ор га ни за ци ја и сјај Но вог дво ра, из гра ђе ног по ред Ста рог ко-
на ка по чет ком осам де се тих го ди на. Но ви двор био је опре мљен са ло ни ма у 
ро ко ко, ре не сан сном и ори јен тал ном сти лу (беч ке фир ме „Пор тоа“ и „Фикс“), 
у ко ји ма су одр жа ва не свет ко ви не, ба ло ви и при је ми, уз му зи ку ис так ну тих 
европ ских ро ман ти чар ских ком по зи то ра. Двор је но вим, елек трич ним осве-
тље њем оста вљао сна жан ути сак. Се ћа ња Га вра Ву ко ви ћа све до че о при је му 
при ре ђе ном у ње го ву част 1902. го ди не: за сто лом су се де ле 64 зва ни це, је ло 
се слу жи ло из сер ви са од сак сон ског пор це ла на, ви но то чи ло у ча ше од че шког 
кри ста ла с кра љев ским кру на ма и ини ци ја ли ма кра ља Ми ла на, а у ва за ма из 
Се вра би ло је аран жи ра но топ чи дер ско цве ће. Уз бо гат је лов ник, му зи ча ри су 
сви ра ли де ла Мен дел со на (Fe lix Men del ssohn), Ваг не ра и Вер ди ја (Gi u sep pe Ver di) 
(ВУ КО ВИЋ 1985: 317; нав. пре ма: СТО ЛИЋ 1998: 107). 

По ста вив ши основ не мо де ле по на ша ња и жи во та на дво ру, кра љи ца На-
та ли ја је би ла за чет ни ца дру штве ног жи во та ви со ког дру штва у Бе о гра ду. Уне-
ла је но ви не, по узо ру на ор га ни за ци ју дру штве ног жи во та ко ју је упо зна ла у 
окру же њу ру ског плем ства. Овај мо дел је под ра зу ме вао ре дов не су сре те са 
су пру га ма ди пло ма та, со а реа (по се ла), по кро ви тељ ство над „Жен ским дру-
штвом“ и дру гим уста но ва ма, при пре ма ње ба ло ва и ра зних дру гих све ча но сти 
у дво ру (СТО ЛИЋ 1998: 109). 

У ли те ра ту ри је ко мен та ри са но да су игран ке и ве се ла по се ла ко ја је кра-
љи ца На та ли ја ор га ни зо ва ла то ком 1895/96. го ди не би ли и на чин да одво ји 
свог си на Алек сан дра од гру бих по ли тич ких по сло ва.51 Кра љи чи ни ме мо ар ски 

50 Фе ликс Ка ниц, Ср би ја зе мља и ста нов ни штво, 70; нав. пре ма: СТО ЛИЋ 1998: 102.
51 ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ СТО ШИЋ 1965: 85. Ове опа ске сто је у рав ни с ко мен та ри ма о пр вим 

срп ским по се ли ма, у ку ћи То ма ни је и Је вре ма Обре но ви ћа, ко ја су функ ци о ни са ла као при-
кри ве ни от пор ап со лу ти стич кој вла сти кне за Ми ло ша.
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за пи си са др же и освр те на га ла при је ме и дру га дру штве на оку пља ња уз му-
зи ку. Из во ри по ка зу ју да су у тим при ли ка ма, осим раз го во ра о до ма ћој и 
ино стра ној по ли ти ци, во ђе не ин спи ра тив не ди ску си је о по зо ри шту, књи жев-
но сти, са вре ме ној му зи ци и сли кар ству у Евро пи. Ис ти цан је зна чај жен ског 
про све ћи ва ња. По себ но с мла дим де вој ка ма из имућ ни јих бе о град ских по ро-
ди ца, кра љи ца је го во ри ла о са вре ме ној европ ској мо ди и ње ној при ме ни у 
Ср би ји, али и о му зи ци.52 На по пу лар ним „ве че рин ка ма“ код кра љи це На та-
ли је игра не су и мо дер не окрет не игре: ланс, вал цер, ка дрил, пол ка, као и ора 
(ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ СТО ШИЋ 1965: 90–91).

Углед на по се ла одр жа ва на су и у до му Ма ти је Ба на, на ро чи то на кон вен-
ча ња ње го ве кћер ке По лек си је с ака дем ским сли ка рем Сте вом То до ро ви ћем 
(ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ СТО ШИЋ 1965: 36). Пре ма То до ро ви ће вом све до че њу, он лич но 
је у Ба но вом до му оку пљао мла ђи свет, ко ји је под сти цао ду хов ни рад и кул тур-
но про све ћи ва ње ме ђу Ср би ма (ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ СТО ШИЋ 1965: 36). Ме ђу при-
сут ни ма су би ли књи жев ни ци Јо ван Јо ва но вић Змај, Љу ба Не на до вић, Ла за 
Ла за ре вић, Си мо Ма та вуљ, Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња, Јо сиф Пан чић, 
Вук Ка ра џић и чла но ви ње го ве по ро ди це, као и мла ди ака дем ски сли ка ри из 
Ау стро у гар ске мо нар хи је – Вла ди слав Ти тел бах и Па ја Јо ва но вић. За бе ле же но 
је да је Ба но ва су пру га Мар га ре та на по се ли ма сви ра ла кла вир, као и да су 
Ка ти ца Да ни ло вић Бо ги ће вић и Цај ка Про тић Ре са вац сви ра ле на ги та ри (ДИ-

МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ СТО ШИЋ 1965: 37–47). Чи та на је по е зи ја, Бан је го во рио о по ли тич ким 
но во сти ма у Евро пи. Та ко ђе, но ти ра но је да је Ма ти ја Бан при су ство вао по се-
ли ма у дво ру, као и у ви со ким го спод ским и скром ни јим чи нов нич ким ку ћа ма.

Са лон ска дру штве на оку пља ња су у мно гим сег мен ти ма би ла ор га ни зо-
ва на по угле ду на за пад но е вроп ски, по себ но фран цу ски мо дел, у ко јем је же на 
има ла до ми нант ну уло гу (ХЕР ДЕР 2003: 168). О овим фе но ме ни ма пи ше и Ко ста 
Хри стић. Не да ју ћи пре ци зни ју од ред ни цу о ме сту одр жа ва ња ску по ва, пи сац 
го во ри о са ло ни ма ру мун ске кне ги ње Је ли са ве те (Ели за бе те) – Кар мен Сил ве.53 
По зна та по умет нич ким скло но сти ма, ак тив на у пи са њу по е зи је и ве шта пи-
ја нист ки ња, из ра жај них во кал них мо гућ но сти, кне ги ња је, пре ма Хри сти ћу, 
ор га ни зо ва ла „ску по ве ху ма них дру шта ва из от ме но га све та“, с на гла ском на 
не го ва њу му зи ке, уз чи та ње ње них сти хо ва и при ча (ХРИ СТИЋ 1989: 129). 

Фраг мен тар не ме мо ар ске освр те на при ли ке у Хаб збур шкој мо нар хи ји 
из но си и Сав ка Су бо тић, бе ле же ћи успо ме ну на „но ви по лет“ дру штве ног 

52 По лек си ја Сто шић на во ди и оп се жан спи сак име на углед них бе о град ских же на ко је 
су при су ство ва ле овим кра љи чи ним по се ли ма. ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ СТО ШИЋ 1965: 89–90.

53 Кар мен Сил ва (Car men Sylva) био je ли те рар ни псе у до ним ру мун ске кне ги ње Ели за-
бе те Вид (Eli sa beth Pa u li ne Ot ti lie Lu i se zu Wi ed, 1843–1916), су пру ге ру мун ског кне за Ка ро ла I 
Хо ен цо лер на (Karl Ei tel Fri e drich Zephyri nus Lud wig von Ho hen zol lern-Sig ma rin gen, 1839–1914).
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жи во та у Ву ко ва ру ше зде се тих го ди на, у пе ри о ду ка да је њен су пруг Јо ван био 
под жу пан Срем ске жу па ни је и пред сед ник су да, са се ди штем у За гре бу.54 Су-
бо ти ћи су у сед мој де це ни ји 19. ве ка не ко ли ко го ди на про ве ли у За гре бу, кре-
ћу ћи се у ви со ким дру штве ним и по ли тич ким кру го ви ма Ср ба и Хр ва та, а 
Јо ван Су бо тић је, као пред сед ник Управ ног од бо ра Хр ват ског ка за ли шта, био 
по себ но ак ти ван и на кул тур но про свет ном и књи жев ном по љу. Сав ка Су бо-
тић с при јат ним се ћа њи ма опи су је за јед нич ка дру же ња, раз ли чи те про сла ве 
и умет нич ка по се ла у срп ско-хр ват ском дру штву. На во ди по себ ну ди на ми ку 
то ком зи ме 1866/67, ка да је Са бор био на оку пу, с по сла ни ци ма Јо си пом Ју ра-
јем Штро сма је ром, Фра њом Рач ким, Љу де ви том Га јем, Ива ном Ку ку ље ви ћем 
Сак цин ским и Јо ва ном Су бо ти ћем. На зна че но је да су у том дру штве ном окру-
же њу др жа на по се ла и пре ла, уз уче шће го спо ђа и го спо ђи ца у „сви ра њу, пе-
ва њу и де кла мо ва њу“ (СУ БО ТИЋ 2001: 67).

Цр ти це о ре пер то а ру

На осно ву књи жев них, али и дру гих до ку мен тар них из во ра (ар хив ске 
гра ђе, по пи са му зич ких из да ња и сл.), уоч љи во је да је у окви ри ма кућ ног му-
зи ци ра ња нај че шће из во ђе на кла вир ска му зи ка, у две или че ти ри ру ке или 
као прат ња у пе сма ма за глас и кла вир. Овла да ва ње сви ра њем на том ин стру-
мен ту омо гу ћа ва ло је да се, осим кла вир ског ре пер то а ра, из во де и ком по зи-
ци је за дру ге ин стру мен тал не са ста ве. Мно га де ла су у кла вир ским из во ди ма, 
об ра да ма и тран скрип ци ја ма чак по ста ја ла да ле ко по пу лар ни ја не го у ори ги-
нал ној вер зи ји (КО КА НО ВИЋ МАР КО ВИЋ 2014: 111). Та ко ђе, исто де ло мо гло је да 
бу де из ве де но на гу дач ким ин стру мен ти ма – ви о ли ни и ви о лон че лу, на ги та ри, 
ре ђе и на фла у ти.

По да ци о зна чај ном ме сту из да ња са лон ске му зи ке у по ну ди из да ва ча 
му зи ка ли ја по твр ђу ју да је у дру гој по ло ви ни 19. ве ка по сто ја ла по ве ћа на по-
тра жња за нот ним из да њи ма на ме ње ним кућ ном му зи ци ра њу.55 По сред но све-
до чан ство о са др жа ју ре пер то а ра у прак си кућ ног, од но сно са лон ског му зи-

54 По што је Јо ван Су бо тић иза бран за пр вог под жу па на Срем ске жу па ни је, по чет ком 
ше зде се тих го ди на, по ро ди ца се на ста ни ла у Ву ко ва ру. Су бо тић је убр зо иза бран и за сеп тем-
ви ра, за су ди ју Сто ла сед мо ри це, нај ви шег су да за Хр ват ску и Сла во ни ју, са се ди штем у За гре бу. 
У том пе ри о ду се нај ак тив ни је ба вио по ли ти ком: као по сла ник и пот пред сед ник Хр ват ског са-
бо ра, пред сед ник клу ба Са мо стал не на род не стран ке, под но си лац пред ло га о рав но прав но сти 
срп ског име на и ћи ри ли це у Хр ват ској (1867); нав. пре ма: Сто лић, „Пред го вор“, у: СУ БО ТИЋ 
2001: 22, 67.

55 До при нос раз во ју срп ског му зич ког из да ва штва оства рен је у овом пе ри о ду де лат но-
шћу из да ва ча у Но вом Са ду (Ђ. По по вић, А. Па је вић, Ђ. Ив ко вић, С. Ф. Ог ња но вић, И. Фукс), 
Пан че ву (К. и П. Јо ва но вић), Сом бо ру (М. Ка ра ка ше вић) и Бе о гра ду (М. Ста јић, Н. Ђор ђе вић, 



. . . . . . . . . . . . . . . Прак се му зи ци ра ња као иде ал гра ђан ског дру штва 83

ци ра ња, пред ста вља ју и по пу лар ни му зич ки ал бу ми из при ват ног по се да 
срп ских по ро ди ца, уни кат не, сло бод но уко ри че не збир ке с об је ди ње ним по-
је ди нач ним штам па ним нот ним из да њи ма и пре пи си ма ода бра них ком по зи-
ци ја.56 У ал бу ме су, осим са лон ских кла вир ских ко ма да, укљу чи ва не кла вир-
ске об ра де опер ских увер ти ра и ари ја, на род не пе сме об ра ђе не као фан та зи је 
или па ра фра зе, пе сме за глас и кла вир, ком по зи ци је за кла вир с упи са ним тек-
стом, хор ске ком по зи ци је, као и цр кве не, бо го слу жбе не хим не.57 Ова квим об ра-
да ма и му зич ким аран жма ни ма оства ре не су те жње ка при ла го ђа ва њу основ-
ног му зич ког са др жа ја ода бра них де ла ши рем кру гу ама тер ских му зи ча ра и 
по стиг ну та је ве ћа рас про стра ње ност, од но сно сво је вр сна де мо кра ти за ци ја 
по је ди нач них му зич ких жан ро ва. Пре ра ђи ва ње ор ке стар ских де ла за кла вир 
је, осим пре во ђе ња јед ног де ла у дру ги ме диј, омо гу ћа ва ло и до ступ ност му зич-
ких са др жа ја ши рим дру штве ним сло је ви ма, пре нос из сфе ре јав ног у сфе ру 
при ват ног, кућ ног и са лон ског му зи ци ра ња (КО КА НО ВИЋ МАР КО ВИЋ 2014: 111). 

С. Јо ва но вић, Т. Јо ва но вић, М. Мар ко вић, Е. Ај хштет, М. Ива ни ше вић, Д. Ди ми три је вић, П. 
Ћур чић, Б. Ве се ли но вић, С. Б. Цви ја но вић). 

По да так да су ме ђу из да њи ма до ступ ним у но во сад ској књи жа ри Ема ну и ла Јан ко ви ћа 
1790. го ди не би ла ка мер на де ла из опу са по зна тих за пад но е вроп ских ком по зи то ра Фран че ска 
Ђе ми ни ја ни ја (Fran ce sco Ge mi ni a ni), Јо ха на Кри сти ја на Ба ха (Jo hann Chri stian Bach), Јо зе фа 
Хајд на (Jo seph Haydn), Ђо ва ни ја Па и зје ла (Gi o van ni Pa i si el lo) све до чи о раз ви је ној кул ту ри 
ка мер ног му зи ци ра ња у до мо ви ма углед них, бо га ти јих Но во са ђа на већ кра јем 18. ве ка. Ка та лог 
но во сад ске књи жа ре Бра ће По по ви ћа (из 1877) са др жи та ко ђе по се бан сег мент о му зи ка ли ја ма, 
ко ји од ра жа ва зна чај ну про ме ну у ре пер то ар ском те жи шту, на гла ском на об ра да ма срп ских 
на род них пе са ма, ком по зи ци ја ма за кла вир, од но сно за глас и кла вир, из пе ра стра них ау то ра 
(Ј. Штра ус, Л. Ди дин ски, К. Ле ве). О ин те ре со ва њу за ре пер то ар кла вир ске и ка мер не му зи ке 
у Бе о гра ду са зна је мо тек на осно ву по да та ка из 1899. го ди не. Уче ник Бра ће По по ви ћа Ми та 
Ста јић снаб де вао је му зич ким из да њи ма Срп ску кра љев ску двор ску књи жа ру у пре сто ни ци 
Кра ље ви не Ср би је. У Ка та ло гу срп ских књи га за 1899. го ди ну пред ста вље не су и му зи ка ли је 
Ста ји ће ве књи жа ре, ме ђу ко ји ма, осим хор ске му зи ке, до ми ни ра ју де ла са лон ске му зи ке за 
кла вир, глас и кла вир и ви о ли ну и кла вир, срп ских и че шких ау то ра, као и де ла об ја вље на у 
не мач ким и фран цу ским из да вач ким ку ћа ма. Вид.: AN DRE IS, CVET KO, ĐU RIĆ KLAJN 1962: 570; 
КО КА НО ВИЋ МАР КО ВИЋ 2014: 59, 78–79. 

56 Ме ђу зна чај ни јим ал бу ми ма по пу лар них са лон ских ком по зи ци ја, ис так ну те су и пре ра-
де за ви о ли ну уче ни ка Ве ли ке срп ске пра во слав не гим на зи је у Но вом Са ду Ла за ра Се ку ли ћа, 
ко је са др же са лон ске игре, на род не пе сме и игре, као и ме ло ди је из по пу лар них опе ра и опе ре та. 
Са лон ске ком по зи ци је за кла вир Алек сан дра Мор фи ди са Ни си са са чу ва не су упра во за хва љу ју ћи 
пре пи си ма у нот ној све сци Ма ри је Па на о то вић; нав. пре ма: КО КА НО ВИЋ МАР КО ВИЋ 2014: 69–70.

Као по себ не ко лек ци је, мно го број ни му зич ки ал бу ми, на ста ли кра јем 19. и по чет ком 
20. ве ка на под руч ју Ау стро у гар ске и Кра ље ви не Ср би је (Бе о град), са чу ва ни су у фон до ви ма 
Ма ти це срп ске, На род не би бли о те ке, Ар хи ва Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ и у би бли о те-
ци Фа кул те та му зич ке умет но сти у Бе о гра ду. Вид.: АТА НА СОВ СКИ, http://www.mu sic.sa nu.ac .rs /
Srp ski/Mu si cAl bums.ht m, 15. 03. 2018.

57 У по себ ном по гла вљу о цр кве ној му зи ци би ће ре чи о ре пер то а ру цр кве не му зи ке у 
сфе ри кућ ног му зи ци ра ња.
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Ме ђу нај зна чај ни јим ау то ри ма са лон ске му зи ке по пу лар не у срп ским 
кру го ви ма у дру гој по ло ви ни 19. ве ка би ли су срп ски и че шки му зи ча ри, као 
и мно ги му зич ки ама те ри (тр гов ци, ле ка ри, гим на зиј ски про фе со ри итд.). Осим 
кла вир ских ком по зи ци ја Кор не ли ја Стан ко ви ћа, из во ђе на су де ла Ев ге ни ја 
Сто ја но ви ћа, Јо ва на Па чуа, Ти хо ми ра Осто ји ћа, Ју ли је (Си де) Ве ли са вље вић, 
и че шких ау то ра (вид.: КО КА НО ВИЋ МАР КО ВИЋ 2014: 90). Уоч љи ва су стре мље ња 
ка не го ва њу на ци о нал ног му зич ког ре пер то а ра, кроз из во ђе ње де ла до ма ћих 
и стра них ком по зи то ра, ко ји су као осно ву кла вир ских ко ма да ко ри сти ли 
срп ске на род не пе сме.

О фе но ме ну ис по ља ва ња и не го ва ња на ци о нал ног иден ти те та по сред ством 
ре пер то а ра кућ ног му зи ци ра ња нај ре чи ти је у ме мо ар ским бе ле шка ма го во ри 
Ми ли ца Сто ја ди но вић. У ма ни ру при по ве да ња ко јим у це ли ни днев нич ких 
за пи са (из 1854) ве ли ча зна чај на ци о нал ног, срп ског ду хов ног и кул тур ног на-
сле ђа, Срп ки ња де ли мич но пред ста вља и са др жај му зич ког ре пер то а ра ко ји 
је би ла са вла да ла у по чет ним да ни ма уче ња. Осим што на во ди да је „од Ср би јан-
ке учи ла марш кра ља Дра гу ти на“ (СТО ЈА ДИ НО ВИЋ 1985: 46), у за себ ном одељ ку 
за пи са на ро чи то ак цен ту је од нос свог нај бли жег окру же ња пре ма тра ди ци ји 
за пад но е вроп ске му зи ке у од но су на срп ску:

и сад ми је сме шно кад се се тим кад сам ја из Ва ра ди на из шко ла ку ћи до-
шла, па мом Ави и ма ми сви рам у ги тар из сви ју опе ра нај те же ва ри ја ци је, ал’ 
не знам ни шта срп ски, а ме ни Ава је дан пут ре че: „Та ти, ди је те, не знаш ни шта 
сви ра ти, жа ли Бог мо ји’ но ва ца!“58

У сед мој де це ни ји 19. ве ка, о слич ном ста њу го во рио је уред ник ли ста 
Да ни ца Ђор ђе По по вић, пр ви пре во ди лац Сер ван те со вог Дон Ки хо та на срп ски 
је зик,59 на гла ша ва ју ћи да се но вим ча со пи сом по себ но обра ћа Срп ки ња ма, с 
ци љем да ста не на пут сво је вр сној опа сно сти од „де на ци о на ли за ци је“ срп ских 
гра ђан ки обра зо ва них у угар ској сре ди ни, стра ној дру штве ној све сти, умет-
нич ком уку су и ду ху кул тур них вред но сти.60 И у овом кон тек сту пре по зна тљив 

58 СТО ЈА ДИ НО ВИЋ 1985: 46, 283. Отац Ми ли це Сто ја ди но вић Ва си ли је Сто ја ди но вић (Бу ко-
вац, 1790. – Врд ник, 1864), све ште ник и учи тељ, шко ло вао се у Ва ра ди ну, Срем ским Кар лов ци ма, 
Те ми шва ру, Бу ди му, Ђу ру и По жу ну. По сто је и по да ци да је то ком 1811–1812. го ди не у Но вом 
Са ду по ха ђао тре ћи раз ред Ка то лич ке ла тин ске гим на зи је; нав. пре ма: ГИ КИЋ ПЕ ТРО ВИЋ 2010: 36.

59 Вид.: PA VLO VIĆ SA MU RO VIĆ 2002: 185–197; STO JA NO VIĆ 2005: 145–188. По по вић је пре вео 
и јед ну но ве лу из Сер ван те со вих Узор них но ве ла – Ен гле ску Шпа њол ки њу.

60 У те жњи срп ског гра ђан ства се вер но од Са ве и Ду на ва да ње гов жен ски под мла дак 
стек не кул ту ру ко ја би би ла до вољ на за са лон ску кон вер за ци ју и ши ре оп ште ње од по ро дич-
но-ро ђач ког и па три јар хал но-еснаф ског жи вот ног кру га, мла де де вој ке су по ха ђа ле де во јач ке 
шко ле, „ин сти ту те“, углав ном у де ло ви ма Ца ре ви не у ко ји ма се го во рио не мач ки (че сто и при 
ка то лич ким ма на сти ри ма). Уз оп ште дру штве не ма ни ре, учи ле су стра ни је зик, „сви ра ње на 
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је фе но мен срп ског про све ти тељ ства, ве зан за пи та ње на ста ја ња па ра диг ме 
на ци о нал не кул ту ре и функ ци о ни са ња нај ши рег спек тра обра за ца – од кул-
тур них и иде о ло шких у нај оп шти јем сми слу, до по себ них по е тич ких/књи жев-
но кри тич ких, по ли тич ких или на ци о нал но-др жав них кон це па та, те си сте ма 
дру штве них и по ро дич них вред но сти (вид.: ЈО ВИ ЋЕ ВИЋ 2012: 29; МА ТИЦ КИ 2012: 
125–140).

На дру гој стра ни, у бе ле шка ма Јо ва на Гр чи ћа ко мен та ри са на је по пу лар ност 
ау тор ских кла вир ских ком по зи ци ја Јо ва на Па чуа. Та де ла би ла су за сно ва на 
на на род ним и ва ро шким му зич ким мо ти ви ма, а пре ма Гр чи ће вим ре чи ма, 
ни су ни ма ло за о ста ја ла иза оми ље них вир ту о зних кла вир ских тран скрип ци-
ја за пад но е вроп ских ау то ра (ГР ЧИЋ 1926: 80–83). Ипак, раз ма тра ње пи та ња о 
„му зич ком на ци о на ли зму“ ов де укљу чу је и пи та ње о ди ја па зо ну ре ал них мо гућ-
но сти ко је су ком по зи тор и ње го ви са вре ме ни ци има ли за упо зна ва ње дру гих 
му зич ких тра ди ци ја. 

 
Јо ван Па чу, Ко ло из Ђач ког ра стан ка Бран ка Ра ди че ви ћа

(МИ СА НУ, MI-XXIV/An 865)

фор те пи ја ну“, пле са ње, ства ра ле на ви ку чи та ња и из гра ђи ва ле укус за „ла ку“ за бав ну ли те-
ра ту ру. Пре ма По по ви ћу, и пред став ни ци та да шње срп ске ин те ли ген ци је уо чи ли су да је овај 
вид шко ло ва ња у стра ној сре ди ни, дру штве ној све сти и умет нич ком уку су, у ду ху та мо шњих 
вред но сти у кул ту ри, књи жев но сти, дру штву и жи во ту уоп ште, по себ но жен ску омла ди ну 
во дио ка од ре ђе ној вр сти де на ци о на ли за ци је. ВУ ЧЕ НОВ 1976: 131.
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Јо ван Па чу, Она мо, она мо

(МИ СА НУ, MI-XXI/An 917)

Та бе ла бр. 1: Са др жај му зич ког ал бу ма бр. 6
(МИ СА НУ, MI-XXI/An 913) (нав. пре ма: АТА НА СОВ СКИ 15. 03. 2018)

Подаци о делу Жанр/извођачки 
састав

Лаку ноћ, сопран или тенор соло уз пратњу гласовира, 
од Стев. Мил. Шијачког. Београд 1906. глас и клавир

Енглески валцер за две руке на гласовир. Драгослава М. 
Михајловића ученика VI раз. гим. Београд 13. II [1]908. год. [на 
крају:] Своме чики преписала синовица, Анђа Теофановићева

клавир

Nach dem Ball, Valse Rondo von Harris für das Piano Forte клавир
?nobless, Alfonsz Zcibulka [sic] клавир
Salon Čárdás [sic] клавир
Cratiosa „La Craciosa“ für Clavier [sic] клавир
Die Lautenschlägerin. Gavote клавир
Руска химна; Онам! онамо. Црногорска химна (наслов, без нотног 
записа) клавир

43. Марсељеза | Marseljeza. Руж де Лиљ клавир
Славенска полка 
[у дну последње странице почетак другог рукописа: Polka mazur, 
Errinerung]

клавир

Der musikalische Kater. Humoristische Polka für Violine und Klavir 
von Konrad Lang. Београд, 18. децембра 1904. год. преписано, пре-
писао Василије Петровић, пеш. потпоручник

виолина 
и клавир
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Стеван А. Станковић [Etienne Stankovitch]: 
Академско коло [Kolo des etudiants]. Београд: Лит. М. Шаванише-
вић, 1896.

клавир

Јован Фрајт: Угаснуле очи чарне. Београд: Фрајт и Балон, s.a. глас и клавир

К[орнелије] Станковић: Скажи ми Господи. Многаја љета. Пар-
титура за мешовити збор. Београд: Издање Певачке дружине 
Станковић, 1910. 

мешовити хор/
клавирски извод 

с уписаним 
текстом

К[орнелије] Станковић: Достојно јест. Партитура за мешовити 
збор. Београд: Издање Певачке дружине Станковић, 1910.

мешовити хор/
клавирски извод с 
уписаним текстом

Мара Маћејовска (за клавир у две руке удесила): Тамо далеко 
далеко на Крфу... [Au loin, au loin sur Corfu [sic]; 
For [sic] away over there... Београд, Сарајево: Издање 
И. Ђ. Ђурђевића 

клавир

Јован Мертл: Бањска кола. Београд: Нова литографија Мил. Јова-
новића клавир

Јован Мертл: Македонска циганка, продукције Косте Илића. 
[Београд:] Нова литографија [Мил. Јовановића] клавир

Черго моја, чергице. Песма Милорада П. Шапчанина удешена за 
гласовир. Нови Сад: Српска књижара и штампарија Браће М. 
По повића

клавир с уписаним 
текстом

В. Качеровски: Љубавне сањарије [Libesträume]. Сарајево: Властита 
наклада (Литографија Воглер и другови) 

клавир с уписаним 
текстом

Драгутин Ф. Покорни: Свесловенски соколски марш
[Sveslovenski sokolski marsch]. Београд: Штампарија Љ. Ј. Бојовића клавир

Милош Брож: Косовка девојка. Салонска мазурка. Београд: Књи-
жара Ернеста Ајхштета клавир

Др. Т. Торсон: Марш у славу Њ. величанства краља Петра I. 
Београд: Издање дворске књижаре Мите Стајића, s.a. клавир

Стеван А. Станковић: Витез. Посвећено друштву „Коло јахача“. 
Јахачки марш. Београд: Штампано трошком Г. Милоја Тадића, 
1890. 

клавир

Стеван А. Станковић: Официрско коло. Београд: Kњижара 
С. М. Стефановић, 1890.

клавир, мушки и 
женски глас/

гласови
[без насловне стране:] Михајло Прита-Миле, гуслар: 
Боже Срба! Српска Химна. 

клавир с уписаним 
текстом

[bez naslovne strane: J. Svoboda: Zbirka srpskih narodnih i omilenih 
pesama i igara II] клавир

Раја Павловић (скупио): Српске народне песме [Le chants popilaires 
serbes [sic]]. II. Коло. Wien: Josef Eberle, s.a. 

клавир с уписаним 
текстом

Албум 100 српских народних најновијих игара [Album cent danses 
nationales Serbes. Compositions de divers auteurs]. Београд: Издање 
књижаре Мите Стајића, s.a.

клавир
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* * *

Пла си ра ње кла вир ског зву ка у кон тек сти ма срп ске му зи ке 19. ве ка ту-
ма че но је као кру пан ко рак на пред и по се бан мо дер ни за циј ски по мак (ЈЕ РЕ МИЋ 
МОЛ НАР 2006: 27). На су прот ква ли фи ка ци ја ма би дер ма јер ске, са лон ске му зи ке 
као „три ви јал не му зи ке“ ни жег умет нич ког ква ли те та, раз ли чи ти исто риј ски 
из во ри по ка зу ју да је и у окви ри ма тог му зич ког жан ра по сто јао им пе ра тив 
овла да ва ња тех нич ким ве шти на ма у сви ра њу кла ви ра, као и дру гих ин стру-
ме на та за сту пље них у окви ри ма ка мер ног, кућ ног и са лон ског му зи ци ра ња. 
Осим јед но став ни јих об ра да на род них пе са ма, ме ђу кла вир ским ком по зи ци-
ја ма Кор не ли ја Стан ко ви ћа су ис так ну те и сло же ни је ва ри ја ци је на на род не 
те ме и об ра де на род них и гра ђан ских ига ра (вид.: КО КА НО ВИЋ 2004: 15–22). На 
умет ни ко вом пи ја ни стич ком ре пер то а ру би ла су, осим ње го вих соп стве них 
ком по зи ци ја, де ла Фран ца Ли ста као и му зич ка оства ре ња ком по зи то ра-пи ја-
ни ста Ја ко ба Блу мен та ла (Ja kob Blu ment hal), Ру дол фа Вил мер са (Ru dolf Wil mers), 
Еду ар да М. Пирк хер та (Edu ard Ma xi mi li an Pirk hert), ко ја су у Стан ко ви ће во 
вре ме пред ста вља ла стан дард са лон ског ре пер то а ра (КО КА НО ВИЋ МАР КО ВИЋ 
2015). По да ци о че тво ро руч ним из во ђе њи ма кла вир ских де ла Хајд на, Бе то ве на 
и Шу бер та (Franz Schu bert) у окви ри ма кућ ног му зи ци ра ња до дат но све до че 
о ви со кој тех нич кој спрем но сти, ен ту зи ја зму и ам би ци ја ма му зи ча ра ама те ра 
(КО КА НО ВИЋ МАР КО ВИЋ 2014: 200). Уз ме мо ар ска све до че ња, по ме ну ти по да ци 
зна чај но до пу њу ју пред ста ве о му зич ком обра зо ва њу и из во ђач ком, од но сно 
слу ша лач ком ис ку ству пи са ца, ко ји су у ме мо а ри ма пре но си ли ути ске о лич-
ном и ко лек тив ном му зич ком уку су, у раз ли чи тим дру штве ним сфе ра ма и 
кон тек сти ма. Ова све до чан ства по себ но осве тља ва ју сли ку вре ме на у ко јем су 
ком по зи то ри, из во ђа чи и слу ша о ци са мо не по сред ним уви дом упо зна ва ли и 
у сво ју сре ди ну до но си ли нов му зич ки ре пер то ар.

Му зи ка на ба ло ви ма, игран ка ма, бе се да ма и кон цер ти ма

У Хаб збу р шкој мо нар хи ји

Дру штве ни сло је ви на бал ском по ди ју му

Ис тра жи ва ња јав ног дру штве ног жи во та ста рог Но вог Са да по ка зу ју да 
се у 19. ве ку у кру го ви ма гра ђан ског ста ле жа све ви ше афир ми шу за пад њач ки 
ути ца ји у на чи ну дру же ња, ра зо но де и у ни зу де та ља ко ји пра те ове по ја ве. 
Осим све ве ћег ин те ре со ва ња за по зо ри ште, фор ме дру штве но сти оми ље не у 
Бе чу у вре ме би дер ма је ра – ба ло ви, јав ни кон цер ти и кућ не за ба ве у кру гу 
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по ро ди це и нај бли жих при ја те ља, бр зо су осво ји ле све град ске сре ди не у зе-
мља ма Мо нар хи је (ЏЕ ПИ НА 1982: 4). 

Ме мо ар ски из во ри по твр ђу ју да су ба ло ви има ли по се бан зна чај у јав ном 
дру штве ном жи во ту Ср ба на овом под руч ју. У пр вој по ло ви ни 19. ве ка нај че-
шће су то би ле при год не све ча но сти у част пр о сла ва ро ђен да на или имен да на 
ау стриј ских вла да ра, док су у дру гој по ло ви ни сто ле ћа че сто ор га ни зо ва ни и 
у ци љу са ку пља ња фи нан сиј ских сред ста ва, ко ји ма је по др жа ван рад кул тур-
них и дру гих ин сти ту ци ја од на ци о нал ног зна ча ја (Срп ска чи та о ни ца, Срп ско 
на род но по зо ри ште) (уп. КО КА НО ВИЋ 2009а: 55–65). Сав ка Су бо тић бе ле жи да 
је њен отац Јо ван По лит, као до мо бран ски офи цир (Land we hr) за вре ме На по-
ле о но вих ра то ва, сва ке го ди не о имен да ну ца ра Фран ца Јо зе фа I ор га ни зо вао 
бал у го сти о ни ци, на ко ји би по звао офи ци ре из Пе тро ва ра ди на: „То га да на 
да вао је и сол да ти ма на пој ни цу. По сле то га до ла зио је пу ков ник са два-три 
офи ци ра да му за хва ли на све му то ме. Тај оби чај је одр жа вао мој отац све до 
Бу не до кле год је цар Франц био жив“ (СУ БО ТИЋ 2001: 125).

За пи си о ба ло ви ма Ја ко ва Иг ња то ви ћа, уз освр те из штам пе 19. ве ка, пред-
ста вља ју и нај са др жај ни ји из вор по да та ка о овом ви ду дру штве них и му зич ких 
оку пља ња ме ђу Ср би ма у Угар ској, у де це ни ја ма пр ве по ло ви не 19. ве ка. Пи сац 
ба ло ви ма по све ћу је два по гла вља ме мо а ра, при ка зу ју ћи уз ово по ље дру штве-
них ак тив но сти и ка рак те ри сти ке дру штве них при ли ка. 

При мар но, Иг ња то вић на гла ша ва да су раз ли чи ти ти по ви ба ло ва од сли-
ка ва ли и при пад ност уче сни ка раз ли чи тим дру штве ним ста ле жи ма – пред ста-
вље ни су „пур гер ски“ ба ло ви си ро ма шни јих дру штве них сло је ва, сред ње кла се, 
за на тли ја и сит них тр го ва ца („ба ка ла“, „ду ћан џи ја“), а на дру гој стра ни „нобл“ 
ба ло ви ви ших кру го ва. Иг ња то вић ис ти че да је за ни же сло је ве од ла зак на бал 
био лук суз, про це њу ју ћи та ко ђе да је овај тип дру штве них оку пља ња био нај-
ве се ли ји, ли шен фор ма ли зма и „ети ке ци је“, али не и при ме ре не уч ти во сти. 
Упа дљив је пи шчев суд о на гла ше ној по тре би за ис ти ца њем дру штве ног ста-
ту са, пре по зна тљив у ко мен та ру да су „пре сти жни“ „нобл“ ба ло ви има ли ве ћи 
зна чај „у ма њим, про вин ци јал ним ва ро ши ма не го у глав ни ма“ (ИГ ЊА ТО ВИЋ 
1989/1: 99). У Бе чу и Пе шти зна чај ни ји је био „бал ски ко му ни зам“ ре ду та, као 
при ли ка за оку пља ње ма се из раз ли чи тих дру штве них сло је ва. Услов за при-
су ство овим му зич ким ве че ри ма би ле су пре све га до бре играч ке спо соб но сти. 
У „ве ли ким ва ро ши ма“ по пут Бе ча и Пе ште, одр жа ва ни су ба ло ви по је ди нач них 
кор по ра ци ја („ју ри стан ски“, ме ди ци нар ски, тр го вач ки, стре љач ки), „на род но-
сни“ (срп ски, ру мун ски), као и по себ ни из ле ти („пик ни ци“, „пин кер-ба ло ви“) 
за „есен ци ју“ ода бра ног дру штва (ИГ ЊА ТО ВИЋ 1989/1: 100). 

На чин оде ва ња је био је дан од зна чај них еле ме на та ко јим је из ра жа ва на 
раз ли ка из ме ђу уче сни ка на раз ли чи тим ти по ви ма ба ло ва. У ста ри ја вре ме на, 
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пре ма Иг ња то ви ћу, му шкар ци су на „нобл“ ба ло ве до ла зи ли „у га ла ха љи на ма, 
до ла ма ма и злат ним и цр ве ним по ја си ма; жен ске ру ке у ду гач ким ру ка ви ца ма, 
а на овим би љен зу ке, а на вра ту и у ко си би сер, а дру ге, опет, са злат ном ка пом, 
и то ста ри је, а мла ђе у ше ши ру, и та ко су игра ле“ (ИГ ЊА ТО ВИЋ 1989/1: 105). На те 
елит не за ба ве гост је мо гао ући ис кљу чи во уз по зив ни цу и у од го ва ра ју ћој оде ћи 
за бал. Го спо да су но си ла фра ко ве или па рад не уни фор ме. Дам ске ха љи не, на ру-
чи ва не из Бе ча или Пе ште, од ра жа ва ле су бо гат ство и пра ће ње мод них трен до-
ва (КО КА НО ВИЋ 2009а: 61). На „пур гер ском“ ба лу, с дру ге стра не, ни је би ло „ети-
ке те“, „раз у зу рен мај стор по сле по но ћи ски нуо је свој ка пут, па је та ко у ко шу љи 
играо; да је то на нобл ба лу учи нио, био би ис те ран“ (ИГ ЊА ТО ВИЋ 1989/1: 105).

Спе ци фич ним од но си ма у кон тек сту бал ских дру штве них оку пља ња био 
је озна чен и ула зак у свет од ра слих, ко ји је до но сио и пр ве дру штве не оба ве зе. 
Му зич ко обра зо ва ње, ко је је у раз ма тра ном пе ри о ду би ло је дан од усло ва за 
сти ца ње и одр жа ва ње угле да срп ске гра ђан ске кла се, под ра зу ме ва ло је, осим 
му зи ци ра ња на кла ви ру, и овла да ва ње пле сним ве шти на ма. Уче ње пле са је 
би ло са став ни део обра зо ва ња у де во јач ким пан си о ни ма, а раз ли чи ти из во ри 
по ка зу ју да су у град ским сре ди на ма Хаб збур шке мо нар хи је, у јав ним ло ка ли ма, 
по себ но ор га ни зо ва ни ба ло ви за де цу (Kin der ball), као при ли ке за уче ње пле-
са ња и јав ног, дру штве ног оп хо ђе ња.61

Су де ћи по Иг ња то ви ће вим се ћа њи ма, бал ске све ча но сти су има ле зна-
чај ну дру штве ну функ ци ју као при ли ке за су сре те, упо зна ва ње и збли жа ва ње 
мла дих. Раз го во ри и упо зна ва ње уз игру чи ни ли су при го дан по вод за оста вља-
ње аде кват ног ути ска. Ле па то а ле та, као и играч ко уме ће, би ли су из у зет но 
ва жни. И у ро ма ни ма, ко ји ве ли ким де лом при ка зу ју ис ку ства из пи шче ве сва-
ко дне ви це, Иг ња то вић бе ле жи жи во пи сне сли ке ових стан дар да:

Сад опет поч не игран ка. По ви чу: „Ко ти љон!“ Ша ми ка ће ко ман ди ра ти, и 
то са фрај ла-Луј зом. Див на игра. Ка кве фи гу ре из ва ђа Ша ми ка, све ве зе, пле те, 
свак му се ди ви! Па кад Ша ми ка се ди са још јед ним на сто ли ци са игра чи цом, 
ту сум ње не ма да ће Ша ми ка иза бран би ти. Па тек кад игра ма зур, кад пе том 
уда ра а игра чи цу ју ри, ти тра за њом, пра ви Адон (...) Ша ми ка и Луј за то ли ко се 
упо зна ше да га је по зва ла у по се ту к њи ма... (ИГ ЊА ТО ВИЋ 2004: 183).

Иг ња то вић по себ но при ка зу је при пре ме за бал. За си ро ма шни је, су сре ти 
у овим при ли ка ма до но си ли су и по себ не мо гућ но сти у оства ри ва њу дру штве-
них од но са: 

61 Већ по чет ком 19. ве ка, у Но вом Са ду, мај ке су во ди ле сво ју де се то го ди шњу и ста ри ју 
де цу на ба ло ве. Ипак, Ма ги страт је уо чио да ти ви до ви оку пља ња мо гу би ти штет ни по де чи је 
здра вље, па их је као јав не при ред бе за бра нио. У ли сту Сед ми ца об ја вље ни су и за пи си Јо ва на 
Сте ри је о не га тив ним ка рак те ри сти ка ма де чи јих ба ло ва у Но вом Са ду. ЏЕ ПИ НА 1982: 6; КО КА-

НО ВИЋ МАР КО ВИЋ 2014: 127.
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Га зда мно го се не пре пра вља за бал, мај сто ри ца ма ло ви ше, а кћи или 
кће ри на рав но нај ви ше (...) Ту је по сле вр ху нац пур гер ске ко ке те ри је, ту је мо-
гао по сле кал фа по љу би ти кћер сво га мај сто ра и дру ге, мај стор мај сто ри це, 
мај сто ри це опет мај сто ре (...) Та ко по сле у бе ли дан с пе смом сва ки сво јој ку ћи 
(ИГ ЊА ТО ВИЋ 1989/1: 97–98).

Осим о ко дек су обла че ња, Иг ња то ви ће ва за па жа ња све до че и о сво је вр сном 
ко дек су по на ша ња, ко ји је ва жио на ро чи то на „нобл“ ба ло ви ма. Да ме су при-
ли ком до ла ска на игран ку до би ја ле књи жи цу с упи са ним ре до сле дом ига ра. 
Пра ви ла су би ла стро го од ре ђе на: му шка рац је мо гао нај ви ше два пу та то ком 
исте ве че ри пле са ти с јед ном да мом по свом из бо ру. За вре ме пле са би ло је 
по жељ но што ма ње раз го ва ра ти. Не при клад но при бли жа ва ње и до ди ри те ла 
пле сног па ра, сво је вр сни „та бу до ди ри ва ња“, био је по др жан и нор мом но ше ња 
ру ка ви ца за вре ме пле са (КО КА НО ВИЋ МАР КО ВИЋ 2014: 129). 

За ни мљи ви су Иг ња то ви ће ви при ка зи играч ке „нобл“ бал ске ат мос фе ре, 
ко мен та ри о по на ша њу при сут них као од ра зу њи хо ве при ро де, али и кућ ног 
вас пи та ња и пи та ња по што ва ња дру штве них нор ми:

На та ко вом ба лу игра чи са би ју се на сред са ле. Игра чи, тен це ри, раз гле-
ђу ју, ба ца ју по глед сад на јед ну сад на дру гу стра ну, док се ре ши с ко јом ће пре 
за и гра ти. Мо же чо век пси хо ло гич не шту ди је пра ви ти. Ту је сад тен цер на ко њу, 
мо же би ра ти по во љи, је дан гла ди бр ко ве, дру ги пра ши бра ду, али то су са мо 
па у зе до ре шид бе; а фрај ла ма ср це ку ца, где ко ја очи зе мљи обо ри, да се чи ни 
кан да не иза зи ва игра че а где ко је баш по гле дом иза зи ва ју (...) Би ло је тен це ра 
ко ји су би ли вр ло ре зо набл, а та ко вих има и са да, ко ји па зе на то да сва ка по и гра, 
па уз сво је све ре дом окре ћу, јер је сра мо та кад де вој ка се ди. По се би се раз у ме, 
кад је ко до бар тен цер, да је то про би тач на вр ли на ко ја ина че сла бе ње го ве стра-
не по кри ва, и не је дан се као до бар играч до бро оже нио, јер сва ка игра чи ца не 
ува жа ва већ ма дру ге вр ли не од тен це ра (ИГ ЊА ТО ВИЋ 1989/1: 101–102). 

Ме мо ар ске сли ке о ба ло ви ма, као и оне о кућ ном му зи ци ра њу, све до че 
и о ступ ње ви ма де во јач ког обра зо ва ња, вас пи та ња и јав ног дру штве ног по на-
ша ња. Иг ња то вић ис ти че не га тив ну кри ти ку жен ске не у ме ре но сти у пле сном 
из ра жа ва њу: 

Та ко се исто ни је јед на до бро уда ла што је игром при ма мљи ва би ла. Но где-
ко ји опет баш не ра до узи ма ју до бре игра чи це, бо је се да у жи во ту не бу ду не ста шне, 
да не ша ши ра ју, да се не то ци ља ју. И код Ри мља на са тач ке етич ке и есте тич не 
ни су да ва ли мно го за из ред не игра чи це. Је дан Ри мља нин ка же: (...) Игра бо ље 
не го што се јед ној уч ти вој, ва ља ној де вој ци при сто ји (ИГ ЊА ТО ВИЋ 1989/1: 102). 

Ше зде се те го ди не 19. ве ка, у ли сту Да ни ца је об ја вљен чла нак са срод-
ном, оштром кри ти ком не при ме ре ног де во јач ког по ле та у игри. Уз про це ну 
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да не при стој ност и не у ме ре ност у игри сто је на су прот де во јач ког по ште ња, 
вред но ће и смер но сти, упу ће на је и опо ме на ро ди те љи ма да сво је кће ри вас пи-
та ва ју да бу ду од ме ре не и да при стој ним по на ша њем са чу ва ју „све тост мла до сти“ 
([АНОНИМ] Да ни ца 1866: 18–20). Слич ним то ном оди шу и ау то би о граф ски 
за пи си Јо ва на Су бо ти ћа. Пи шу ћи о стро гом ду ху Кар ло вач ке гим на зи је, Су бо-
тић на гла ша ва да „ни је би ло за уче ни ка сход но, да че шља ко су, да има по мод не 
ха љи не и очи шће не чи зме. Ко је шту цер, тај не мо же би ти до бар ђак. На ба ло-
ве ићи, у жен ском дру штву би ти – то је би ло про тив но школ ској ди сци пли ни“ 
(СУ БО ТИЋ 1910: 97).

Ре пер то ар и на ци о нал на иде ја

Ме мо ар ски за бе ле же не по је ди но сти о уо би ча је ном му зич ком ре пер то а ру 
по твр ђу ју да су ме ђу Ср би ма, као и код оста лих на ро да у Хаб збур шкој мо нар хи ји, 
ба ло ви по ста ли зна ча јан еле мент у из ра жа ва њу на ци о нал ног иден ти те та и да су 
се у бал ским дво ра на ма ре флек то ва ле те жње он да шњег гра ђан ства у успо ну и 
ње го вог по ли тич ког ста ва (ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 2006: 851; КО КА НО ВИЋ 2009а: 64). Пре 
све га је ис так ну та те жња ка не го ва њу срп ског му зич ког на сле ђа, кроз оба ве зно 
уво ђе ње на род них пе са ма и ко ла, уз ре пер то ар стра них ига ра. Ипак, осим на сто-
ја ња да у ино стра ним пле со ви ма стра не ме ло ди је бу ду за ме ње не пре по зна тљи вим 
срп ским на род ним ме ло ди ја ма и да чак ино стра не игре бу ду по ти сну те срп ским 
на род ним ко лом,62 до ку мен тар ни из во ри све до че и о дру га чи јим по ја ва ма, с нагла-
ском на ин тен зи те ту стра них ути ца ја на му зич ку прак су ме ђу Ср би ма у Угар ској.

Иг ња то вић све до чи да је „пур гер ски“ бал обич но отва ран не мач ком игром 
„трај шрит“ или фран цу ским „га ло пом“, а сле ди ли су „ле се у ко лу“, „ке туш“, 
ко ло и „ја сту чић“, као и „шнел пол ка“.63 Осим оми ље ног вал це ра и пол ке, на 
„нобл“ ба ло ви ма су би ле по пу лар не и дру ге по мод не са лон ске игре: „га ло па да“, 
„ка луп“, „ка луп пол ка“, „ка дрил“ и оми ље ни „ко ти љон“, као кру на сва ке игран ке 
(„Ко је био во ђа у ко ти љо ну, тај си је за три на ра шта ја на чи нио бе смрт но име“) 
(ИГ ЊА ТО ВИЋ 1989/1: 102; КО КА НО ВИЋ 2009а: 62). На срп ске на род не игре је, пре ма 
Иг ња то ви ће вим за пи си ма, у ари сто крат ској сре ди ни гле да но са сво је вр сним 
по до зре њем. На „нобл“ ба лу је би ло „се љан ски“, а мно ги уче сни ци ни су ни 
уме ли игра ти ко ло (ИГ ЊА ТО ВИЋ 1989/1: 103). 

Пре до че но је и да су пред Бу ну 1848. го ди не, у Бу ди му и Пе шти, би ли по-
пу лар ни срп ски „нобл“ ба ло ви, ко је су ор га ни зо ва ли пред став ни ци ака дем ске 

62 По је ди нач не игре (по себ но „ке туш“ и „ја сту чић“) пред ста вља ју па ра диг ма тич не при-
ме ре укр шта ња тра ди ци о нал не игре, по пут ко ла, и сред њо е вроп ских ига ра у па ро ви ма. МЛА-

ДЕ НО ВИЋ 1973: 117–118; ЗЕ ЧЕ ВИЋ 1983: 115–116; нав. пре ма: КО КА НО ВИЋ 2009а: 61–62. 
63 О на ве де ним игра ма де таљ но је пи са но у: КО КА НО ВИЋ 2009а. 
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омла ди не, с ис так ну том те жњом ка не го ва њу срп ских, на цио нал них обе леж ја. 
Уз ма њи број пред став ни ка ари сто кра ти је, по ме ну тим оку пља њи ма су при-
су ство ва ли ста нов ни ци Бу ди ма и Пе ште и окол них ме ста на се ље них Ср би ма, 
чи нов ни ци, прав ни ци, тр гов ци и ђа ци, ме ђу ко ји ма су би ли Ср би, Гр ци и 
Ру му ни. На му зич ком ре пер то а ру ових ба ло ва би ле су по пу лар не па три от ске 
пе сме – буд ни це, ме ђу ко ји ма су би ле и оми ље не пе сме Јо ва на Су бо ти ћа Ја сам 
мла да Срб ки ња и Ја сам Ср бин, срп ски син. Осим ига ра стра ног по ре кла, ко ло се 
игра ло „обли гат но, и то уз гај де“, „да се зна да је бал срп ски“ (ИГ ЊА ТО ВИЋ 1989/1: 
104). Иг ња то вић из но си и за па жа ња о раз ли чи тим ни во и ма при пре мље но сти 
игра ча за уче шће у ко лу:

Ко ло, до ду ше, скло пи се ве ли ко, али не ин те ре сант но због то га што их је 
ма ло до брих игра ча и игра чи ца. Ка кав мла дић до њо зе мац, из Ба на та, Бач ке или 
Сре ма, по нај по сле тр го вач ки кал фа во дио је ко ло, и то са сво јом прин ци па ли-
цом ил’ кће ри, ил’ с ка квом дру гом фрај лом ко ја зна ко ло игра ти. По сле ухва те 
се и они ко ји не зна ју ко ло игра ти, па опет где ко ји ко ји зна ју. Од жен ских је 
рет ко ко ја зна ла, па је он да у игра њу јед но дру гом сме та ти мо ра ло, ра зни не-
склад ни ко ра ци, ба нат ски, бач ки, срем ски, дру ги опет по ин стинк ту ву ку се, 
ни ја ју се ле во-де сно, а си ро мах ко ло во ђа, ко ји до бро игра, не зна куд и ка мо ће 
с њи ма (ИГ ЊА ТО ВИЋ 1989/1: 104).

Иг ња то вић об ја шња ва да на овај на чин од и гра но ко ло ни је аде кват но 
пред ста вља ло срп ску кул тур ну тра ди ци ју пред стран ци ма и да је по сто ја ла 
вид на раз ли ка из ме ђу по ме ну тог ко ла и оног ко је су Ср би игра ли на раз ли чи-
тим свет ко ви на ма. За пра во, ис так ну та је жар ка же ља да се на „нобл“ ба лу 
по ка же жи во при су ство Ср ба ме ђу ве ћин ским ма ђар ским ста нов ни штвом 
Бу ди ма и Пе ште, уз ко мен тар: „иа ко цен зу ра То ши Па вло ви ћу у но ви на ма и 
бри ше ре до ве, али но га ма опи са но срп ство из бри са ти не мо же“.64 

Но ви ја му зи ко ло шка ис тра жи ва ња при ка зу ју и му зич ке при ли ке на 
сло вен ским и срп ским ба ло ви ма у пре сто ни ци Хаб збур шке мо нар хи је, у пе тој 
и ше стој де це ни ји 19. ве ка. Ове при ли ке би ле су ве за не и за бо ра вак кне за 
Ми ло ша у Бе чу и ње го ве дру штве не кон так те. Осим што је био по ве зан с љу-
ди ма из окру же ња кне за Ме тер ни ха, бив ши срп ски кнез је ре дов но по зи ван 
на при ред бе сло вен ског кру га, а о то ме су по дроб но из ве шта ва ле срп ска и 
ау стриј ска штам па. Ис так ну то је да је кнез око се бе оку пљао срп ске пи сце и 

64 ИГ ЊА ТО ВИЋ 1989/1: 105. Као ак тив ни јав ни по сле ник у обла сти про све те, кул ту ре и 
по ли ти ке, Те о дор Па вло вић је це ло ку пан прак тич ни рад по све тио оства ре њу иде је ма те ри-
јал ног и кул тур ног пре по ро да срп ског на ро да. Основ но сред ство за ја ча ње на ци о нал не све сти 
Ср ба у Угар ској би ли су ње го ви ли сто ви Серб ске на род не но ви не и Серб ски на род ни лист, у 
ко ји ма су фор му ли са ни на ци о нал ни ци ље ви, очу ва ње на ци о нал не и вер ске ин ди ви ду ал но сти. 
КРЕ СТИЋ 2007: 7–20. 
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умет ни ке по пут Ву ка Ка ра џи ћа, Пе тра П. Ње го ша, Бран ка Ра ди че ви ћа, Љу-
бо ми ра Не на до ви ћа и Ја ко ва Иг ња то ви ћа (КО КА НО ВИЋ МАР КО ВИЋ 2011: 115–131).

По себ но су осве тље ни кне же ви кон так ти с Јо ха ном Штра у сом (си ном), 
фи нан си је ром, ди ри ген том и умет нич ким ру ко во ди о цем срп ских ба ло ва (КО-

КА НО ВИЋ МАР КО ВИЋ 2011: 117). Окре нут сло вен ској пу бли ци због ве ли ке кон-
ку рен ци је, ау стриј ски умет ник је не ко ли ко по пу ла р них де ла ком по но вао на 
осно ву срп ских пе са ма. Ме ђу њи ма су: Срп ски марш, у ко јем је аран жи ра на 
по зна та буд ни ца Ра до иде Ср бин у вој ни ке, Срп ски ка дрил, оп. 14, по све ћен 
мла дом кне зу Ми ха и лу (пр ви пут из ве ден на ба лу 1846), Сла венбал  ка дрил, 
оп. 88, отво рен ме ло ди јом по зна те срп ске буд ни це Устај, устај Ср би не, ком-
по но ван за „Сло вен ски бал“ (1851).65

Срп ски ка дрил, оп. 14 Јо ха на Штра у са (си на), на слов на стра на
(ÖNB, SH. Joh.Strauß. S.15)

65 За ни мљи во је да je Штра у сов Сло вен ски ка дрил мо гао чу ти и мла ди Кор не ли је Стан-
ко вић, та да на шко ло ва њу у Бе чу. Већ 1855. го ди не, Стан ко вић је об ја вио Сло вен ски ка дрил са 
го то во иден тич ним на зи вом и код истог из да ва ча; КО КА НО ВИЋ МАР КО ВИЋ 2011: 126. 

Ком по зи ци ју Ра до иде Ср бин у вој ни ке Јо ва на Па чуа, ком по но ва ну на сти хо ве Ва се 
Жив ко ви ћа, сни ми ла је пи ја нист ки ња Ја сми на Јан ко вић: Та мо да ле ко: срп ска му зи ка за кла вир, 
Бе о град: Му зи ка Кла си ка, 2017. Проф. Јан ко вић је већ го ди на ма окре ну та ис тра жи ва њу и 
ожи вља ва њу ма ло по зна те срп ске кла вир ске му зи ке 19. и 20. ве ка и до сад је сни ми ла осам 
ком пакт-ди ско ва с тим ре пер то а ром.
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О беч ким ба ло ви ма пи сао је у ме мо а ри ма и Ми лан Са вић, се ћа ју ћи се 
јед ног по себ но упе ча тљи вог ис ку ства, ко је по ка зу је да су бал ске све ча но сти 
би ле и оми ље не при ли ке за упо зна ва ње и збли жа ва ње мла дих. С де вој ком 
ко ју по ми ње у ме мо ар ском од лом ку пи сац је пле сао вал цер и че твор ку: 

Сед нем за пра зан сто и на ру чим ча шу пи ва. Кра сни зву ци вој нич ке свир-
ке раз ле га ли су се по ба шти и од ма ми ли мно ги пар у дво ра ну, где се по то ли ки 
и то ли ки пут играо вал цер. И ја сам ра до играо, али ка ко ни сам по зна вао ни ког, 
мр зи ло ме је, да се по ну дим па мо жда још и с не у спе хом. Око ме не је свет хо дао 
и ве се лио се, го во рио и пе вуц као – чи ни ло се, као да су сви јед на ве ли ка по ро-
ди ца (...) По зна ва ли су се ба рем мно ги а не ма сум ње, да су се из ви ше беч ких 
кра је ва сте кли у ову ле пу и при јат ну ба шту (...)

(...) за мо лим ком ши ни цу сво ју да игра са мном, а она при ста де без мно го 
око ли ше ња.

С лак шом игра чи цом ни сам играо ни кад. При ви ла се и при пи ла се уза 
ме, гла ву је ола ко наг ну ла на пред, ле ву је ру ку тек овлаш на сло ни ла на мо је 
ра ме: та ко се окре та смо по дво ра ни као да смо јед на осо ба (СА ВИЋ 1902: 95).

Са вић и на дру гим ме сти ма у ме мо ар ским за пи си ма по ми ње сво ја играч-
ка ис ку ства. На гла ша ва да је као се ге дин ски гим на зи ста упи сао шко лу за игра-
ње, у ко ју су у ве ли ком бро ју до ла зи ле де вој ке из имућ ни јих ма ђар ских ку ћа 
(СА ВИЋ 2009: 93). 

Крат ким освр том Јо ва на Су бо ти ћа на ше сту де це ни ју ве ка и „по след њу 
не де љу ме со је ђа“ (1853), за бе ле жен је спо мен на дру штве на оку пља ња у Те ми-
шва ру и уче ста ле од ла ске на та мо шње ба ло ве. У Са ви ће вим ски ца ма пор тре та 
Пе ре По ли та, нај ста ри ји син углед ног но во сад ског тр гов ца Јо ва на По ли та (брат 
Ми ха и ла По лит Де сан чи ћа и Сав ке Су бо тић) пред ста вљен је та ко ђе као ре дов-
ни гост на ба ло ви ма у Те ми шва ру, као и у Ара ду и Ки кин ди: „Је ли би ло (...) 
за ба ве, Пе ра је за кљу чао ду ћан и оти шао на за ба ву, где је при ка зао сво ју ве шти-
ну као играч, на ро чи то при ли ком ве ли ке ма зур ке, на род не игре По ља ка“ (СА ВИЋ 
2010: 258).

Пре ма гле ди шту Ми ла на Са ви ћа, Сте ван В. По по вић у при по вет ка ма, 
слич но по ступ ци ма Ја ко ва Иг ња то ви ћа, опи су је ре ал но ста ње дру штве ног 
жи во та ме ђу Ср би ма се вер но од Са ве и Ду на ва. Са вић ис пи су је ути ске о По-
по ви ће вом де лу као о при ка зу жи во та обич них љу ди, сво је вр сном „огле да лу 
на шег жи во та“, ис ти чу ћи да је пи сац „по је ди не ти по ве и ка рак те ре узи мао из 
жи во га жи во та. Он је био на ба лу, ка кав нам опи су је у Као што че сто би ва, 
гле дао је ду ћан, ка кав нам при ка зу је у У бор би жи во та, био је че сто, вр ло че сто 
у си ми џи ни ци чи ка Пе ре у Бу ди му“ (СА ВИЋ 2010: 91). 

Ме мо ар ски од лом ци о му зич ком ре пер то а ру на по пу лар ним дру штве ним 
оку пља њи ма, по себ но они из пе ра Ја ко ва Иг ња то ви ћа, у пу ном сја ју по ка зу ју 
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пи шчев од нос пре ма пи та њу на ци о нал ног сти ла, јед ном од кључ них пи та ња 
у ро ман ти чар ској ета пи „ства ра ња“ тра ди ци је умет нич ке му зи ке на ци је. У 
Иг ња то ви ће вим за пи си ма пре по зна тљи ви су глав ни еле мен ти спо ра о „на шем“ 
и „ту ђем“, ко ји је кра јем 19. ве ка сте као и сво је вр сну ка нон ску вред ност, су прот-
ста вља њем сло вен ских и бал кан ских му зич ких тра ди ци ја као тра ди ци о нал них 
на јед ној, и за пад них, као ко смо по лит ских, тј. ин тер на ци о нал них – на дру гој 
стра ни (уп. ТО МА ШЕ ВИЋ 2009: 21). У раз у ме ва њу соп стве не фол клор не тра ди-
ци је уоч љив је спе ци фич ни на пон, на стао пу тем раз два ја ња на ра сни, тзв. 
чи сти фол клор ко ме је при пи си ва но из вор но сло вен ско по ре кло, и на онај за 
ко ји се ве ро ва ло да је био „упр љан“ пу тем усва ја ња еле ме на та ту ђих му зич ких 
тра ди ци ја, би ло ори јен тал них, би ло за пад них (ТО МА ШЕ ВИЋ 2009: 21; вид. и: 
МИ ЛА НО ВИЋ 2016: 129–144).

Иг ња то вић кроз не ко ли ко за себ них од ло ма ка Ме мо а ра из ра жа ва ви ђе-
ње о осо би том ви ду од ра за на ци о нал ног осе ћа ња кроз ре пер то ар по пу лар них 
пе са ма и ме ло ди ја. Се ћа ју ћи се свог шко ло ва ња у Сен тан дре ји, „ма лој срп ској 
оа зи“, већ у пр вим ре до ви ма ме мо ар ских за пи са пи сац с по но сом при зи ва 
дра гу успо ме ну на пе сму Ми же Сен тан дреј ци, ко ја је одр жа ва ла буд ном на-
ци о нал ну свест и на гла ша ва ла при ви ле го ва ни по ло жај Ср ба Сен тан дре ја ца 
у Угар ској. У кон тек сту при че о бу ја њу иде је на род но сти у пе ри о ду пред ре во-
лу ци о нар ни по крет 1848, по себ но је ис так нут ан га жман Јо ва на Су бо ти ћа као 
ак тив ног ства ра о ца пе са ма с на гла ском на „срп ској иде ји“. По себ но је на гла-
ше но да је Су бо ти ће ва пе сма Ја сам мла да Срб ки ња пе ва на у сва кој ку ћи и у 
раз ли чи тим при ли ка ма. Се ћа ју ћи се све тов ног му зич ког ре пер то а ра ко ји су 
уче ни ци са вла да ва ли у срп ској сен тан дреј ској шко ли, и Па вле Со фрић по ми ње 
пе сме ро до љу би вог са др жа ја, по себ но пе сму Ја сам Ср бин, срп ски син, ко ја је 
у ше стој де це ни ји 19. ве ка за бе ле же на и у збир ци Срп ских на род них пе са ма 
Кор не ли ја Стан ко ви ћа. Ком по зи тор ју је аран жи рао као пе сму за глас и кла вир, 
од но сно као ком по зи ци ју за му шки хор (вид.: ПЕ ТРО ВИЋ 2007: 36–37, 171–172). 
Ја ков Иг ња то вић отва ра и сво је вр сну рас пра ву о по пу лар но сти стра них (по-
себ но фран цу ских, ита ли јан ских и не мач ких) пе са ма, о по ре клу ме ло ди ја и 
њи хо вом ути ца ју на ре пер то ар и прак су му зи ци ра ња ме ђу ви шим гра ђан ским 
кру го ви ма. На гла ше ни су рас про стра ње ност и по зи тив ни при јем во кал не 
ли ри ке у ита ли јан ском ма ни ру (че сто при сут ном у дал ма тин ским пе сма ма), 
док је с дру ге стра не ис так ну то осет но ме ша ње не мач ког ду ха у срп ску му зи ку, 
по себ но у по пу лар ним ме ло ди ја ма за игра ње (ИГ ЊА ТО ВИЋ 1989/1: 76; КО КА НО ВИЋ 
2010: 51–57). 

Иг ња то вић отва ра и сло же но пи та ње о ре цеп ци ји срп ских на род них 
пе са ма и ау тор ских му зич ких тво ре ви на ком по но ва них под раз ли чи тим стра ним 
ути ца ји ма, са жа ље њем кон ста ту ју ћи да је ин те ре со ва ње мла ђег на ра шта ја 
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усме ре но пре те жно ка „но вом“, мо дер ном, чак и ка да је оно „од ту ђег кра ђе но“ 
(ИГ ЊА ТО ВИЋ 1989/1: 78–79). Пре ма ро ман ти чар ском Иг ња то ви ће вом ви ђе-
њу, из вор не срп ске ме ло ди је за вре ђу ју и ве ћу па жњу но вих ком по зи то ра.66 
Мла дим му зич ким ства ра о ци ма је пре по ру че но да за осно ву сво јих де ла узи-
ма ју ста ре срп ске пе сме, ка ко би у ства ра ла штву „да ље до те ра ли“: „Те див не 
ме ло ди је, и пе сме, за ко је се не зна ни ко их је спе вао, ме ло ди ју јој дао, од ко јих 

66 О сло же ном фе но ме ну од но са из ме ђу из вор ног, на род ног и „ау тор ског“, умет нич ког 
ства ра ла штва у овом пе ри о ду вид.: МИ ЛА НО ВИЋ 2016.
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јед на је дин ца та ви ше вре ди не го ску па све у но ви је до ба ис ком по но ва не. Чи-
тао сам не гди да је чу ве ни Бе то вен сло вен ске-крањ ске пе сме ко пи рао и из њих 
по где ко је ре ме ке кре сао“ (ИГЊАТО ВИЋ 1989/1: 79). 

Пи сац се упу шта и у де ли мич ну ана ли зу ни за мо дер них пе са ма но ви јег 
до ба, ко мен та ри шу ћи не по доб ност пре но ше ња стра них ме ло ди ја, из вор но 
осми шље них пре ма са др жа ју ори ги нал них тек сто ва, на тек сто ве срп ских пе-

Кор не ли је Стан ко вић, Ја сам Ср бин, срп ски син 
(Са бра на де ла Кор не ли ја Стан ко ви ћа, књ. 2, стр. 36–37)
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са ма ко је у осно ви но се са свим дру га чи је по ет ске по ру ке. Као је дан од при ме ра, 
из дво је на је пе сма Бо јак би ју Хер це гов ци:

Не да је то ме ло ди ја не мач ка, не го баш швап ска. На ћи ће се ко ји ма ће на 
па мет па сти ме ло ди ја пе сме Ади је, ту ше не Мин ка. То је то исто. Код Не ма ца је 
та ме ло ди ја уде ше на на пе сму сен ти мен тал ну, љу бав но-сен ти мен тал ну, у ко јој 
се пра шта шва лер од сво је љу бов це; код нас су исту ме ло ди ју уде си ли на пред-
мет у ком је из ра жен кр вав бој, пра сак пу ша ка и ра ње ни ка ја ук. Иро ни ја (ИГЊА-
ТО ВИЋ 1989/1: 79).

Иг ња то вић при ме ћу је и при су ство тур ских ме ло ди ја на ре пер то а ру срп-
ских ва ро шких пе са ма, на гла ша ва ју ћи да те ме ло ди је ви ше од го ва ра ју „срп ском 
ори јен тал ном ка рак те ру“ не го не мач ке. На ве ден је при мер пе сме Амирпа ша, 
ко ју је Иг ња то вић чуо још у де тињ ству, у из во ђе њу ма ђар ских му зи ча ра. Пи-
шу ћи о тзв. да во ри ја ма, мо дер ним пе сма ма „чу ва ри ца ма на род ног по но са“, 
Иг ња то вић за па жа и оп шти не до ста так ори ги нал них ме ло ди ја на ре пер то а ру 
срп ских пе са ма и до ми нант но пре у зи ма ње стра них, нај че шће не мач ких, али 
и пољ ских и ита ли јан ских ме ло диј ских обра за ца.67 За ни мљи во је да кон ста-
ту је слич но ста ње на по љу ма ђар ске му зи ке. 

У ви ше на вра та пи сац на гла ша ва да су по зна те гра ђан ске пе сме у ита ли-
јан ском и не мач ком ма ни ру би ле за сту пље не на му зич ком ре пер то а ру у ко јем 
су ужи ва ли ари сто кра ти ја и бо га ти гра ђан ски слој, опи су ју ћи ка ко је ин те ли-
ген ци ја „у стран пу ти цу за ба са ла“ не гу ју ћи ту ђу уме сто соп стве не му зич ке 
тра ди ци је. С дру ге стра не, из Ме мо а ра са зна је мо да су ме ђу сит ним тр гов ци ма, 
за на тли ја ма и се ља ци ма би ле оми ље не на род не пе сме. Пи сац из ри че по себ не 
по хва ле срп ској сред њој кла си оно га до ба, на ро ду ко ји је пе вао сво је пе сме, 
чу вао на род не ин стру мен те, је ди ни ства рао ори ги нал ну, на ци о нал но вред ну 
ба шти ну. 

О по пу лар ним пе сма ма и „на ци о нал ном пи та њу“ пи сао је у одељ ци ма 
раз ли чи тих тек сто ва и Ла за Ко стић. Ме мо ар ско пи шче во освр та ње на до ба 
де тињ ства до но си све до чан ства о пу те ви ма рас про сти ра ња ак ту ел них по ли-
тич ких но ви на по сред ством пе ри о дич не штам пе, у ко јој су об ја вљи ва не и 
пе сме по ли тич ког са др жа ја. Ко стић пам ти ка ко је ње го во се ло (Ко виљ) бру-
ја ло од де чи јих гла со ва ко ји су пе ва ли пе сму Све то за ра Ми ле ти ћа Већ се срп ска 
за ста ва.68 Ме ђу оми ље ним, че сто пе ва ним пе сма ма, пи сац на во ди и пе сму 

67 О му зи ци као про па ганд ном сред ству за ши ре ње на ци о нал них иде ја, по себ но о хр ват-
ским буд ни ца ма и да во ри ја ма, вид. и: BLA ŽE KO VIĆ 2002: 102–110. 

68 Пе сма је на ста ла 1848. го ди не, а по све ће на је срп ском вој во ди Сте ва ну Шу пљик цу. Све-
то зар Ми ле тић је пе сму са ста вио пре ма већ по сто је ћој ме ло ди ји Брод нек ћу ти удар ца, хр ват ског 
пе ва ча и пе сни ка Фер де Ру са на. Вид.: ПЕ РИЋ 1985: 199. 
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Устај, устај Ср би не, за сту пље ну и на ре пер то а ру сва тов ских пе са ма (вид.: 
КО СТИЋ 1988: 10–12).

На осно ву Ко сти ће вих за па жа ња о по ли ти ци и умет но сти ме ђу Ср би ма 
у Хаб збур шкој мо нар хи ји у 19. ве ку, та ко ђе се сти чу ути сци о сна жном ути ца ју 
стра не сре ди не на срп ску омла ди ну, од ра же ном кроз њен умет нич ки, му зич ки 
укус. Ко стић опи су је ве чер њу за ба ву с игран ком, одр жа ну у Сен тан дре ји 1863. 
го ди не, с оштрим освр том на од нос срп ске омла ди не пре ма му зич ком ре пер-
то а ру. Упу ће на је за мер ка сен тан дреј ској срп ској омла ди ни због не до вољ ног 
не го ва ња соп стве ног кул тур ног на сле ђа:

У том уве ре њу оста ви смо и си ноћ њу игран ку, јер нас је бо ле ло ср це кад 
ви ди смо јед но је ди но ко ло спрам то ли ки „чар да ша“ и дру ги ту ђи игри. Нек нам 
ни ко не ка же да мно го зах те ва мо, нек ни ко не ми сли да смо ин то ле рант ни, али 
тек др жи мо да мо же мо с пра вом из и ски ва ти да се на шим ства ри ма ве ћа по зор-
ност обра ти у сва чем, па и у игра њу. Јер, то ће ваљ да сва ки до пу сти ти да те 
ства ри има ју ве ли ког, вр ло ве ли ког упли ва и код на ши на ца, а још ве ћи код 
ту ђи на ца. Шта ће нам ре ћи на ши ста ри ји, па шта ће нам ре ћи стра ни кад ви де 
да ра ди је гр ли мо че до ту ђе мај ке, ту ђим да хом за да ну то, не го сво је ро ђе но? 
(КО СТИЋ 1990: 35). 

Ко стић узро ке ви ди у све то на зо ри ма омла ди не, на гла ша ва ју ћи да је ста-
ри ја ге не ра ци ја ва тре но за у зе та за сво је и да не гу је ста ре срп ске оби ча је, увек 
спрем на „об гр ли ти све што је срп ско“: 

Код ова ко по спе шни и до бри окол но сти за и ста се чу ди ти да омла ди на 
уда ри са свим дру гим, про тив ним пу тем, ко ји се ни ти сла же са на дом и иш че-
ки ва њем це лог Срп ства, ни ти са же ља ма до бро ми сле ни ка. На го спо ђи це се 
ов да шње у том сми слу ни шта не ма мо ту жи ти, јер има ју до ста и во ље и же ље да 
се на ше не пре зи ре, али та њи на же ља оста је сваг да не ис пу ње на са по сту па ња 
омла ди не у том при зре њу. Не мо же нам се да кле на ино, а да омла ди ну ов да шњу 
не за мо ли мо да се ока не ту ђе га, те да се ла ти на ши на род ни оби ча ја, же ља и 
ства ри, ка ко ће се до стој ни по ка за ти и свог име на и по зи ва (КО СТИЋ 1990: 35–36).

У Ко сти ће вом ста ву пре по зна тљи во је за сту па ње кул та на ро да и зах тев 
за кре и ра њем је дин стве не срп ске кул ту ре (под овим под ра зу ме ва ју ћи на род-
ну по е зи ју и му зи ку за сно ва ну на на род ним ме ло ди ја ма, не го ва ње оби ча ја и 
оде ва ње у на род не но шње) као је дан од нај зна чај ни јих то по са срп ског на ци о-
на ли зма у 19. ве ку. Ова кве тен ден ци је, пре ма ми шље њу исто ри ча ра, би ле су 
усло вље не уки да њем раз ли ка из ме ђу Ср ба из раз ли чи тих кра је ва и от по ром 
пре ма са вре ме ним стра ним ути ца ји ма, по себ но ја сним иде о ло шким су прот-
ста вља њем ути ца ји ма из Хаб збу р шке им пе ри је (МА КУ ЉЕ ВИЋ 2006б: 47). „На-
ци о на ли зи ра ње“ при ват ног жи во та, на ста ло као ре ак ци ја на кул тур не ути ца је 
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из дру гих сре ди на, уо че но је, притом, пре вас ход но на по љу усва ја ња по мод них 
фор ми при ват ног и јав ног по на ша ња у гра ђан ском дру штву. 

За ни мљи во је и све до че ње Ми ла на Са ви ћа о ђач ким да ни ма у Се ге ди ну 
ше зде се тих го ди на и о ан га жо ва њу гим на зи ја ла ца око ор га ни зо ва ња и при-
пре ма ња про гра ма бе се да. Оно по ка зу је да се од чла но ва ро ман ти чар ски усме-
ре них ђач ких дру жи на ко је је срп ска гра ђан ска омла ди на у том пе ри о ду осни-
ва ла и у дру гим ме сти ма сту ди ра ња (Беч, Пе шта, По жун, Праг, Пе чуј, Грац) 
оче ки ва ло да бу ду не са мо пе сни ци, при по ве да чи, но ве ли сти и драм ски пи сци, 
не го и му зич ки умет ни ци и из во ђа чи (ВУ ЧЕ НОВ 1976: 129). Основ ни циљ ова квих 
дру жи на би ло је умет нич ко ства ра ње ко је се це ни ло као па три от ски чин и 
на ци о нал на оба ве за (ВУ ЧЕ НОВ 1976: 129). Пре ма Са ви ћу, у тим при ли ка ма уче-
ни ци су пре зен то ва ли ре зул та те соп стве ног пе снич ког и пре во ди лач ког ра да, 
а пе сме мла дих ау то ра од ра жа ва ле су и дух це ле ђач ке дру жи не. Уче ни ци су 
ис пе ва ва ли но ве тек сто ве, ко ри сте ћи већ по зна те, по пу лар не ме ло ди је као 
му зич ки пред ло жак. Ис так ну то је да је на јед ној бе се ди у се ге дин ској срп ској 
шко ли Са вић ре ци то вао пе сму Шан до ра Пе те фи ја у пре во ду уче ни ка Влај ка 
Ма јин ског, док је по се бан му зич ки ути сак на пу бли ку оста вио Пе ра Пе рић, 
ко ји је уз гу сле из вео пе сму Сен ко вић Иво и ага од Риб ни ка. 

Са вић та ко ђе из но си сво ја ви ђе ња о од но су ста рих, на род них и но ви јих, 
ком по но ва них пе са ма. По ми њу ћи као из вор „не ку ста ру пе сма ри цу“, штам-
па ну 1868. го ди не у Но вом Са ду, пи сац из ње из два ја ста ре на род не пе сме као 
„ве чи те“, ко је „не под ле жу мо ди или ка квој ‘пок њи шкој’ стру ји“. Уз ко мен тар 
о при ро ди пе са ма, он та ко ђе го во ри о аспек ти ма ре цеп ци је ових пе са ма ме ђу 
са вре ме ни ци ма: „чим се за пе ва ко ја та ква ста ри ја пе сма, од мах је с ра до шћу 
при хва ћа мла ђи свет и као сво ју је увр сти у ред но вих пе са ма. То чи ни ве чи-
то све жи, еле мен тар ни, ори ги нал ни дух, у свом при род ном кон ти ну и те ту, у 
сво јој не хо тич ној кон зер ва тив но сти“ (СА ВИЋ 2010: 141). Са вић при ме ћу је и да 
се и „из на род них ре до ва чу ју и ‘пок њи шке’ пе сме, од на ро чи тих ком по зи то ра 
уде ше не, али то је та мо, где се у пе вач ка дру штва узи ма ју и пе ва чи це из на ро да. 
Ина че ства ра на род сва кој сво јој пе сми од мах и глас или је при ла го ди ста ри јој 
ме ло ди ји, што је опет до каз кон ти ну и те ту ко ји вла да у на род ним тво ре ви на ма“ 
(СА ВИЋ 2010: 141).

Ху ма ни тар ни ка рак тер оку пља ња

У ма њем бро ју ме мо ар ских од ло ма ка за бе ле же не су по је ди но сти и о дру-
гим об ли ци ма дру штве них оку пља ња уз му зи ку, нај че шће с освр том на ху ма-
ни тар ни ка рак тер кон це ра та или бе се да са игран ка ма. Та ко, на при мер, То дор 
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Сте фа но вић Ви лов ски пи ше о ини ци ја ти ва ма у ве зи са при ку пља њем нов ца 
за осни ва ње срп ске цр кве и срп ске шко ле у Бе чу, 1860. го ди не. Пи сац ис ти че 
да је срп ски па три јарх Јо сиф Ра ја чић, по став ши узор и дру гим цр кве ним ве-
ли ко до стој ни ци ма, при ло жио за ову по тре бу зна чај ну су му, као и да је но вац 
по том са ку пљан и у Дал ма ци ји, Хр ват ској, Сла во ни ји, у Бач кој, Ба на ту, Ер де-
љу, Бу ко ви ни. Ка ко од Ви лов ског до зна је мо, у Бе чу и Пе шти су обра зо ва ни 
по себ ни под од бо ри, ко ји су са ку пља ли при ло ге ме ђу тр гов ци ма и за на тли ја ма. 
Исти ау тор пре но си и да је у де цем бру исте го ди не Кор не ли је Стан ко вић при-
ре дио ве ли ки кон церт срп ског пра во слав ног цр кве ног „пје ни ја“ и сав при ход 
пре дао оп шти ни као свој при лог (ВИ ЛОВ СКИ 1988: 54). У по ме ну тим одељ ци ма, 
Ви лов ски на гла ша ва и оп шту уз др жа ност ме ђу Ср би ма у од зи ву на па три јар-
хов по зив на по моћ у овој ак ци ји и знат но ве ће ин те ре со ва ње ме ђу стран ци ма 
у Бе чу. На по ме ну то је да је из ве сни не мач ки „кон церт мај стор“ при ре дио кон-
церт у ту свр ху и та ко ђе пре дао сав при ход срп ској оп шти ни, а да су слич не ини-
ци ја ти ве има ли и си ро ма шни „сло вач ки дро та ри“, док се бо га та срп ска пра во-
слав на оп шти на у Тр сту прав да ла да не мо же да при ло жи (ВИ ЛОВ СКИ 1988: 55).

Ме ђу ра зно вр сним бе ле шка ма ко ји ма је ис пи сао ски це пор тре та сво јих 
са рад ни ка и ода бра не цр те ау то пор тре та, Јо ван Гр чић на гла ша ва да су све то-
сав ске бе се де у Но во сад ској гим на зи ји за ње га лич но би ле зна чај не јер су до-
но си ле по моћ си ро тим ђа ци ма, али и за то што је, бес плат но ра де ћи, имао пред 
са мим со бом са тис фак ци ју да чи ни до бро де ло (ГР ЧИЋ 1926: 94). 

Ла за Ко стић за пи су је и по је ди не де та ље са бе се де одр жа не 16. сеп тем бра 
1863. у Но вом Са ду, у ко рист ба нат ске си ро ти ње. Пред ста вље ни су из во ђа чи: 
го спо ђи це ко је су на два кла ви ра сви ра ле опер ску увер ти ру (ни је на ве де но 
ко ју), пи ја ни ста Сте ван По по вић, Сте ван Пан те лић и Гли го ри је Гли ша Гер шић 
ко ји је ре ци то вао Му че ни цу Ђу ре Јак ши ћа, Ири на Ко ди на, и по себ но го спо дин 
Гај чи но вић, на кон из вед бе ари је из Лу кре ци је Бор џи је Га е та на До ни це ти ја и 
две ју срп ских пе са ма, оце њен као из вр сни пе вач:

Ако ће те су ди ти глас по за ма шној по ја ви, не ће те про ма ши ти: за и ста је 
за ма шан! И spec ta bi lia и au di bi lia! Да је Лу кре ци ја има ла та ког Хер це га, ма ло би 
се друк чи је вла да ла; ал’ са мо му је тре ба ла чу ти глас, јер тек јед ну реч да је ра-
за бра ла, оног ча са би му окре ну ла ле ђа, на пу ћи ла би ле па уста шца, па би се 
обрец ну ла: ma le det to te de sco! (КО СТИЋ 1990: 38). 

Са оду ше вље њем је при мље но и хор ско из во ђе ње пе сме Да во ри на Јен ка 
На преј за ста ва сла ве.69 Упе ча тљи ви за вр шни ко мен тар, у је дин стве ном ма ни ру 

69 Пе сму На преј за ста ва сла ве, пре ма тек сту Си мо на Јен ка, ком по но вао је сло ве нач ки 
ком по зи тор Да во рин Јен ко. „Сло ве нач ка на род на хим на“ (с јед ном сво јом стро фом), по ста ла 
је по сле Пр вог свет ског ра та и део хи брид не др жав не хим не Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло-
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Ла зе Ко сти ћа, по твр ђу је зна чај ова квих кул тур них са др жа ја, не го ва ња на цио-
нал ног ду хов ног на сле ђа, као и упо зна ва ња му зич ких оства ре ња стра них 
ства ра ла ца: „Жи ва же ља за ужит ком ве штач ке ле по те гла ду је нам ду го, вр ло 
ду го; шта нам овај за ло гај одр жи ду шу! А игран ка? за пи та ће се мо жда ко год. 
По сле ова ко ле по га тор за, ваљ да ни ко не ће за и ска ти да му се и но ге из ло же јав-
ном сма тра њу“ (КО СТИЋ 1990: 39).

Ко стић да је и упе ча тљи ви кри ти чар ски осврт на кон церт ко ји је ма ђар-
ски ком по зи тор и ви о ли ни ста Едвард Ре ме њи (Reményi Ede) одр жао у Но вом 
Са ду 1866. го ди не:

У свом дру гом и, на жа лост, по след њем кон цер ту 10. ма ја опет је оча рао 
ср ца сви ју ле пом свир ком сво јом. Та са вр ше на тех ни ка ко ја не зна шта је те шко, 
та си гур ност ко јом гу ди ло пре вла чи пре ко жи ца, па из њих ма ми гла се да им се 
ди ви ти мо раш, то ле по пе снич ко схва та ње сва ког ко ма да ко јег сви ра, ти, сад ме ки, 
сад опет сил ни зву ко ви ко ји ти час ср це раз дра га ва ју, а час ду шу по тре са ју: по-
ди гли су му спо мен у ср ци ма сви ју ко ји су га слу ша ли. Он сло бод но мо же о се би 
ре ћи: до ђох – по бе дих! Кад би вој ску та ких гу сла ра има ли, он да би и Пру си и 
Та ли јан ци она ко игра ли ка ко што би им ми сви ра ли! – ре че ми мој ком ши ја у 
кон цер ту (КО СТИЋ 1990: 56–57).

Пре по зна тљи ва је Ко сти ће ва осе тљи вост на ле по ту умет нич ког из ра за, 
спо соб ност да у му зич ком из во ђе њу пре по зна умет ни ко ву вир ту о зност, му зи-
кал ност и по све ће ност, с на гла ском на из у зет ном по стиг ну ћу у ни јан си ра њу 
сва ког то на и осми шља ва њу му зич ког то ка чи та вог де ла ко је се при бли жа ва 
пе снич ком до жи вља ју. Пи сац овим от кри ва ви со ки ни во слу ша лач ког ис ку-
ства и лич не пре да но сти му зич кој умет но сти, не за бо ра вља ју ћи да на по ме не 
и по је ди но сти о ре цеп ци ји Ре ме њи је вог на сту па.

Ка фа на – про стор сло бо де

Ма њи број ме мо ар ских од ло ма ка о дру штве ном и му зич ком жи во ту 
ме ђу Ср би ма у Хаб збур шкој мо нар хи ји од но си се и на про во ђе ње сло бод ног 
вре ме на и раз ли чи те ви до ве дру штве них оку пља ња и за ба вља ња у ка фа на ма, 
ме ха на ма и го сти о ни ца ма. У исто риј ским и со ци о ло шким ис тра жи ва њи ма 
са гле да не су раз ли чи те уло ге ка фа на као спе ци фич ног сег мен та дру штве ног 
и кул тур ног жи во та ло кал не за јед ни це, ме ста дру штве них оку пља ња, јав ног 
де ло ва ња и ко му ни ци ра ња. Утвр ђе на је и њи хо ва уло га у раз во ју мо дер ног 

ве на ца. Да нас је ак ту ел на сло ве нач ка др жав на хим на Здра ви ца, док је На преј по ста ла хим на 
сло ве нач ке вој ске. Вид.: ЦВЕТ КО 1952: 27–40; ЂУ РИЋ КЛАЈН 1956: 94–103; PRE LIĆ 2010: 239–259; 
VE SIĆ 2013; ТО МА ШЕ ВИЋ 2014: 197; WE ISS 2016: 27–38.
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срп ског дру штва. Ко мен та ри сан је по ли функ ци о нал ни ка рак тер ка фа не као 
јав не уста но ве, град ске со ци о про стор не ми кро тво ре ви не, с по себ ним освр том 
на ње не раз ли чи те функ ци је: еман ци па тор ску, кул тур ну, дру штве ну, до ко ли-
чар ску, еко ном ску, по ли тич ку, ин фор ма тив ну, па и ону ко ја по бу ђу је по ро ке 
(СТА НО ЈЕ ВИЋ 2010: 821–837). Сли ке но во сад ског кул тур ног жи во та ше зде се тих 
го ди на 19. ве ка при ка зу ју ис так ну ти ста тус „књи жев них ка фа на“ („Код ка ми ле“, 
„Код со ко ла“, „Код бе ле ла ђе“) као ме ста су сре та и раз ме на ми сли углед них књи-
жев ни ка и по ли ти ча ра Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, Ла зе Ко сти ћа, Јо ва на Ђор ђе-
ви ћа, Све то за ра Ми ле ти ћа, Ја ко ва Иг ња то ви ћа, Ђор ђа По по ви ћа, Јо ва на Ан-
дре је ви ћа. Јо ван Скер лић на во ди да се у та квом окру же њу да вао и пра вац 
срп ској књи жев но сти: го во ри ло се о свет ској и ло кал ној по ли ти ци, во ђе не су 
кре а тив не пре пир ке о књи жев ним пи та њи ма, кри ти ко ва не штам па не пе сме 
и ства ра не књи жев не ре пу та ци је (СКЕР ЛИЋ 1906: 95).

Док То дор Сте фа но вић Ви лов ски пре те жно опи су је функ ци је ка фа на у 
Бе чу као ли те рар них са ло на, Ја ков Иг ња то вић у Ме мо а ри ма да је зна чај но, 
ви ше слој но ту ма че ње дру штве не уло ге ка фа не и ка фан ске му зи ке у Угар ској, 
у Сен тан дре ји, у вре ме Ба хо вог ап со лу ти зма (1850–1859). Све до че ћи о те шким 
по ли тич ким при ли ка ма, о спу та но сти кре та ња и го во ра у јав ним дру штве ним 
сфе ра ма, пи сац ис ти че сна жно деј ство му зи ке без ре чи, као је ди не сфе ре ко ја 
је пру жа ла сло бо ду ужи вља ва ња. У му зи ци ма ђар ских ром ских сви ра ча Иг ња-
то вић пре по зна је сет ни, жа ло сни при звук, ко ји је од го ва рао оп штем ста њу 
ду ха у ова квом вре ме ну. Уз „ци ган ско му зи ци ра ње“ у ка фа на ма, или при ли ком 
при ват них оку пља ња, у не по сред ном окру же њу при ја те љи ма и са у че сни ци ма 
у дру штве ном по ло жа ју, про на ла зио је сво је вр сни „оду шак про тив вањ ске 
пре вла сти“. Пре ма Иг ња то ви ћу, му зи ка је у јав но сти пред ста вља ла основ но 
сред ство за спо ра зу ме ва ње, уз ко је је и „оштри на по ли ци је оту пи ла“. Као та-
јан стве ни го вор, му зи ка је за ме њи ва ла ућут ка не, по ти сну те ре чи, ми сли и 
осе ћа ња: „У дру штву, на јав ним ме сти ма, јед но ми шље ни ци при му зи ци по-
зна ду се и опри ја те ље, ма пре то га не по зна ти (...) Да њу сва ки ћут ке ме ха нич ки 
свој по сао опра вља, но ћу му зи ка го во ри“ (ИГ ЊА ТО ВИЋ 1989/2: 231). 

Иг ња то вић де фи ни ше „ци ган ску му зи ку“ као му зи ку по себ ног ка рак-
тер ног, на ци о нал ног зна ча ја у Ма ђар ској, уо ча ва ју ћи у ње ном жа ло сном то ну 
скри ве ни из раз на ци о нал не пат ње, као и от по ра и на го на за осве том. Пра ве ћи 
па ра ле ле с по зна тим на род ним ме ло ди ја ма дру гих зе ма ља, на во ди да у фран-
цу ској и не мач кој хим ни, срод ног умет нич ког при зву ка, ипак не ма „сто лет не 
не во ље и на де за бу дућ ност, ко ја је у жа ло сним пе сма ма и жи ца ма хе ге да скри-
ве на“ (ИГ ЊА ТО ВИЋ 1989/2: 229). На по ми ње и да су ма ђар ски ром ски му зич ки 
ан сам бли у том пе ри о ду сте кли нај ве ћу по пу лар ност у Евро пи, сви ра ју ћи у мно-
гим вла дар ским па ла та ма, уз по се бан осврт на сла ву сен тан дреј ске „бан де“ 
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Мар ци ја Хор ва та (Horvát Mar czi). Опи са но до ба пред ста вље но је и као из у зет-
но по вољ но за ма ђар ску му зи ку, про фи та бил но за ци ган ске сви ра че, иа ко су 
по не кад и стра да ли, ка да су их над ле жне вла сти ка жња ва ле због сви ра ња 
срп ских („Ра ко ци је вих“) ме ло ди ја. 

О по пу лар но сти ром ских му зи ча ра у Ма ђар ској, још из пе ри о да пре Бу не, 
го во ри и Сав ка Су бо тић. Она се се ћа ка ко су мла ди ре гру ти, ко је је пла ћа ла 
ма ђар ска власт, ишли по ули ца ма и „вр бо ва ли“ бу ду ће вој ни ке уз „ци ган ску 
му зи ку“ у прат њи, ко ја би у пе сми ве ли ча ла вој нич ки жи вот (СУ БО ТИЋ 2001: 
110–111). 

Као до пу на ши ре сли ке о ре пер то а ру ка фан ског му зи ци ра ња, дра го це но 
је и јед но за себ но се ћа ње Ми ла на Са ви ћа на му зич ке зву ке у ка фа на ма у Хр ват-
ској. У освр ту на го ди ну 1875. и до ба ка да је био за по слен као управ ник срп ске 
учи тељ ске шко ле у Кар лов цу, Са вић ис ти че да је у шет ња ма до ста рог гра да 
Ду бов ца у ло кал ној ме ха ни имао при ли ке да чу је ка ко „хро ми Пи клин“ уз 
сво ју ги та ру из во ди пе сму Сун це јар ко, не си јаш јед на ко, с на по ме ном да је 
пре ма сти хо ви ма Исе Ћи ри ћа „ари ју“ ком по но вао Кор не ли је Стан ко вић.70 

У Ср би ји

Двор ски и оп штин ски ба ло ви, бе се де и кон цер ти

Пре ма исто риј ским сту ди ја ма, гра до ви у Ср би ји су у 19. ве ку пре у зе ли 
уло гу но си ла ца по ли тич ког, дру штве ног и кул тур ног жи во та, што се по себ но 
од ра жа ва ло на јав ну сце ну. Град ске сва ко дне ви це и све ча но сти под ра зу ме ва ле 
су ра зно вр сне об ли ке дру штве них оку пља ња и гру пи са ња. Но ве кон цеп ци је 
уре ђе ња гра да, по себ но срп ске пре сто ни це, по узо ру на европ ске ме тро по ле, 
ути ца ле су и на ти по ве дру штве них оку пља ња и јав них му зич ких до га ђа ја. 
Уо че ни су и раз ли чи ти ти по ви мо де ла град ских спек та ка ла, те се го во ри по-
себ но о му зич ким, спорт ским, по ли тич ким, ре ли гиј ским и дру гим ма ни фе-
ста ци ја ма, ко је је пра ти ло ства ра ње елит не, по пу ли стич ке и по пу лар не јав не 
сце не (ЛУ КИЋ КР СТА НО ВИЋ 2006: 785). И у сфе ра ма јав ног жи во та, од но сно у 
сфе ра ма „јав не при ват но сти“, усва ја ње кул тур них то ко ва, раз ли чи тих ти по ва 
дру штве них оку пља ња и за ба ве те кло је пре те жно пре ко Ср ба „пре ча на“, ко ји 
су до бро по зна ва ли дру штве ни жи вот Пе ште, Бе ча и дру гих европ ских гра-
до ва (ЛУ КИЋ КР СТА НО ВИЋ 2006: 786). 

70 СА ВИЋ 2009: 51. Ве ро ват но је реч о јед ној од Ћи ри ће вих пе са ма из ђач ких да на. Жи ве ћи 
у Пе шти у истом пе ри о ду, Ћи рић и Стан ко вић су има ли при ли ке да се упо зна ју. Упо ред не 
ана ли зе са чу ва них нот них за пи са ове пе сме, ко ја се пре но си ла и као „на род на“, уз но ве ар хив-
ске по дат ке, мо гле би да от кри ју или да по твр де пи та ње ау тор ства ме ло ди је. ПЕ РИЋ 1985: 203.
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У пре гле ди ма исто ри је при ват ног и јав ног жи во та ме ђу Ср би ма у Кне-
же ви ни Ср би ји, по себ но су ко мен та ри са ни све ча ни при је ми и ба ло ви на дво-
ру. Бу ду ћи да је уло га дво ра у јав ном жи во ту би ла из ра зи то ва жан еле мент у 
ства ра њу и пред ста вља њу на ци о нал не др жа ве, и ба ло ви с по чет ка ше зде се тих 
го ди на 19. ве ка, на дво ру кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, ту ма че ни су с об-
зи ром на „скуп ин те ре са уну тар ши ре за јед ни це, гру пе нај ви ших др жав них 
чи нов ни ка и ди пло мат ских пред став ни ка и ко лек тив ног те ла на ци је оли че ног 
у свим дру штве ним кла са ма Бе о гра да“ (МИ ТРО ВИЋ 2006: 311). Двор је имао 
кључ ну уло гу у по ди за њу исто риј ске све сти и раз во ју кул ту ре, до жи вља ва ном 
као од раз сло бод ног ду ха на ци је (МИ ТРО ВИЋ 2006: 313). 

Та ко ђе, у исто риј ским сту ди ја ма је на гла ше но да је за вре ме кне за Алек-
сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа двор ли чио на от ме ни ју сред њо е вроп ску гра ђан ску ку-
ћу, док је уво ђе ње це ре мо ни ја ла и уну тра шње ор га ни за ци је по узо ру на европ-
ске дво ро ве за по чео кнез Ми ха и ло Обре но вић. У овом кон тек сту, от по че ло је 
и уво ђе ње ети ке ци је, лук су за и одр жа ва ње ве ли ких ба ло ва у дво ру (СТО ЛИЋ 
2006а: 334). Ка сни је, у но во и згра ђе ној вла дар ској ре зи ден ци ји кра ља Ми ла на 
до дат но је уве ћан про стор ко ји је био пре пу штен сфе ри јав ног жи во та.71 Осим 
ре дов них при ма ња и про сла ва, у но вом дво ру су при ре ђи ва ни кон цер ти, га ла 
при је ми за др жав не пра зни ке и но во го ди шњи ба ло ви (СТО ЛИЋ 2006а: 337). До њи 
спрат, с ве ли ком бал ском са лом осве тље ном елек трич ним си ја ли ца ма, са ло ни ма 
у сти лу Лу ја XV и Лу ја XVI, га ле ри-са ло ном, тр пе за ри ја ма и по себ ним со ба ма 
с раз ли чи тим функ ци ја ма, од ра жа вао је, пре ма су ду исто ри ча ра, усме ре ње вла-
да ра ка спољ ном све ту и пред ста вљао сво је вр сни ме ди јум за ис ка зи ва ње ам би-
ци ја и ве ли чај но сти не за ви сне бал кан ске кра ље ви не (СТО ЛИЋ 2006а: 339).

Зна чај ним бро јем при ме ра, ме мо ар ски за пи си упот пу њу ју до са да шња 
са зна ња о ба ло ви ма одр жа ва ним у дру штве ним при ли ка ма ве за ним за жи вот 
срп ског дво ра. Сли ком двор ских и оп штин ских ба ло ва, као и оних одр жа ва них 
у по зна тим бе о град ским ка фа на ма, ко ји ма су при су ство ва ли кнез Ми ха и ло и 
кне ги ња Ју ли ја, да ти су и сло же ни при ка зи дру штве них струк ту ра, пре но ше ни 
ути сци о од ли ка ма за сту пље ног му зич ког ре пер то а ра и, на ро чи то, ак цен то ва-
на пи та ња о не го ва њу на ци о нал ног кул тур ног на сле ђа у од но су на ре пер то ар 
стра не му зич ке тра ди ци је. 

Упра во тек стом „Кнез Ми ха и лов бал“ Ко ста Хри стић от по чи ње сво је 
За пи се ста рог Бе о гра ђа ни на, ука зу ју ћи бо га том, су ге стив ном на ра ци јом на 
из у зе тан дру штве ни зна чај по ме ну тих до га ђа ја. Основ на пи та ња раз ма тра на 
у том тек сту мо гла би би ти узе та као кључ на и за по став ку ши ре при че о функ-

71 Двор је са гра ђен из ме ђу 1881. и 1884. го ди не, у не по сред ној бли зи ни Ста рог ко на ка 
(ку ће Сто ја на Си ми ћа), ко ји је прет ход но слу жио за по тре бе двор ског жи во та кне за Алек сан дра 
Ка ра ђор ђе ви ћа. 
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ци ја ма двор ских и дру гих ба ло ва у Ср би ји. Из пер спек ти ве но вих окол но сти 
по чет ком 20. ве ка, пи сац опи су је сед му де це ни ју 19. ве ка као вре ме у ко јем су 
при ли ке за ра зо но ду (раз го вор, пе сму) би ле пре те жно огра ни че не на сфе ру 
при ват них оку пља ња по бе о град ским ку ћа ма, док су јав не све ча но сти по пут 
ба ло ва би ле „пра ви до га ђај“. То ком зи ме, ба ло ви су одр жа ва ни све га два или 
три пу та, а ор га ни зо вао их је кнез Ми ха и ло у дво ру или Оп шти на у са ли „Срб-
ске кру не“. Хри стић у овом тек сту опи су је је дан од ба ло ва, одр жан у зи му 1865. 
го ди не. Ак цен то ва но је да је том при ли ком ор га ни зо ва но по себ но чи шће ње 
бе о град ских ули ца, под не у о би ча је но ве ли ким сне гом, ка ко би био отво рен 
пут до дво ра, ме ста одр жа ва ња овог ва жног до га ђа ја:

Од ве ли ког сне га ни је се мо гло ни на ули цу иза ћи, а ка мо ли на бал оти ћи. 
Нај по сле је по не чи јој срећ ној иде ји, гар ни зон на ре дио: те је еска дрон ко њи це 
у ши ро ком фрон ту пр о ја хао не ко ли ко пу та од Дво ра до Стам бол ка пи је и го ре 
до Ма не жа – та мо и на траг, све до тле док ко њи гру ди ма и но га ма сво јим ни су 
де бе ли, ви со ки снег рас пр ти ли и уга зи ли. Тим пр ти на ма на пра вљен је он да, 
је два јед ном, пут ка Дво ру, и бал, ко ји би без то га мо гао пр о па сти, мо гао се одр-
жа ти (ХРИ СТИЋ 1989: 10). 

Хри стић опи су је го сте ба ла, ме ђу ко ји ма су би ли пред став ни ци гра ђан-
ства, „тр гов ци у оде лу европ ском или ‘тур ском’, ка ко се он да но си ло, же не у 
срп ским оде ли ма са те пе лу ци ма, пу шћу ли ма, ба ја де ри ма и ни ска ма би се ра 
или ду ка та, мла де же не и де вој ке у ши ро ким кри но ли на ма“ (ХРИ СТИЋ 1989: 10). 
Кнез и кне ги ња су пред ста вље ни као из у зет ни до ма ћи ни. По себ но је на гла ше но 
да кнез Ми ха и ло ни је ула зио у ди на стич ке по дво је но сти, по пут оних ко је су 
на ста ле по сле ње го ве смр ти, те да су ме ђу го сти ма би ли и над вој во да Је врем 
Нена до вић са же ном, као и ро ди те љи кне ги ње Пер си де Ка ра ђор ђе вић. При су-
ство ва ли су и град ски па ша и ви ши ау стриј ски офи ци ри из Зе му на и Пан че ва, 
сма тра ју ћи, пре ма Хри сти ћу, за из у зет ну част да бу ду го сти кне же вог дво ра.

Све до чан ства да се у Ста ром ко на ку и ово га пу та „ве се ли ло не спре че но“ 
и да је „би ло и сце на ко је су се мо ра ле бри жљи во кри ти, да за њих не би до знао 
озбиљ ни до ма ћин“, ин спи ри шу на мо гу ће отва ра ње за себ не те ме о ко дек си ма 
по на ша ња, дру штве ним и мо рал ним нор ма ма, о раз ли ка ма из ме ђу об ли ка 
про то ко лар ног и спон та ног по на ша ња и оп хо ђе ња у овим јав ним при ли ка ма. 

Хри стић За пи се упот пу њу је и дру гим сли ка ма о ба ло ви ма у кне же вој 
ор га ни за ци ји, или о они ма ко ји ма је вла дар ски пар при су ство вао. Ме ђу успо-
ме на ма о про сла ви пе де се то го ди шњи це Та ков ског устан ка (1865), по ми ње да 
је „по сле руч ка Кнез са сво јим го сти ма си шао (...) у на род и с Кње ги њом по вео 
ко ло ко је се ви ло це лим топ чи дер ским пар ком, про ша ра но но шњом и ва ро-
шком и се о ском“ (ХРИ СТИЋ 1989: 19). 
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Сли ко ви тим опа ска ма о на чи ну оде ва ња при сут них на јед ном од ба ло ва 
одр жа них у дво ра ни „Срб ске кру не“, Хри стић је згро ви тим и жи во пи сним 
је зи ком при ка зу је пред став ни ке раз ли чи тих дру штве них сло је ва (ми ни стре, 
чи нов ни ке, тр гов це, за на тли је). Освр том на ре пер то ар за сту пље них ига ра, 
ука зу је на пре плет ути ца ја кул тур них мо де ла као на сво је вр сну кон стан ту на 
му зич ком ре пер то а ру ме ђу Ср би ма у овом пе ри о ду. Не из бе жно, кон ста то ва на 
је по пу лар ност ко ла, срп ске на род не игре, у сме ни са срп ским гра ђан ским 
игра ма и мо дер ним, европ ским тра ди ци ја ма игра ња вал це ра и раз ли чи тих 
вр ста пол ке. Са до зом иро ни је и под сме ха, Хри стић ко мен та ри ше ста ту сни 
од нос по је ди на ца из „ни жих“ дру штве них сло је ва (тр го ва ца) у по ре ђе њу са 
углед ни јим и имућ ни јим (чи нов нич ким):

Све што је би ло ви ђе но, ува же но и по зна то, сте кло се на тај бал. Ту је би ло 
ми ни ста ра и са вет ни ка у фра ко ви ма, ста рих чи нов ни ка у ати ла ма, тр го ва ца у 
цр ним ка пу ти ма са ви со ко за коп ча ним пр слу ци ма, са том о де бе лом злат ном 
са уре за ним пе ча том на ка жи пр сту, за на тли ја и уста ба ша у но вим чо ха ним 
чак ши ра ма, плит ким ци пе ла ма, утег ну тих у сви лен та ра бо лос. Го спо ђе и чи-
нов нич ке и тр го вач ке, ма хом у бо га том и уку сном срп ском оде лу, сви ле ној 
ха љи ни с ба ја де ром, сви ле ном ма ра мом укр ште ном на гру ди ма пре ко ко шу ље 
(...) На гла ви фес или те пе лук од би се ра или ду ка та (...) Би ло је и де во ја ка у срп-
ској но шњи, са мо што оних ша ми ја ни су има ле, не го се ви де ла тан ка иви ца од 
цр ве ног фе си ћа, омо та ног упле те ном ко сом. Ина че су де вој ке би ле у европ ској, 
бал ској то а ле ти, у ла ким ха љи на ма бе лим, ру жи ча стим, пла вим, од кре па или 
му сли на са кар не ри ма и ши ро ким кри но ли на ма (...) 

Пр во је ко ло по вео Кнез с Кне ги њом, а по том су се ре ђа ле дру ге игре. Би ле 
су и он да та ко зва не окрет не игре: вал це ри и не ке шо тиш-пол ке, цен-пол ке, 
шнел-пол ке, ка луп-тајч (га лоп дајч), али су ипак пре о вла ђи ва ле срп ске игре: 
че твор ка, остро љан ка, не да-грив не, ка пе тан-Ђор ђе, за плет и дру ге. За ни мљи во 
је би ло гле да ти ле су же на и де во ја ка у жи во пи сној срп ској но шњи, про ша ра ну 
уни фор ма ма, ка пу ти ма, ћур че ти ма и ан те ри ја ма. Ма ле не атла зне ци пе ли це ко-
кет но пре пли ћу по ред ла ко ва них офи цир ских чи за ма и отво ре них тр го вач ких 
ци пе ла, ко је, при лич но ко мот не, шља па ју по угла ча ном па то су, а из лу бо ва им 
се по ма ља ју пе те у бе лим ву не ним ча ра па ма (ХРИ СТИЋ 1989: 417–418).

У бе ле шка ма Бра ни сла ва Ну ши ћа на гла ше но је да су се по се ти о ци оп штин-
ских ба ло ва у др жа њу и по на ша њу угле да ли на кне жев ски пар, ко ји је че сто 
при су ство вао овим све ча но сти ма. Пи сац на по ми ње да је у са вре ме ној штам пи 
чак из ра жа ва но жа ље ње што се „пу бли кум од мах ра зи ла зи ку ћа ма чим кнез 
и кне ги ња оду с ба ла. Ме ђу тим, на ши до ма ћи ни сма тра ли су да ни је ред ду же 
да оста ну кад је кнез оти шао, те су се та ко ба ло ви че сто вр ло ра но свр ша ва ли“ 
(НУ ШИЋ 1984: 174). 
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За раз у ме ва ње уло ге и ста ту са ба ло ва у сфе ра ма јав ног жи во та у Ср би ји 
зна чај на су и све до чан ства о при су ству де це на овим по пу лар ним ве чер њим 
за ба ва ма. Ко ста Хри стић бе ле жи да је бе о град ска оп шти на чак из не ла опо ме-
ну пу бли ци „да на бал не во ди де цу, јер су она смет ња, а власт ће је вра ћа ти“ 
(ХРИ СТИЋ 1989: 499). На ве де но је и да су на оп штин ском ба лу у Ва ље ву 1877. 
го ди не, за вре ме од мо ра, „же не до ји ле сво ју де цу у су сед ној со би, док су оп штин-
ски пан ду ри кан та ма по ли ва ли дво ра ну, да се по ку пи пра ши на, ко ја се ди гла 
до та ва на. По сле од мо ра вра ћа ло се на игру, а она де ца мир но су спа ва ла у 
сво јим ко ри ти ма, по ре дом и на сме ну чу ва на“ (ХРИ СТИЋ 1989: 499). Ве ро ват но 
је да је и Бра ни слав Ну шић за бе ле жио слич не по је ди но сти о овом про бле му 
има ју ћи увид у Хри сти ће ве за пи се. Ну шић жи во пи сно пре при ча ва ка кве су 
би ле дру штве не струк ту ре на бе о град ским ба ло ви ма ше зде се тих го ди на, ис ти-
чу ћи да је 1861. го ди не об ја вље на на ред ба за пу бли ку да на оп штин ске ба ло ве 
не до во ди жен ску де цу ис под је да на ест, а му шку ис под ше сна ест го ди на. 

Тр гов ци (су) има ли оби чај, кад на бал по ђу, да уз сво ју фа ми ли ју до во де и 
кал фе из ду ћа на (...) и про тив то га се гун ђа ло. А већ што се ти че де це, то је би ла 
пра ва на паст. Сва ка мај ка по ву кла је на бал це лу сво ју ку ћу, сву де цу до одој че та, 
те ни је би ла на ба ло ви ма ни ка ква рет кост дер ња ва де це, пре пли та ње њи хо во 
из ме ђу но гу игра че вих па и са мо до је ње. И кад би се игра ле дру ге игре, хај де ка-
ко-та ко, обо ри ло би се по јед но или два де те та, про пла ка ло би па би се ди гло, али 
кад би на и шла „ај зен бан пол ка“, ко ја је 50-их го ди на би ла у мо ди, он да би на ста ло 
јед но смр то но сно оба ра ње де це и ври ска мај ки и грд ња оче ва (НУ ШИЋ 1984: 174). 

Из во ри све до че да су ме ђу го сти ма на ба ло ви ма кне за Ми ха и ла би ли и 
ува же ни исто ри ча ри, прав ни ци и по ли ти ча ри, но ви на ри, од ко јих су по је дин ци 
та ко ђе за бе ле жи ли по не ку по је ди ност у ве зи са двор ским бал ским при је ми ма. 
Иа ко су нај че шће у пи та њу са же то, фак то граф ски сро че на се ћа ња, дра го це на су 
и сит на осве тље ња од ре ђе них аспе ка та лич них, од но сно по ли тич ких, ди пло мат-
ских од но са из ме ђу ме мо а ри ста и кне за, као и оп шта за па жа ња ау то ра ме мо ар-
ских тек сто ва о по је ди нач ним дру штве ним окол но сти ма или упе ча тљи вим лич-
ним ис ку стви ма. То дор Сте фа но вић Ви лов ски пи ше о сво јим по ку ша ји ма да се 
при бли жи кне зу, крат ко но ти ра ју ћи да се стал но „по зи ва у двор на ве ли ке не-
дељ не за ба ве као играч“ и да је кне ги ња пре ма ње му по зи тив но рас по ло же на 
(ВИ ЛОВ СКИ 2010: 87). За пи си Пе ре То до ро ви ћа до но се бе ле шке о ат мос фе ри на 
ве ли ком двор ском ба лу одр жа ном уо чи Но ве го ди не (1887), у ве ли кој дво ра ни 
но вог кра љев ског ко на ка. По себ но по зван да при су ству је овом до че ку, То до ро вић 
бе ле жи да се са су пру гом при кљу чио ода бра ном бе о град ском ви шем дру штву. 
Жи во пи сни при каз ат мос фе ре у са ли је и сво је вр сна сли ка ам би јен та у ко јем се, 
уз му зи ку и игру, обе ло да њу ју и раз ли чи те мéне дру штве них при ли ка и од но са.
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У за че љу дво ра не би ло је ди пло мат ско те ло, вла да, бив ши ми ни стри и 
са вет ни ци. С ле ве стра не (од ула ска) дуж це ле дво ра не се де ле су го спо ђе у сво-
јим рас ко шним де кол то ва ним бал ским то а ле та ма. Де сно крај ду ва ра сто ја ла је 
го спо да ура ђе на по ран цу, сви у фра ко ви ма и оки ће ни де ко ра ци ја ма. Г.г. офи-
ци ри за у зе ли су у ово ме ре ду сре ди ну и са ста вља ли до бру тре ћи ну му шких 
го сти ју. Дво ра на је бље шта ла у осве тље њу. По сле на шег до ла ска го сти су још 
при до ла зи ли. Да ме са сво јим ду гим „шле по ви ма“, ја ко де кол то ва не, по но сно 
су ко ра ча ле пре ко дво ра не и ста вља ле се у ред се да ју ћи ме ђу сво је дру ге. Му шки, 
кла ња ју ћи се де сно и ле во сти ски ва ли су ру ке и ћу шка ли се у го ми лу да за у зму 
сво је ме сто (ТО ДО РО ВИЋ 1990: 39).

Ме ђу углед ним по је дин ци ма ко ји су ор га ни зо ва ли при ват не ба ло ве, Ни-
ко ла Кр стић украт ко по ми ње Ђор ђа На то ше ви ћа и Ан дри ју (Ан дру) Ку ма ну-
ди ја, тр гов ца и бан ка ра,72 као и Ми ла на Ми ло ву ка, при сут ног на бе се да ма и 
кон цер ти ма, ко ји су се уо би ча је но за вр ша ва ли игран ка ма. 

Не ко ли ко ме мо ар ских фраг ме на та од но си се и на зна чај не су сре те пред-
став ни ка др жав них и по ли тич ких кру го ва на ба ло ви ма. Иа ко у фор ми крат ких 
освр та и лич них до жи вља ја, по себ но су зна чај на за па жа ња кра љи це На та ли је 
у ве зи са по се том си на Фран ца Јо зе фа I над вој во де Ру дол фа (Хаб збур га) и 
над вој вот ки ње Сте фа ни је Бе о гра ду 1884. го ди не, као сво је вр сно осве тље ње 
ди пло мат ских ве за из ме ђу Ср би је и Ау стро у гар ске. Кра љи ца На та ли ја на гла-
ша ва ње го ву оба зри вост у раз го во ру, али и до пу ште ње „да се на слу ти ње го ва 
од врат ност пре ма све му што је пру ско. Из гле дао је крај ње не за до во љан што 
је мо рао при ста ти да се ње го ва же на, на из ри чи ту же љу ру мун ске кра љи це 
Ели за бе те, су пру ге кра ља Ка ро ла Хо ен цо лер на, по ја ви у ру мун ској но шњи на 
ба лу у њи хо ву част у ве ли ком по зо ри шту у Бу ку ре шту“ (ОБРЕ НО ВИЋ 2006: 135). 
Ко ста Хри стић на по себ ном ме сту у За пи си ма на во ди да Бе о гра ђа ни пам те сја-
јан бал, ор га ни зо ван у част ру мун ског кра ља Ка ро ла I у тек отво ре ном но вом 
дво ру.

При ка за не су и по је ди не окол но сти у ко ји ма су ба ло ви, као и бе се де, 
кон цер ти и дру ге за ба ве у Ср би ји, ор га ни зо ва ни у до бро твор не свр хе. Осим 
успо ме на на оп штин ске ба ло ве из 1862. го ди не, у ко рист си ро тињ ског фон да 
и гра ђан ске бол ни це, Хри стић из но си упе ча тљив при мер о те шком ма те ри јал-
ном ста њу бе о град ског по зо ри шта 1864. го ди не. У крај ње скром ним усло ви ма, 

72 Отац Ан дри је Ку ма ну ди ја Јо ван Ку ма ну ди, бан кар, по се до вао је 1860. ка фа ну у Бе о-
гра ду. Сле де ће, 1861. г. иза бран је за пред сед ни ка Тр го вач ког од бо ра. За јед но с Ми ла ном Ми-
ло ву ком из да вао је Тр го вач ке но ви не, то ком 1861. и 1862. го ди не. Вид.: ПО ПО ВИЋ 1937: 125, 
235–238, 399; ВЕ СЕ ЛИ НО ВИЋ 1965: 120–121; ПЕ РУ НИ ЧИЋ 1970: 407, 431; КО СТИЋ 1994, 80, 118–119, 
127, 179; МА РИН КО ВИЋ 2005: 64; РИ СТО ВИЋ 2005: 14–15, 168, 231, 237, 319, 448; нав. пре ма: БАЧ КО, 
10. 12. 2015. 
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пред ста ве су одр жа ва не у си ро ма шној, је два осве тље ној Кне же вој пи ва ри. 
По зо ри ште ни је гре ја но ни на ве о ма ни ским зим ским тем пе ра ту ра ма. Хри стић 
тим по во дом на гла ша ва: „То се зо ве би ти ‘љу би тељ’ на род ног по зо ри шта! А 
да нас се чак чу ју про те сти за што се трам ва ји не гре ју и не па ле ва тре по ули-
ца ма. А он да је уме сто сва ких пра зних раз го во ра и про те ста, од мах на не ко-
ли ко да на по сле оне ле де не пред ста ве, при ре ђен ве ли ки бал с лу три јом у ко рист 
на род ног по зо ри шта“ (ХРИ СТИЋ 1989: 489). Успо ме не кра љи це На та ли је из 
осам де се тих го ди на 19. ве ка, уз оп ште ин фор ма ци је о при је ми ма и ба ло ви ма 
на дво ру, до но се та ко ђе и основ не по дат ке о до бро твор ним ба ло ви ма при ре-
ђи ва ним у та да већ из гра ђе ној згра ди На род ног по зо ри шта. 

У свом днев ни ку, Пе ра То до ро вић ис ти че функ ци ју ба ло ва и игран ки 
као дру штве них оку пља ња у ци љу за ба ве и при ку пља ња до бро вољ них при-
ло га. Спо ме нути су до чек Но ве го ди не (1897), у ор га ни за ци ји Бе о град ског пе-
вач ког дру штва, код „Ко лар ца“, као и ве ли ка игран ка Тр го вин ске омла ди не, 
оце ње на као јед на од нај е ле гант ни јих са вре ме них бе о град ских за ба ва (ТО ДО-

РО ВИЋ 1990: 255, 299). 
Упе ча тљи ва ис ку ства, иа ко из дру гог кул ту ро ло шког кон тек ста, за бе ле-

же на су и ме ђу се ћа њи ма из де тињ ства кра љи це На та ли је. Бе ле шке о де чи јим 
ба ло ви ма од но се се на њен дво го ди шњи бо ра вак у Ру си ји, у Оде си (око 1870) 
у јер мен ској по ро ди ци кне за Ма нук бе ја.73 Ме ђу до жи вља ји ма ко је по себ но 
пам ти из дво је ни су де чи ји ма скен ба ли, ор га ни зо ва ни на дво ру ње не ста ра-
тељ ске по ро ди це, уз то плу успо ме ну на дру штво прин це зе Ол ге и прин ца 
Гри ше. По себ но су при ре ђи ва ни и де чи ји ба ло ви у ци љу при ку пља ња ху ма-
ни тар них при ло га за по моћ де ци из ра том угро же них по ро ди ца. Из ве сно је 
да су ова ис ку ства зна чај но ути ца ла на му зич ки укус и до жи вљај дру штве них 
од но са при ли ком му зич ких оку пља ња, ко ја ће по то ња срп ска кра љи ца и са ма 
ор га ни зо ва ти у де ве тој де це ни ји 19. ве ка. Ње не Успо ме не по твр ђу ју да су у 
пе ри о ду 1881–1887. у Бе о гра ду одр жа ва не мно го број не двор ске све ча но сти, 
ба ло ви, при је ми и слич на ве чер ња оку пља ња. Ин фор ма ти ван је и ре кло би се 
ис по ве дан за пис кра љи це На та ли је о дру штве ним де ша ва њи ма на дво ру то ком 
зи ме 1882. го ди не, као све до че ње да су му зич ка оку пља ња за њу пред ста вља ла 
и на чин да ис пу ни вре ме, или да по ти сне уну тра шња осе ћа ња и лич не пре о ку-
па ци је: „Мно го се игра ло на дво ру, а при је ми су се ни за ли без пре стан ка. По-
ку ша ва ла сам уве ри ти са му се бе ка ко сам срећ на, али ни сам успе ва ла. Во ле ла 
сам за ба ву и тра жи ла сам је гро зни ча во, али је пи та ње да ли је то би ла ствар на 
по тре ба, или са мо нео п ход но ис пу ња ва ње вре ме на да бих се сми ри ла“ (ОБРЕ-

НО ВИЋ 2006: 112).

73 У овом пе ри о ду, кнез Ма нук беј је био ста ра тељ де це из по ро ди це Ке шко.
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Срп ско и европ ско у му зич ком ре пер то а ру: по гле ди  
„из ну тра“ и „спо ља“

Ме мо ар ска све до че ња, као што је већ де ли мич но ис так ну то, при ка зу ју 
да су на играч ком ре пер то а ру на ба ло ви ма у Ср би ји би ле срп ске на род не и 
гра ђан ске, као и мо дер не европ ске игре. Кључ на кул ту ро ло шка уло га дво ра, 
усме ре на ка по ди за њу исто риј ске све сти и од ра жа ва њу сло бод ног ду ха на ци-
је, има ла је по себ но усме ре ње и у осми шља ва њу му зич ког то ка на бал ским и 
дру гим му зич ко-играч ким оку пља њи ма. 

Пре ма Ну ши ћу, на ре пер то а ру пр вог ба ла, 1834. го ди не у Кра гу јев цу, 
би ле су мно ге стра не игре: бу гар ске, вла шке, не мач ке, ма ђар ске, фран цу ске, 
(швед ске?!), али је из ме ђу сва ке стра не игре игра но по јед но срп ско ко ло (НУ-

ШИЋ 1984: 170). Пр ви јав ни бал у Бе о гра ду, у ор га ни за ци ји кне за Ми ха и ла 
(1841), био је упам ћен и по му зи ци ра њу вој нич ке, пан че вач ке и ми тро вач ке 
бан де, ко ја је сви ра ла по зна те пе сме и игре, пре пи са не од ка пел мај сто ра Јо си-
фа Шле зин ге ра (ЂОР ЂЕ ВИЋ 2011: 288). Пи шу ћи о ба ло ви ма ше зде се тих го ди на, 
Хри стић го во ри и о по себ ној по пу лар но сти срп ског ка дри ла Да ни ца, као сво-
је вр сног ку ри о зи те та, због ко јег су у оно вре ме ној штам пи об ја вљи ва ни и по-
себ ни по зи ви го спо ђа ма и го спо ђи ца ма, ве штим у из во ђе њу овог пле са, да не 
из о ста ју с на ја вље них ба ло ва (ХРИ СТИЋ 1989: 489). У но во сад ском ли сту Да ни ца 
об ја вље но је не ко ли ко све до чан ста ва о по пу лар но сти исто и ме не кон вер за ци-
о не игре. Го ди не 1863, 21. фе бру а ра, из ме ђу два из ве де на по зо ри шна ко ма да, 
ка пе ла На род ног по зо ри шта од сви ра ла је му зи ку за пр ву срп ску кон вер за ци-
о ну игру, ко ју је са ста вио Ју ли је Бер ко вић, а ком по но вао Адолф Лиф ка, управ-
ник по зо ри шног ор ке стра. Ис так ну то је да ком по зи ци ју од ли ку ју ме ло дич ност 
и срп ски на род ни ка рак тер ([АНОНИМ] 1863: 128, 239–240). 

Ин те ре сант но све до че ње кра љи це На та ли је о ре пер то а ру двор ских ба-
ло ва, уче ста ло одр жа ва них то ком зи ме 1881, до но си и за па жа ње да су „де вој-
ке би ле оду ше вље не, оче ви по ро ди ца су ма ло гун ђа ли да има су ви ше за ба вља-
ња, а стар ци су би ли пре не ра же ни што кне ги ња из и гра ва ко ња (чак се го во-
ри ло ко би лу) у фи гу ри ко њи ћа у ко ти љо ну, па смо мо ра ли из о ста ви ти ту та ко 
ве се лу фи гу ру“ (ОБРЕ НО ВИЋ 2006: 101).

Бе ле шком да је бе о град ски па ша са сво јим офи ци ри ма на јед ном оп штин-
ском ба лу играо срп ско ко ло уз гај де, на ве ли ко ужи ва ње кне за Ми ха и ла и 
кне ги ње Ју ли је и оста лих, мно го број них го сти ју, Хри стић по ка зу је да је за јед-
нич ка игра има ла и сво је вр сну ди пло мат ску уло гу у сло же ним дру штве ним и 
по ли тич ким од но си ма (ХРИ СТИЋ 1989: 503).

Ви ше стру ко за ни мљи ва за па жа ња о кон тек сти ма дру штве них при ли ка 
и до га ђа ја у Ср би ји, ме ђу ко ји ма су и раз ли чи ти за кључ ци о му зи ци и му зи-
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ци ра њу, до но се и днев нич ки за пи си фран цу ског исто ри ча ра Ал бе ра Ма леа, 
учи те ља мла дог кра ља Алек сан дра Обре но ви ћа то ком две школ ске го ди не 
(1892–1894). Ови ути сци су дра го це ни с об зи ром на Ма ле о ву дру штве ну, по-
ли тич ку и кул ту ро ло шку по зи ци ју (по зи ци ју дру гог, у од но су на срп ске ме мо-
а ри сте), и по себ но с об зи ром на лич но пи шче во му зич ко ис ку ство.74 Ма ле на 
не ко ли ко ме ста у Днев ни ку са срп ског дво ра го во ри о бе о град ским ба ло ви ма, 
из но се ћи при том ра зно род на за па жа ња: о мо ди, о оп штем др жа њу и по на ша-
њу при сут них, о од но су пре ма раз ли чи тим кул тур ним тра ди ци ја ма, пра ве ћи 
па ра ле ле из ме ђу оп штег ста ња у кул ту ри, па и у ко дек си ма дру штве ног оп хо-
ђе ња у по ме ну тим кон тек сти ма, у Фран цу ској и у Ср би ји.75 

74 За бе ле же на су све до чан ства о Ма ле о вом бо рав ку у Па ри зу: „У са ло ни ма тог до ба пе-
ва ло се, ре ци то ва ли су се мо но ло зи, глу ми ло се, игра ло. У Ма ле о вим хар ти ја ма про на шао сам 
књи ге шан со на (...), мо но ло ге, све ске за игран ке. Ма ле је сви рао кла вир, чуо сам га ка ко сви ра 
окрет не игре или прат њу уз пе ва ње“. Ма ле о ва за о став шти на, Бе ле шке Жо зе фа Ви ро ла о Ал бе ру 
Ма леу; Бер нар Икар, Ал бер Ма ле и ње го ви при руч ни ци, ди сер та ци ја, Па риз 1979, 21; нав. пре ма: 
МА ЛЕ 1999: 11.

75 О мод ним тен ден ци ја ма на ба ло ви ма и игран ка ма у Бе о гра ду вид. и: PRO ŠIĆ DVOR NIĆ 
2006: 201–205. 

 
Адолф Лиф ка, Да ни ца (на слов на и пр ва стра на)

(БМС, H IV 4901)
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Ма ле по ми ње не ко ли ко упе ча тљи вих ба ло ва, одр жа них то ком ње го вог 
бо рав ка у Бе о гра ду. Из два ја ју ћи но во го ди шњу све ча ност (1893) у Град ској ка-
си ни, ко ја је оку пи ла „про бра ни свет“, ис ти че сво је раз о ча ра ње при са мом 
ула ску, ка да је угле дао де вој ке у европ ској оде ћи, уме сто у на ја вље ној срп ској 
на род ној но шњи. Симп то ма ти чан је ко мен тар да је ова оде ћа би ла „и су ви ше 
европ ска“, при че му је алу ди ра но на ко пи је ам пир и де чи јих ха љи на, ко је пи сац 
сма тра не при клад ним за ову вр сту дру штве ног по ја вљи ва ња. По на ша ње де во-
ја ка и мла дих же на на ба лу оста вља на Ма леа по се бан ути сак. Уз ко мен тар да 
би та ко сло бод но уче шће у раз го во ру с му шкар ци ма у Фран цу ској би ло сма тра-
но за флерт, чи ни се да по сма трач са зна чај ном до зом сим па ти је ко мен та ри ше 
срп ске де вој ке као отво ре ни је, раз го вор љи ви је, ко кет ни је.

Ни је пре ци зни је опи сан ор ке стар ко ји је ове ве че ри сви рао, али је на по-
ме ну то да су, по из би ја њу по но ћи, уз че стит ке за но ву го ди ну, сви при сут ни 
за јед но за пе ва ли тра ди ци о нал ну пе сму ко јом се уза јам но и сло жно же ли сва-
ко вр сни на пре дак („мно го љет стви је“, прим. Н. М.) (МА ЛЕ 1999: 126). Усле ди ла 
је до де ла на гра да (бу ке та цве ћа) де вој ка ма ко је су у прет ход ној го ди ни би ле 
за па же не у игра њу. По но во, ре кло би се да Ма ле афир ми ше, ви ше не го што 
не га тив но кри ти ку је овај вид де во јач ког по ле та.

У кон тек сту це ли не Ма ле о вих за па жа ња, али и оста лих ме мо ар ских 
освр та на му зич ке ка рак те ри сти ке ба ло ва, чи ни се на ро чи то за ни мљи вим 
стран чев до жи вљај струк ту ре му зич ког ре пер то а ра, од но сно ми шље ње о срп-
ској игри, као сег мен ту кул тур ног и ду хов ног на род ног на сле ђа. Упе ча тљи ва 
је Ма ле о ва про це на о уче ста ло сти ко ла на играч ком ре пер то а ру, у од но су на 
тра ди ци о нал не игре дру гих, европ ских на ро да:

На ова квим сла вљи ма ма ло пре те ру ју са ко лом, на род ном игром; тре ба га 
игра ти, али не пре те ра но: јед но ко ло по европ ској игри зна чи ма ло ску по пла-
ти ти за до вољ ство да се од и гра вал цер са ле пим Срп ки ња ма (МА ЛЕ 1999: 128).

Оде љак у ко јем су опи са не му зич ке ка рак те ри сти ке ко ла, од но сно игра ња 
ко ла као спе ци фич ног об ли ка му зич ке прак се и дру штве ног до га ђа ја, од сли-
ка ва сло је ви тост пи шче вог му зич ког до жи вља ја. Упе ча тљив је ути сак стра ног 
ме мо а ри сте, ко ји ко ло до жи вља ва као по себ ни вид об ред ног ми ме зи са (ЛУ КИЋ 
КР СТА НО ВИЋ 2006: 799). Уз при род ну по тре бу за кон ти ну и ра ним по ре ђе њем 
срп ске и фран цу ске кул тур не, па и му зич ке тра ди ци је, Ма ле по ка зу је афи ни-
тет ка де таљ ној ана ли зи са мог му зич ког са др жа ја, ко ре о ло шке тра ди ци је, 
пи та ња ин тер пре та ци је и пер цеп ци је му зич ког и играч ког то ка, али и скло ност 
ка по е ти за ци ји у пре но су сво јих ути са ка. По ен ти ра ње о при ро ди срп ске на род-
не игре, ко ја је до ве де на у ве зу с по сле ди ца ма ви ше ве ков ног пе ри о да тур ко-
кра ти је, као и алу зи је на са вре ме ни по ли тич ки жи вот Ср би је, чи не се по себ но 
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ин три гант ним за ту ма че ње. Овај вид на став ка ис тра жи ва ња из и ску је и де-
таљ ни ји увид у Ма ле о ва ви ђе ња ак ту ел них по ли тич ких при ли ка у Ср би ји на 
кон цу 19. ве ка.76 

А ви и не зна те шта је ко ло. За ми сли те ду гач ку фа ран до лу ко ја се од ви ја 
до ста спо рим ко ра ком, по фра зи по ма ло ту жног рит ма, вр ло крат кој, нај ви ше 
че ти ри так та, го то во увек пре се че ној на два ин тер ва ла. По на вља се де сет ми-
ну та, увек иста, увек јој ри там да ју исти удар ци у ве ли ке буб ње ве. Не ке од ових 
фра за има ју при лич но за во дљив ори јен тал ни ми рис: али, да би сте то до жи ве ли, 
уди ши те де сет ми ну та рав но мер ним уди са ји ма не ку ру жу пре ја ког ми ри са. 
Ни чег од за глу шне му зи ке про ван сал ских фа ран до ла, му зи ке у ко јој бле шти 
сун це. Ни чег ни од ва тре но сти буб ња ра. Ко ра ци ра зно ли ког рит ма – има на 
сто ти не ко ла – има ју не чег те шког, об ред ног, го то во би се ре кло да је игра по-
бо жна. Мо ра да је Да вид та ко играо пред ков че гом. Ко ло окле ва, на из ме нич но 
на ја вљу је, тре пе ри у ме сту, по вла чи се. Има не чег што ли чи на пла шљи вост, на 
страх од из не над не опа сно сти, на ту жне ми сли ко је му те ра дост и спре ча ва ју 
да ве се ље узме ма ха. Све у све му, у овим игра ма мо гао би се про на ћи не ка кав 
од раз исто ри је овог на ро да, то ли ко ве ко ва под ре ђе ног ћу дљи во сти тур ског 
тла че ња. Ко ло, то је па ра граф исто ри је. Ко ло из ра жа ва по ли ти ку: мо жда због 
то га на кра ју по ста је до сад но (МА ЛЕ 1999: 128–129).

Са од ре ђе ном до зом сар ка зма, Ма ле на још јед ном ме сту го во ри о од но-
су срп ског жи вља пре ма на род ној срп ској тра ди ци ји (књи жев ној, му зич кој). 
За ни мљи во је за па жа ње да „има до ста и Ср ба ко ји ма је то до сад но, па кад 
на тук нем не ким де вој ка ма да би се у од бо ру мо гли пред у зе ти ко ра ци да се 
до пу сти и ка ква дру га игра осим ко ла, не ка је и три пут на род но, ја ви се бле сак 
за хвал но сти у очи ма и ла ко али вр ло из ра жај но тап ша ње“ (МА ЛЕ 1999: 133). 
Ма ле уо ча ва и да се у раз го во ри ма о ба ло ви ма, при че му по себ но же не ис ти чу 
раз ли ку из ме ђу бал ских оку пља ња „ода бра ног дру штва“, оних у Ка си ни, и ба-
ло ва у прет пла ти, од ра жа ва ју дру штве не раз ли ке из ме ђу ста ле жа (МА ЛЕ 1999: 
132). На гла ша ва да су то ком пр вих не де ља по ста ба ло ви у Ср би ји уки ну ти, као 

76 Осим што се пре да но ба вио пе да го шким ра дом и пи са њем уџ бе ни ка исто ри је, ство-
рив ши у са рад њи с фран цу ском из да вач ком ку ћом „Ашет“ кла сич но де ло фран цу ске кул ту ре, 
Ал бер Ма ле је био це њен и као струч њак за ис точ но пи та ње и исто ри ју Бал ка на. По зна то је 
да је дво го ди шњи пе ри од про ве ден у Бе о гра ду, уз по след њег кра ља ди на сти је Обре но вић, 
обе ле жио Ма ле о во ин те ре со ва ње за до га ђа је на Бал ка ну и учи ни ло га трај но ве за ним за Ср би ју, 
о че му пи сац све до чи Днев ни ком и ни зом дру гих ра до ва. 

Днев ни ком је на го ве ште но да је Ма ле у Па ри зу имао пр ве кон так те са Ср би ма, ме ђу 
ко ји ма су би ли Ми ло ван Ми ло ва но вић, др Ђо ка Јо ва но вић, Ми лен ко Ве снић. Сма тра се да су 
бу ду ћи ра ди ка ли, шко ло ва ни у Фран цу ској, сва ка ко од го вор ни за пре ду бе ђе ња с ко ји ма је 
Ма ле сти гао у Ср би ју. У тре нут ку до ла ска, он де ли ра ди кал ска уве ре ња о на пред ња ци ма и ли бе-
ра ли ма, чак ру жно ми сли и о по је дин ци ма са срп ске по ли тич ке сце не. Ви д.: Мир ко вић, „Кра љев 
про фе сор“, у: МА ЛЕ 1999: 5–60.
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и да су за тво ре на по зо ри шта, ка фе-кон цер ти, про сто ри у ко ји ма је јав но из во-
ђе на кла вир ска и ор ке стар ска му зи ка. 

Опи су ју ћи јед ну од игран ки у Џо кеј-клу бу, пи сац се осврће на вла да ју ћи 
оби чај да се на ба лу сва ка игра (по је дан круг вал це ра или ма зур ке) од и гра с 
јед ном игра чи цом, на кон че га се тра жи сле де ћа парт нер ка, или се уна пред 
оства ри до го вор с по јед ном да мом за сва ку по себ ну ма зур ку. При ме ћу је да се 
оту да „ре ве ри на оде лу раз ме ћу са оно ли ко ра зно вр сног па пир на тог ор де ња 
ко ли ко има да ма или де во ја ка ко је тре ба да вам по све до че сво ју за хвал ност“ 
(МА ЛЕ 1999: 139). 

У при ка зи ма бе се да и кон це ра та, ме мо а ри сти нај че шће сво де ути ске на 
пред ста вља ње ре пер то а ра, у ро ман ти чар ском ду ху ис ти чу ћи ње гов на ци о-
нал ни при звук и еле мен те. То ком се дам де се тих го ди на, бе се де с игран ка ма у 
Бе о гра ду и у дру гим гра до ви ма у Ср би ји има ле су на гла ше но на ци о нал ни ка-
рак тер. Учи те љи и про фе со ри су др жа ли јав на пре да ва ња из исто ри је срп ског 
на ро да, ђа ци су ре ци то ва ли пе сме углед них срп ских пе сни ка, док су гу сла ри 
пе ва ли о ју нач ким под ви зи ма срп ских хе ро ја, ули ва ју ћи омла ди ни же љу за 
оства ре ње на ци о нал них иде а ла, на род но осло бо ђе ње и ује ди ње ње (ЂОР ЂЕ ВИЋ 
2011: 292). Уо би ча је на је сли ка, осим о из во ђе њу де ла по зна тих за пад но е вроп-
ских ау то ра, о по себ ном оду ше вље њу у при је му де ла срп ских, али и дру гих 
сло вен ских ства ра ла ца – ком по зи то ра, пе сни ка, књи жев ни ка.

Ода бра не бе ле шке о ре пер то а ру кон це ра та пе вач ких дру шта ва и ин стру-
мен тал них из во ђа ча, с на гла ском на по пу лар но сти де ла ком по но ва них пре ма 
на род ним мо ти ви ма, уно си и Ко ста Хри стић у сво је За пи се. Већ 1864. го ди не он 
по ми ње на ступ Бе о град ског пе вач ког дру штва, на ко јем је, осим увод не пе сме 
Св. Са ви, за му шки хор, би ла на ро чи то по зи тив но при мље на „сло вен ска“ пе-
сма На пред.77 Пи сац пре по зна је ве шти ну хор ског из во ђе ња, али и чи ње ни цу 
да пу бли ка нај ра ди је при хва та пе сме за сно ва не на на род ним тек сто ви ма и 
ме ло ди ја ма:

Што се та пе сма то ли ко до па ла има се при пи са ти, осим ве ли ке ве шти не 
ко јом је хор от пе вао, још и ње ном на род ном са др жа ју и на род ној ме ло ди ји. У 
овом по гле ду ви ди се с ка квим се зву ци ма нај ви ше са гла ша ва ср ца и ду ша у 
Ср би на. Што је год на род но, то у ду ши на шој на ла зи нај ви ше об зи ра (ХРИ СТИЋ 
1989: 489–489).

Ова бр за про ме на чи ни се ве о ма упе ча тљи вом, с об зи ром на ста ње ко је 
је у Дру штву вла да ло са мо де це ни ју ра ни је. До ла ском Кор не ли ја Стан ко ви ћа, 
нај пре као по ча сног чла на (од 1856), а по том и ди ри ген та Дру штва (1863–1864), 
учи њен је зна ча јан ко рак ка афир ма ци ји на ци о нал ног сти ла кроз ре пер то ар ски 

77 Реч је о већ по ме ну тој пе сми На преј за ста ва сла ве.
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пре о крет, ка да су на ме сто стра них ком по зи ци ја уве де не хор ске об ра де срп ских 
на род них пе са ма. 

По да так да су на по ме ну том кон цер ту 1864. го ди не го спо ђе Це ци ли ја 
По по вић и Ка та ри на Ста ни шић че тво ро руч но сви ра ле на кла ви ру, а по том 
от пе ва ле и је дан Мен дел со нов ду ет, уз кла вир ску прат њу Кор не ли ја Стан ко-
ви ћа, до пу њу је и сли ку о ра зно вр сно сти Стан ко ви ће вог пи ја ни стич ког ре пер-
то а ра (уп. КО КА НО ВИЋ МАР КО ВИЋ 2015). Хри стић по ми ње и за па же ни кон церт ни 
на ступ че шке ви о ли нист ки ње Бу ди сла ве Ха ла со ве (22. де цем бра 1864). У ро-
ман ти чар ском пи шче вом освр ту на из во ђе ње ко ма да Ти чи ца на гра ни ис так-
ну то је да је „кул ми ни ра ла сва ве штач ка сна га ње зи на; гла со ви што из ви ра ху 
ис под жи ца на ви о ли ни бе ху та ко при род ни, као да их слу ша мо где год у зе ле-
ном лу гу“. С на ме ром да опи сом кон цер та пред ста ви и ве ли ку иде ју срп ског 
на род ног ује ди ње ња и сло бо де, Хри стић на по ми ње да су у про гра му уче ство-
ва ли и уче ни ци Ве ли ке шко ле „по хвал ним де кла мо ва њем“, а да су чи та вом 
до га ђа ју при су ство ва ли кнез Ми ха и ло и кне ги ња Ју ли ја, у „пре кра сном срп ском 
оде лу“ (ХРИ СТИЋ 1989: 490).

Ме ђу глав ним про па га то ри ма на ци о на ли стич ког кул та на ро да, не скри-
ва ју ћи оду ше вље ње оку пља њи ма ђа ка и град ске омла ди не на бе се да ма, као 
об ли ци ма по пу ла ри зо ва них се о ских са бо ра пре не се них у град ску сре ди ну, 
био је и Вла дан Ђор ђе вић. С осу дом град ских за ба ва и ба ло ва као штет них, 
због ла жних вред но сти и не мо ра ла, Ђор ђе вић је ис ти цао да „на срп ску бе се ду 
до ла зе срп ки њи це, са сво јим смер ним оде лом ко је не по ка зу је те ле сних ле по-
та, са сво јим чи стим не умац ка ним ли цем, на ко ме пра во жен ско до сто јан ство 
бли ста“ (ЂОР ЂЕ ВИЋ 1866: 39–40; нав. пре ма: МА КУ ЉЕ ВИЋ 2006б: 50).

На ви ше ме ста у Днев ни ку, Ни ко ла Кр стић го во ри о бе се да ма у ор га ни за-
ци ји пе вач ких дру шта ва као о нај ва жни јим до га ђа ји ма у то ку да на. Ме сти мич-
но по ми ње и по зна ти је го сте ових све ча но сти, по пут Ко сте Цу ки ћа и Јо си фа 
Пан чи ћа. Ми лан Ђ. Ми ли ће вић из два ја успо ме ну на по ро дич ни од ла зак на 
бе се ду у Ка си ни (13. 01. 1870) и на бо га то по се ће ни кон церт одр жан у На род-
ном по зо ри шту (5. 04. 1871), као нај леп шу све ча ност у ор га ни за ци ји Бе о град-
ског пе вач ког дру штва ко јој је при су ство вао (МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ 2011: 321). 

Ка фа на – ме сто ур ба ног и умет нич ких но ви те та

Пре ма исто риј ским и со ци о ло шким ви ђе њи ма, бе о град ске ка фа не су 
кра јем 19. ве ка пред ста вља ле пр ве уста но ве „но вог дру штва“, би ле су пр ви 
„де мо крат ски про стор“, ко јим је ин сти ту ци о на ли зо ва на сло бо да у раз ме на ма 
ми шље ња и отво ре ног по ли тич ког ре зо но ва ња (ка сни је и ор га ни зо ва ња) и 
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фор му ли са ни пр ви објек тив ни зах те ви на ра ста ју ћег мо дер ног дру штва (ВУ ЈО-

ВИЋ 2010: 867–891; СТО ЈА НО ВИЋ 2012: 265). Иа ко ти пич но ле вант ске или бал-
кан ске, уно си ле су дух Евро пе у жи вот Бе о гра да (СТО ЈА НО ВИЋ 2012: 265). Фе ликс 
Ка ниц го во ри о ши ре њу по пу лар но сти ка фа на и сна жном та ла су евро пе и за ци-
је ко ји су у Бе о град до не ли стран ци, по себ но до бро вољ ци у ра то ви ма 1875–1878. 
Са до ла ском стра них ин же ње ра, гра ди те ља же ле зни це и рад ни ка на отва ра њу 
но вих руд ни ка, до шло је та ко ђе до про до ра „за пад не мо де“ (ВУ ЈО ВИЋ 2010). 

У ве зи с кул тур ном функ ци јом ка фа не, ак цен то ва но је да у њој ожи вља-
ва ју и аспек ти ду хов не, не ма те ри јал не кул ту ре, ме ђу ко ји ма су умет ност, књи-
жев ност, му зи ка и сли кар ство ис так ну ти као „уз ви ше на ста ња ду ха“ (GI DENS 
2003: 10; нав. пре ма: СТА НО ЈЕ ВИЋ 2010; вид. и: PRO ŠIĆ DVOR NIĆ 2006: 181–184). 
Осим со ци јал не и еко ном ске функ ци је, ис так ну та је уло га ка фа на и као цен-
трал них кул тур них пр о сто ра у Бе о гра ду, с об зи ром на не до ста так дру гих, 
ве ћих спе ци ја ли зо ва них са ла за дру штве на кул тур но-умет нич ка оку пља ња 
(СТО ЈА НО ВИЋ 2012: 271). За че так са вре ме ног пре сто нич ког уго сти тељ ства, за-
сно ва ног на еле мен ти ма ма сов ног ту ри зма, та ко ђе је озна чен ра дом бе о град-
ских ка фа на. Ови уго сти тељ ски објек ти би ли су уто чи шта ло кал не бо е ми је и 
ства ра ла штва, дом сло бод не по ли тич ке и ства ра лач ке ми сли у Ср би ји 19. ве ка 
(ЈО ВА НО ВИЋ 2006: 577–578).

У окви ри ма но ви јих ет но му зи ко ло шких ис тра жи ва ња о ути ца ји ма раз-
ли чи тих дру штве них са др жа ја на об ли ко ва ње му зич ке прак се и уло зи му зи-
ке у кон стру и са њу иден ти те та од ре ђе ног ло ка ли те та, му зи ци ра ње у ка фа на ма 
је са гле да но у кон тек сту ин сти ту ци о на ли за ци је про фе си о нал ног му зи ци ра ња 
и об је ди ња ва ња аспе ка та јав не и при ват не сфе ре му зич ког из во ђе ња (вид.: 
ДУМ НИЋ 2013б: 77–90; 2016). 

Упр кос оправ да ној сум њи у ни во до ку мен тар но сти ме мо ар ског на ра ти-
ва о ка фан ском му зи ци ра њу у Бе о гра ду, као о зна чај ној ин сти ту ци ји у фор-
ми ра њу кул тур ног иден ти те та пре сто нич ког гра да Кра ље ви не, ме мо ар ски 
за пи си не сум њи во пред ста вља ју зна чај ну до пу ну из во ра за из у ча ва ње фе но-
ме на ка фан ског му зи ци ра ња, по себ но и с об зи ром на не до ста так ар хив ске 
гра ђе о тој му зич кој прак си ме ђу Ср би ма у 19. ве ку (ДУМ НИЋ 2013б: 79). За пи-
си Бра ни сла ва Ну ши ћа, об ја вље ни као део се ћа ња на Ста ри Бе о град, би ли су 
упо ри шна тач ка за мно га ту ма че ња фе но ме на дру штве ног жи во та срп ске пре-
сто ни це, ве за ног за жи вот ка фа не.78

78 Фор му ли са не на осно ву сло бод них пре пи са из штам пе о му зич ким при ли ка ма у Ср-
би ји у дру гој по ло ви ни 19. и по чет ком 20. ве ка, Ну ши ће ве бе ле шке су би ле и зна ча јан осло нац 
у исто риј ским про це на ма дру штве не и еко ном ске функ ци је ка фа на, као нај бо љих со ци јал них 
уста но ва, збир них ме ста за све дру штве не сло је ве, и као не дво сми сле ног но си о ца мо дер но сти 
у Бе о гра ду 19. ве ка.
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Ну ши ће ви за пи си по твр ђу ју да су ка фа не би ле цен три у ко ји ма се од и-
гра вао сва ко днев ни по ли тич ки, ду хов ни, умет нич ки и књи жев ни жи вот ста рог 
Бе о гра да, као и да је му зи ци ра ње у ка фа на ма до при не ло њи хо вом од ре ђе њу 
као про сто ра ужи ва ња. На ве де но је да су у том ам би јен ту, по год ном за кре а-
тив не раз го во ре, ра ђа ње ра зно ли ких ини ци ја ти ва и ак тив но сти, пе вач ка дру-
штва не рет ко одр жа ва ла про бе и ор га ни зо ва ла кон церт на и дру га му зич ка 
зби ва ња. Ну шић и име ном по ми ње по је ди нач не чла но ве пе вач ког дру штва 
„Кор не ли је“, као ре дов не го сте ка фа не код „Дар да не ла“: „У то ме по греб ном 
хо ру дру штва ‘Кор не ли је’ – се ћам их се као да нас – би ли су пр ви те но ри: Ика 
Ми ло са вље вић и Та ди ја Ке кић; дру ги је те нор Ан дра Ву ка ши но вић; ба ри то ни: 
Ми та Ђор ђе вић-Цвр ца, Ко ста Сте фа но вић, прак ти кант и Свет. Ста је вић; а 
ба со ви Љу ба Бо шко вић и Љу ба Са вић“ (НУ ШИЋ 1984: 133). Ис так ну то је да су 
хо ри сти, на че лу с ди ри ген том ан сам бла Пе тром Ди ми ћем, пе вач ким уче шћем 
на по гре би ма обез бе ђи ва ли и зна чај ну фи нан сиј ску до бит, од ко је су не рет ко 
и ис пла ћи ва ли бо ра вак и тре нут ке за ба ве у ка фа на ма. 

От ме не му зич ке ве че ри и за ба ве, пре да ва ња, бе се де, кон цер ти, про сла ве 
но вих го ди на и слич но, до при но си ли су по пу лар но сти „Гра ђан ске ка си не“ и 
„Ко лар ца“,79 док је „Знак пи та ња“ био зна чај но од ре ди ште за хо ри сте Са бор не 
цр кве (НУ ШИЋ 1984: 102). Из за пи са у Ле то пи су Пр вог бе о град ског пе вач ког 
дру штва до зна је мо и да је Дру штво ор га ни зо ва ло са мо стал не на сту пе и уче-
ство ва ло на кон цер ти ма и бе се да ма с дру гим из во ђа чи ма, пи ја ни сти ма и пе-
ва чи ма, у ка фа ни код „Срб ске кру не“, у го сти о ни ца ма код „Ко лар ца“, „Ка си не“, 
код На род ног по зо ри шта и код „Бај ло ни ја“, у дво ра ни или ба шти Ве ли ке кне-
же ве пи ва ре, у го сти о ни ци „Бо сна“ и ло ка лу код „Га шпа ра“, у ка фа ни код 
„Хај дук Вељ ка“, као и у ба шти код „Сму те ков ца“ (ПЕ ТРО ВИЋ 2004: 37–78). 

Ме ђу мно го број ним му зич ким де ша ва њи ма у „Ка си ни“, из дво јен је и 
кон церт пет на е сто го ди шњег гим на зи сте Бог да на По по ви ћа (1874), бу ду ћег 
уни вер зи тет ског про фе со ра и ака де ми ка, кон церт ко ји је ве зан за по чет ке 
не го ва ња ин стру мен тал не му зич ке прак се ме ђу срп ском омла ди ном у овом 
пе ри о ду. Мла ди ви о ли ни ста ама тер та да је пр ви пут јав но од сви рао од лом ке 
из Мо цар то вог Дон Жу а на.80 Ди ми три је Ђор ђе вић са оп шта ва и по да так да су 
иду ће го ди не Бо са Леш ја нин (по то ња двор ска да ма мла де кне ги ње На та ли је) 
и Мил ка Ку ма ну ди мла дом умет ни ку у Бе чу ку пи ле ску по це ну ви о ли ну ста рог 

79 Ис так нут је спо мен на „те ле граф ски“ кон церт, ко ји је у „Ко лар цу“ при ре ди ла По штан-
ско-те ле граф ска за дру га. Бе о град ска пу бли ка је слу ша ла ни шки ор ке стар и пе вач ко дру штво 
„Бран ко“, а ни шка бе о град ски ор ке стар и хор „Стан ко вић“. Овај му зич ки до га ђај је пред ста-
вљен као „пра во чу до сво је га до ба“; уп. НУ ШИЋ 1984: 118.

80 Бог дан По по вић је оста вио је дан број на пи са о му зи ци, ко ји су при ку пље ни у из да њу 
ње го вих са бра них де ла. Вид.: ПО ПО ВИЋ 2001: 223–247. О По по ви ћу као му зич ком пи сцу вид.: 
ВА СИЋ 2004: 112–114; 2005; ПЕ НО 2011.
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мај сто ра и уру чи ле му ин стру мент као по клон, пред це лом пу бли ком (ЂОР ЂЕ-

ВИЋ 2011: 293–294).

Го сти о ни ца код „Срб ске кру не“
(ИАБ-1165-А-1-0067)

У град ском окру же њу ка фа не су има ле и „за мен ску уло гу“ ин сти ту ци је 
са ло на (КО КА НО ВИЋ МАР КО ВИЋ 2014: 168). У Ма лој пи ва ри, ка сни је пив ни ци 
„Ко ла рац“, одр жа ва ни су и са стан ци Књи жев но-умет нич ке за јед ни це (осно-
ва не 1892), чи ји су чла но ви би ли и Бра ни слав Ну шић, Сте ван То до ро вић, Јо ван 
Јо ва но вић Змај, Ми лан Ђ. Ми ли ће вић, Љу бо мир Не на до вић, Си мо Ма та вуљ, 
као и ком по зи то ри Јо сиф Ма рин ко вић, Сте ван Мо кра њац и Да во рин Јен ко (вид.: 
ВО ЈИ НО ВИЋ 2008: 741–762). Пи са но је да су на овим са стан ци ма пе ва не сев да-
лин ке, а по себ но је упам ће но пе ва ње Јан ка Ве се ли но ви ћа, „гром ким гла сом“, 
од ко јег се „тре сла це ла пив ни ца Ко ла рац“ (ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ СТО ШИЋ 1965: 105).

„Де мо кра ти за ци ја“ дру штве ног про сто ра до ве ла је и пр ве шко ле игра ња 
у бе о град ске ка фа не. Ну шић као пр вог учи те ља игра ња у Бе о гра ду на во ди 
Ау стри јан ца Фри дри ха Голд ха ма, а пре ма за бе ле шка ма Ди ми три ја Ц. Ђор ђе-
ви ћа, јед на од по зна ти јих ло ка ци ја за овај вид му зич ке ак тив но сти би ла је и 
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ка фа на код „Два те са ча“, ка сни је пре се ље на у „Ве ли ку пи ва ру“, ко ју је др жао 
мај стор Та са Мар ко вић, ста кло ре зац, сај џи ја и мо лер. У ка фа ни код „Не мач ког 
ца ра“, уз че сте на сту пе хар фист ки ња и чу ве них „беч ке реч ких“ Ци га на, сва ке 
су бо те је би ла „фрај му зи ка“ и при ре ђи ва ни су „кром пир ба ло ви“, на ко ји ма 
су се, осим срп ског ко ла, игра ли чар да ши, вал цер, цепл-пол ке и дру ге стра не 
игре (ЂОР ЂЕ ВИЋ 2011: 119–121).

У исто риј ским сту ди ја ма из дво је на је и цен трал на кул тур на уло га ка фа-
на као глав них спе ци ја ли зо ва них са ла за му зич ка из во ђе ња, пр вих мју зик 
хо ло ва у Бе о гра ду, у ко ји ма се мо гла чу ти за оно вре ме мо дер на му зи ка (СТО-

ЈА НО ВИЋ 2012: 271). Ну шић из два ја мно штво ве сти о ра зно ли ким ви до ви ма 
ка фан ских за ба вља ња. Че сто и без пре ци зног на во ђе ња вре мен ских окви ра 
по је ди них де ша ва ња, на бра ја да: у Шо по ви ће вој ба шти сви ра Ху бер то во му зи-
кал но дру штво из Те ми шва ра; у ба шти ње го ве кња жев ске све тло сти, у Па ли-
лу ли код че сме, уго сти тељ Ни ко ла Ко нард ја вља пу бли ци да ће пр ви и дру ги 
дан Ду хо ва три пут пу шта ти „луфт ба лон и не ко ли ко ра ке тла“, а „сви ра ће и 
ле па свир ка“; код „Срб ске кру не“, нај пре сви ра не ка шот ска му зи ка у звон ца, 
а за тим „го во ри ће и пе ва ће у тр бу ву Јо зеф Ду шни ве штак у то ме и учи тељ ви ше 
о то ме на у ке“ (СТО ЈА НО ВИЋ 2012: 152). Пре ма пи шче вом за пи су, ко ји сва ка ко 
све до чи о пе ри о ду (на кон) тре ће де це ни је 20. ве ка, у „мо дер но пре у ре ђе ној ка-
фа ни ‘Но ви век’ у пред гра ђу Бе о гра да“, осим од лич ног пи ћа и по слу ге, ре дов но 
је „кон цер ти рао џа збанд и из во дио се дан синг“ (НУ ШИЋ 1984: 55).

По себ на пре по ру ка за по се ту ка фа на ма, пре ма Ну ши ћу, би ла су на сту па-
ња по зна тих ин стру мен тал них, нај че шће там бу ра шких ан сам ба ла. Опи су ју ћи 
на сту пе у ста рој По зо ри шној ка фа ни, пи сац по ми ње ста ру ша бач ку по ро ди цу 
Ци цва рић и чу ве ног сом бор ског там бу ра ша Сте ва на Ба чи ћа Трн ду. Ко ста 
Хри стић се та ко ђе при се ћа умет нич ке де лат но сти ша бач ких му зи ча ра, освр-
том на по пу лар ност пе сме Род ро ди ла ран ка кру шка под Ми ло ши ћем. Ис так-
ну то је да је пе сму у Шап цу спе вао Ми та Сте фа но вић, пред став ник на род них 
там бу ра ша, а да су је из во ђе њем про сла ви ли ста ри Ци цва ри ћи и Ан да ли ја, 
то ли ко да ју је пе ва ла це ла Ср би ја (ХРИ СТИЋ 1989: 381).

Је дан крат ки, али упе ча тљи ви за пис о му зич ком ка фан ском ре пер то а ру 
у Бе о гра ду да је и Ми ло рад Шап ча нин, у пу то пи сним бе ле шка ма С Дри не на 
Ни ша ву. Бе ле шком о по се ти Бе о гра ду 1878. го ди не, уз опа ску да ни ка да ра ни-
је ни је до жи вео та ко ве се лу ат мос фе ру у пре сто ни ци и да су ус пе си на бој ним 
по љи ма очи то „за гре ја ли ср ца (...), све за ми лу на род ност“, пи сац ове ко ве чу је 
успо ме ну на уза вре лу ат мос фе ру у го сти о ни ци „Код Злат но га кр ста“. По ње го-
вом се ћа њу, по зо ри шни ор ке стар је на из ме нич но сви рао срп ску и ру ску хим-
ну (Бо же, цар ја хра ни), а го сти су пе ва ли и мно го љет стви ја, хим ну и слич не 
по хвал не пе сме (ШАП ЧА НИН 1879: 28). 
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Уо че но је да су ка фан ска дру же ња и му зи ци ра ња, као и за ба ве пе вач ких 
дру шта ва и ди ле тант ских по зо ри шта, по себ но до ла ском пре ча на и мла ђих на-
ра шта ја, по сте пе но за ме ни ли ме сто по се ла, ва ша ра и за ба ва у ста ром Бе о гра-
ду, на ко ји ма су гу слар и на род ни пе вач за у зи ма ли нај и стак ну ти ју по зи ци ју 
(ЂОР ЂЕ ВИЋ 2012: 279). Раз ли чи ти се кун дар ни из во ри по твр ђу ју и да су, по себ но 
по сле осам де се тих го ди на, са све из ра же ни јим стру ја њи ма за пад не кул ту ре 
у Бе о гра ду, у ба шта ма ка фа на из во ђе не и по зо ри шне и во двиљ ске пред ста ве, 
те да су по пу лар ност сти ца ли и ва ри је теи и „тингл-тан гло ви“, ко је су јед на ко 
по се ћи ва ли мла ђи тр гов ци и озбиљ ни ји, ста ри ји гра ђа ни. Кра јем 19. и по чет-
ком 20. ве ка, упра во су во дви љи, ор фе у ми и ма ла при ват на по зо ри шта, ко ја су 
да ва ла пред ста ве у ви ше на мен ским ка фан ским са ла ма, по ста ли глав на ме ста 
за ра зо но ду гра ђан ства. Ове сце не би ле су по себ но по пу лар не због свог ал тер-
на тив ног ка рак те ра, у од но су на ре пер то ар На род ног по зо ри шта као го спод-
ске, бо га та шке уста но ве (СТО ЈА НО ВИЋ 2012: 196). О то ме све до че и мол бе др жав-
ним ин сти ту ци ја ма у по след њој де це ни ји 19. ве ка, из пе ра та да шњег управ-
ни ка На род ног по зо ри шта Ми ло ра да Шап ча ни на, да пред ста ве „тингл-тангл“ 
у из во ђе њу не мач ких пе вач ких дру шта ва бу ду на ре пер то а ру са мо оним да-
ни ма ка да се не одр жа ва ју пред ста ве у по зо ри шту, па чак и да се ова из во ђе ња 
за бра не, јер „ши ре не мач ку кул ту ру“, „пра ве кон ку рен ци ју“ и „че сто пе ва ју 
ска рад не ства ри“ (РИ СТО ВИЋ 2007: 427–428). Ар хив ска гра ђа по твр ђу је и да ни су 
би ле не у о би ча је не при ја ве ноћ них не ре да у ка фа на ма у ко ји ма је био за сту пљен 
овај вид за ба ве (РИ СТО ВИЋ 2007: 429). 

* * *

Ра зно вр сни по са др жа ју, ти пу и оби му, сти лу ко јим су пи са ни, при ка за-
ни од лом ци по твр ђу ју и упот пу њу ју ра зно ли ка са зна ња о јав ним об ли ци ма 
дру штве них оку пља ња уз му зи ку, отва ра ју ћи и но ве мо гућ но сти за ту ма че ње 
ста ту са му зи ке као зна чај ног де ла дру штве не ствар но сти ме ђу Ср би ма у 19. 
ве ку, од но сно по чет ком 20. сто ле ћа. Уоч љи ве су и па ра ле ле с ви до ви ма дру-
штве них оку пља ња у ве ћим европ ским гра до ви ма, у ко ји ма су на пре дак ур ба-
ни за ци је и но ви жи вот ни усло ви по сте пе но из ме ни ли и сам по јам сло бод ног 
вре ме на, уво ђе њем ре дов но про гра ми ра не за ба ве (ДИ ГА 2007: 86; MA ZE 2008). 
У кон тек сту на ве де них при ли ка, из два ја ју се ути сци о раз ли чи тим дру штве ним 
функ ци ја ма му зи ке, ме ђу ко ји ма ва жну уло гу има за бав на, од но сно со ци јал на 
и по ли тич ка, пре све га она ко ја се од но си на пре но ше ње на ци о нал не иде је 
ме ђу Ср би ма, у раз ли чи тим ге о по ли тич ким окви ри ма. Зна чај на је и упо ред на 
сли ка кул тур них при ли ка у Хаб збур шкој мо нар хи ји и Ср би ји, по себ но с об зи-
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ром на круп не мо дер ни за циј ске по ма ке ко ји су уо че ни у дру штве ном и му-
зич ком жи во ту срп ске пре сто ни це у по след њим де це ни ја ма 19. ве ка.

Ка да је реч о при ли ка ма у Ср би ји, чи ни се за ни мљи вим и пра вац раз-
ми шља ња ко ји отва ра мо гућ ност укр шта ња за кљу ча ка о ни во и ма и под руч-
ји ма при ват но сти вла да ра, ди рект но по ве за ним с про бле мом кон струк ци је 
вла дар ског иден ти те та, и ме мо ар ских бе ле жа ка о ста ту су му зи ке у сфе ра ма 
јав ног жи во та. По себ но упе ча тљи ва све до чан ства о отво ре ном од но су кне за 
Ми ха и ла и кне ги ње Ју ли је пре ма кул тур но-умет нич ким дру штве ним кре та њи-
ма, ре кло би се, та ко ђе сто је у су прот но сти са сли ком ко ја је гра ђе на о кне зу 
као по ву че ном, скром ном, уда ље ном, не до дир љи вом вла да ру (уп. СТО ЛИЋ 
2006а: 339). Уоч љи во је да су и му зи ком де фи ни са не раз ли чи те гра ни це на 
по љу лич них, по ли тич ких од но са, од но са из ме ђу сфе ре при ват ног и јав ног, 
па и у обла сти ма др жав не ре пре зен та ци је. Из ме ђу оста лог, до ку мен тар ни 
про зни за пи си по твр ђу ју и ви ђе ња исто ри ча ра о ис ка зи ва њу мод ног и му зич-
ког уку са на игран ка ма и ба ло ви ма у град ским сре ди на ма Кра ље ви не Ср би је 
у дру гој по ло ви ни 19. ве ка, те сно по ве за ном и са ус по ста вља њем но вог по рет ка 
у од но си ма ме ђу уче сни ци ма, ко ји су овим пу тем ус по ста вља ли но ве хи је рар-
хи је у јав ном пре зен то ва њу. Као по себ на те ма, отва ра се и пи та ње о пра ви ли-
ма дру штве ног гру пи са ња и свр ста ва ња у де о би на елит ну и по пу лар ну кул-
ту ру (уп. ЛУ КИЋ КР СТА НО ВИЋ 2006: 786; МИ ЛА НО ВИЋ 2016: 215–236).

Ау то ри до ку мен тар них тек сто ва до но се дра го це ни ре зи ме му зич ких 
но ви на из свог вре ме на, по ка зу ју ћи зна ча јан ни во ин те ре со ва ња за де лат ност 
са вре ме них ком по зи то ра, као и за са вре ме ну из во ђач ку прак су и раз ли чи те 
аспек те од но са пре ма по пу лар ним му зич ким жан ро ви ма. Про грам ска, ре пер-
то ар ска по ли ти ка оми ље них јав них дру штве них оку пља ња увек је по себ но 
ко мен та ри са на, то ном ко ји ис ти че на ци о нал ни при звук. Би ло да је реч о од но-
су срп ских на род них и гра ђан ских ига ра пре ма игра ма стра ног по ре кла за сту-
пље ним на ба ло ви ма и игран ка ма, о не го ва њу на ци о нал ног хор ског ре пер то а ра, 
о по пу лар ним ро до љу би вим пе сма ма на про гра ми ма бе се да и кон це ра та и у 
кон тек сти ма сва ко днев ног при ват ног жи во та, о гу слар ском му зи ци ра њу или 
о оми ље ним кон церт ним из во ђе њи ма кла вир ске и ка мер не му зи ке из пе ра 
сло вен ских и срп ских ау то ра, до ми ни ра ути сак о ши ре њу иде је срп ског на-
род ног ује ди ње ња пу тем осо бе них деј ста ва му зи ке. С јед на ким ин те ре со ва њем 
пи сци го во ре и о кон церт ним из во ђе њи ма де ла по зна тих за пад но е вроп ских 
ау то ра, као и о уво ђе њу но вих жан ро ва у окви ри ма ка фан ског му зич ког ре пер-
то а ра. На раз ли чи тим ни во и ма, ин фор ма тив ним, хро ни чар ски фак то граф-
ским, или раз ви је ни јим при по ве да њем, ме мо а ри сти по твр ђу ју зна чај но, ду-
бо ко ин те ре со ва ње за ак ту ел не му зич ке то ко ве и са др жа је.



ИЗ МЕ ЂУ СЕ ЛА И ГРА ДА –  
ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА НА РОД НА МУ ЗИ КА

Ил’ облач но, или ве дро
на ма је све јед но. 

Кад је ки ша, ми се ди мо
И пе сме пе ва мо.

Кад је ве дро, ми иде мо
Па цве ће бе ре мо.

(М. Ст. Срп ки ња, У Фру шкој го ри 1854)

Углед ни фол кло ри ста и кул тур ни исто ри чар Ти хо мир Р. Ђор ђе вић, на 
чи је се ре зул та те ис тра жи ва ња осла ња ју и са вре ме ни струч ња ци у обла сти ма 
ет но ло ги је и ет но му зи ко ло ги је, по шао је од упо ред ног са гле да ва ња се ла и 
гра да као јед ног од основ них ме то до ло шких по сту ла та у ет но граф ским спи си-
ма и ис тра жи ва њи ма дру штве не и кул тур не исто ри је Ср ба и дру гих бал кан ских 
на ро да. Та ис тра жи ва ња ре зул ти ра ла су кон траст ном сли ком ка рак те ри сти ка 
жи во та у по ме ну тим сре ди на ма. У пр вом пла ну из дво је не су раз ли ке из ме ђу 
две ју вр ста дру штве них за јед ни ца, из вр ше на су по ре ђе ња се о ских и град ских 
за ни ма ња, а ис так ну те су и основ не раз ли ке из ме ђу се о ског и ва ро шког ти па 
кул ту ре и умет но сти (ЂОР ЂЕ ВИЋ 1930; 2008; ЧО ЛО ВИЋ 1995: 23–30). 

Пре ма Ђор ђе ви ће вом ви ђе њу, за сно ва ном на ста во ви ма Ву ка Ка ра џи ћа 
о гу бље њу на ци о нал ног ин ди ви ду а ли зма у гра до ви ма, основ ни ан та го ни зам 
из ме ђу све то ва се ла и гра да од ра жа ва се у сла бој бри зи за очу ва ње на ци о нал не 
ин ди ви ду ал но сти код срп ског град ског ста нов ни штва, по себ но у гра до ви ма 
под тур ском упра вом, од но сно у ви со ком сте пе ну очу ва но сти осо би на на род-
ног ка рак те ра и те ко ви на на род не кул ту ре на се лу. Ис ти чу ћи да је по чет ком 
19. ве ка у гра до ви ма Кне же ви не пре о вла да ва ло тур ско ста нов ни штво, уз ве ћи 
број Гр ка, Цин ца ра и Јер ме на, док су се ла би ла на се ље на ис кљу чи во Ср би ма, 
Ђор ђе вић на гла ша ва да је са мо на се лу очу ва на „жи вот на сна га на род на“, 
„здра ви и све жи на род ни дух“, „би стри дух“, „све жи и жи ви дух на ше га на ро да“ 
(ЂОР ЂЕ ВИЋ 1924: 301–302; нав. пре ма: ЧО ЛО ВИЋ 1995: 24). 
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Исти тон ка рак те ри ше и Ђор ђе ви ће ва ви ђе ња на глог раз во ја гра до ва и 
град ског на чи на жи во та за вре ме пр ве вла да ви не кне за Ми ло ша Обре но ви ћа, 
про це са усло вље ног при ли вом срп ског ста нов ни штва у гра до ве и спо соб но-
шћу да у град ској сре ди ни са чу ва ју на ци о нал ни ка рак тер и ње му при ла го де 
мо дер ну град ску кул ту ру ко ју су у об но вље не срп ске гра до ве до но си ли Ср би 
из ау стро у гар ских и дру гих европ ских гра до ва: „Ту у ва ро ши ма срп ски су 
се ља ци по ста ли она здра ва мла ди ца на шег на род но га ста бла на ко ју се кроз 
отво ре на вра та пре ма Евро пи на ка ле мљи ва ло но во и ко ри сно. Ту у ва ро ши ма 
су се сре ли опа нак и ци пе ла, гуњ и ка пут, фес и ше шир, би стри дух и шко ла, 
гу сле и кла вир, на род на пе сма и пи са на исто ри ја, ге џа и ћиф та, наш зе маљ ски 
про из вод и европ ски тр го вац, Ср би ја и Евро па“ (ЂОР ЂЕ ВИЋ 1924: 302; ЧО ЛО ВИЋ 
1995: 26–27). 

Но ви ја ет но ло шка и исто риј ска ис тра жи ва ња та ко ђе по твр ђу ју да су се 
у 19. ве ку срп ска ва ро шка на се ља раз ви ја ла на осно ва ма бал кан ске град ске 
ци ви ли за ци је и па три јар хал не кул ту ре по ва ро ше ног се о ског ста нов ни штва, 
уз спо ра дич не европ ске ути ца је. Ис так ну то је и да су до га ђа ји с по чет ка 19. 
ве ка – устан ци и про гла ше ње Ха ти ше ри фа (1830) – пред ста вља ли пре крет ни-
цу и пред у сло ве за по чет ке ур ба ни за ци је у Ср би ји, на те ме љи ма из гра ђи ва ња 
на ци о нал них уста но ва и др жав не ор га ни за ци је, об но ве по љо при вре де и по-
ве ћа них по тре ба про да ва ња ње них ви шко ва, што је под ста кло раз вој тр го ви-
не и на пре дак у за нат ству (НИ КО ЛИЋ 1995: 85–92). Сти ца њем не за ви сно сти и 
те ри то ри јал ним про ши ре њем – при па ја њем ни шког, пи рот ског, врањ ског и 
то плич ког окру га на кон срп ско-тур ских ра то ва 1876–1878. и Бер лин ског кон-
гре са, ур ба ни за ци ја је ушла у но ву фа зу, са све из ра же ни јим и све стра ни јим 
европ ским ци ви ли за циј ским ути ца ји ма. Да љи успон Ср би је као др жа ве и њен 
при вред ни раст, као и раз ви так ин ду стри је, усло ви ли су и бр жи раз ви так гра-
до ва. По ја ча ним про ме том ро бе и ка пи та ла, раз ви ја ла се уво зна и из во зна 
тр го ви на, а обра зов ни ни во је по диг нут по сред ством школ ских и дру гих обра-
зов них и кул тур них уста но ва. Про ши ри ва на укла па њем окол них се о ских 
на се ља и по ве ћа њем бро ја ста нов ни ка, ва ро шка на се ља су од осам де се тих 
го ди на по сте пе но мо дер ни зо ва на – на пу штен је и бал кан ски, ис точ њач ки ур ба-
ни зам, пре ла ском на ори јен та ци ју ка сред њо е вроп ском ур ба ни зму и еклек тич-
ној ар хи тек ту ри (НИ КО ЛИЋ 1995: 90–91).

Тран сфор ми са ње по ли тич ког, со ци о е ко ном ског и кул тур ног си сте ма, у 
ци љу за ме не на зад ног ори јен тал ног ти па жи вље ња про гре сив ним европ ским, 
у ет но ло шким сту ди ја ма про ту ма че но је и као по се бан вид ути ца ја на све ни-
вое и под си сте ме у струк ту ри и функ ци ји гра до ва Ср би је (PRO ŠIĆ DVOR NIĆ 1990: 
65–86; ЂОР ЂЕ ВИЋ 2011). Уо че но је да су све до осам де се тих го ди на ори јен тал ни 
тра го ви у Бе о гра ду ко ег зи сти ра ли с мо дер ни за циј ским по ма ци ма, а про ме не 
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уну тра шње струк ту ре гра да са гле да не су у ши рем кон тек сту, као об ли ци про-
ме не ур ба ног си сте ма ко ји су омо гу ћи ле но ве функ ци је и зна че ња у дру штве ном 
жи во ту нај ве ћег и нај ра зви је ни јег гра да Кне же ви не. Дра ма тич не ре кон струк-
ци је Бе о гра да то ком 19. ве ка пред ста вље не су у све тло сти основ ног ци ља да 
се про вин циј ски ори јен тал ни град сме штен на се вер ној гра ни ци Ото ман ског 
цар ства пре тво ри у мо де ран ур ба ни цен тар европ ске про ве ни јен ци је (PRO ŠIĆ 
DVOR NIĆ 1990: 68; СТО ЈА НО ВИЋ 2012: 24). 

Упе ча тљи ве пер спек ти ве о спе ци фич но сти ма ори јен тал но-европ ског, 
ва ро шко-се о ског ка рак те ра Бе о гра да осам де се тих го ди на из нео је у Ме мо а
ри ма То дор С. Ви лов ски:

Па и сам та да шњи Бе о град, и ако ни је баш ни ма ло ли чио на свет ску ва-
рош, а још по нај ма ње и пре сто ни цу, то ли ко ми је био при ја тан и мио ко је са 
ње го ве про шло сти, ко је са ње го ве по ла европ ске по ла ис точ њач ке спо ља шно сти, 
да ми ни кад ни је па да ла на па мет ми сао да се вра тим у Беч, у ко ме сам про вео 
сво ју мла дост.

Та да шњем Бе о гра ду мо гло се за ме ри ти да још ни је ре гу ли сан као што 
тре ба, да у ње му има мно го ре ми ни сцен ци ја, ко је под се ћа ју на тур ско до ба, да 
му је кал др ма до зла бо га рђа ва, да је осве тље ње у ње му сла бо а ка на ли за ци ја 
ни ка ква, да ке ја не ма и да му не до ста ју са о бра ћај на сред ства, ко јим се ина че 
од ли ку ју пре сто ни це, али се опет за то мо ра при зна ти, да се у ње му жи ве ло 
при јат но, да су го сти о ни це и ка ва не би ле пу не све та, да су ше та ли шта, а на ро-
чи то Ка ле мег дан ски парк, би ла – као и да нас – сре ди шта по ко ји ма се ис ку пља-
ше бе о град ски му шки и жен ски свет ра ди од мо ра и ра зо но де и да је у ва ро ши 
и по ули ца ма би ло ме зе ти са ња и ће фле ји са ња по ка ва на ма, ка ва ни ца ма, ме а-
на ма и ђе вап џи ни ца ма у то ли кој ме ри да се је мо гло ми сли ти, е се је вра ти ло 
оно дав но ми ну ло до ба пред бом бар до ва ње Бе о гра да ка да је под јед на ко у срп-
ској и тур ској ва ро ши ца ро вао ће пе нак, ка да се по со ка ци ма про да ва ла бо за, 
са леп, ли му на да, кај мак, ал ва ше ћер лем и дол др ма (...) Мо рам при зна ти, да је 
и ме ни го дио овај по ла ва ро шки, по ла се о ски ка рак тер Бе о гра да, па сам чак 
на ла зио да у то ме жи во ту има до бар део оне по е зи је, ко јој је Ге те у свом не над-
ма шном епу Хер ман и До ро теа дао жи ва из ра за. Уз то је онај је дин стве ни по-
ло жај ва ро ши и гра да, ко јим се Бе о град мо же по но си ти као рет ко ко ја ва рош, 
онај ча роб ни по глед на око ли ну, ко ји да је па но ра му, ка ква се, мо же би ти, са мо 
на Бос фо ру ви ђа, и онај све жи и здра ви зрак, ко ји ва рош чу ва од ра зних бо ле-
шти на и ста нов ни ке на па ја чи стим ва зду хом, до вољ на на кна да за сву ону при-
ми тив ност ко ју нам по ка зу је сли ка Бе о гра да из го ди не 1880.

У ко ли ко је та да шњем Бе о гра ду не до ста ја ло ар хи тек тон ске ле по те и спо-
ља шњег ве ли ко ва ро шког жи во та, у то ли ко је био угод ни ји и ин те ре сант ни ји 
дру штве ни жи вот у ње му (ВИ ЛОВ СКИ 2010: 64, 70).

У кон тек сту го во ра о дру штве ним оку пља њи ма уз му зи ку, ме ђу ме мо-
ар ским тек сто ви ма из два ја ју се и ра зно вр сна све до че ња о тра ди ци о нал ној 
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му зи ци, ко ја је нео п ход но са гле да ти с об зи ром на по ме ну та раз ма тра ња спе-
ци фич но сти од но са из ме ђу раз ли чи тих кул тур них и ге о по ли тич ких кон тек-
ста ве за них за жи вот Ср ба у се о ској и ва ро шкој/град ској сфе ри у 19. ве ку. 
Ре фе ри ра ју ћи пре те жно на во кал ну и ин стру мен тал ну му зич ку тра ди ци ју 
ко ја је не го ва на у сфе ра ма при ват ног и јав ног жи во та на се лу (на под руч ју 
Сре ма и Фру шке го ре), али и на њен ста тус у ва ро шкој и град ској сре ди ни ме ђу 
Ср би ма у 19. ве ку (у Бе о гра ду, За је ча ру, Пи ро ту), ме мо ар ски тра го ви о тра ди-
ци о нал ној му зи ци пред ста вља ју зна чај ну гра ђу за про у ча ва ња по ме ну тих 
дру штве них и кул тур них кон тек ста. Док за пи си Ми ли це Сто ја ди но вић Срп-
ки ње, Јо ва на Су бо ти ћа и Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа ко ре спон ди ра ју са Ђор ђе-
ви ће вим ви ђе њи ма о зна чај ном сте пе ну очу ва ња срп ске тра ди ци о нал не му-
зич ке прак се у се о ској сфе ри, о не го ва њу и об но ви му зи ке и књи жев но сти у 
срп ском на ци о нал ном ду ху као ци ље ви ма про у ча ва ња на род не тра ди ци је, 
се ћа ња Ко сте Хри сти ћа, Ла зе Ко сти ћа, Ја ко ва Иг ња то ви ћа, Јо ва на Гр чи ћа и 
Ми ла на Са ви ћа до но се и зна чај на про ши ре ња дра го це не гра ђе за про у ча ва ње 
ра зно вр сних ути ца ја ко је је при мао свет тра ди ци о нал не му зи ке у град ским и 
ва ро шким сре ди на ма.81 На јед ној стра ни, ме мо ар ски из во ри све до че о раз ли чи-
тим функ ци ја ма на род не умет но сти, у за ви сно сти од ка рак те ри сти ка дру штве ног 
жи во та се ла и гра да. Та ко ђе, ре кло би се и да раз ма тра на гра ђа на раз ли чи тим 
ни во и ма по твр ђу је ме ђу соб ну кул тур ну ком пле мен тар ност из ме ђу ових струк-
ту ра и ди на ми ка, осве тља ва ју ћи је дин стве ну ан тро по ло шку под ло гу се о ских 
и град ских обра за ца кул ту ре, ко ји се раз ли ку ју са мо као функ ци о нал но ком-
пле мен тар ни кул тур ни од го во ри на ег зи стен ци јал не иза зо ве по је ди на ца и гру-
па ко је ста ну ју у истим на се љи ма, у њи ма ра де и ко му ни ци ра ју (уп. МИ ТРО ВИЋ 
1995: 41–54). 

У пр вом пла ну, уоч љи ва је очу ва ност и ши ро ка за сту пље ност тра ди ци о-
нал не све тов не му зич ке прак се, али и осо би то про жи ма ње све тов ног и цр кве-
ног аспек та сва ко днев ног жи во та. У ан тро по ло шким сту ди ја ма, јед но став ни 
сва ко днев ни ри ту а ли се о ске жи вот не сфе ре у Ср би ји са гле да ни су кроз раз-
ли чи те кон тек сте дру штве них оку пља ња. За јед нич ки по сло ви, сéла, прéла и 
мо бе, као и оби ча ји жи вот ног и го ди шњег ци клу са – кр сне сла ве, кр ште ња, свад-
бе, са хра не и се о ски пра зни ци – пред ста вље ни су као кон сти ту тив ни сег мен-
ти жи во та се о ске об ред но-ре ли гиј ске и со циоеко ном ске за јед ни це (PAV KO VIĆ 
1978: 39; нав. пре ма: ЛУ КИЋ КР СТА НО ВИЋ 2006: 780–782). На гла ше но је да су 

81 У окви ри ма срп ских ет но му зи ко ло шких ис тра жи ва ња, за сно ва них на ре зул та ти ма 
му зич ке ет но гра фи је 19. и по чет ка 20. ве ка, фо кус је био пре те жно на се о ској тра ди ци ји, док 
су тек у но ви јим сту ди ја ма са оп ште ни по је ди ни ре зул та ти ис тра жи ва ња град ске му зи ке, уз 
ис ти ца ње нео прав да но сти мар ги на ли за ци је град ског фол кло ра у до ма ћем ет но му зи ко ло шком 
дис кур су. Вид.: ДУМ НИЋ 2013а: 83–99. 
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се о ској јав ној сце ни по се бан зна чај да ва ле ри ту ал но-дру штве не прак се у ви ду 
по се ла, прéла и игран ки, док су ва ша ри и са бо ри у се лу пред ста вља ли сво је вр сну 
кул ми на ци ју у ша ро ли кој ле пе зи го ди шњих до га ђа ја. Та ко ђе, ме ђу раз ли чи тим 
ти по ви ма град ских спек та кала, у рит мич ном хо ду го ди шњих пра зни ка и све-
ча но сти по себ но су би ла по пу лар на са бор ска оку пља ња по во дом цр кве них 
пра зни ка и об ре да, ко ја су би ла и при год ни по во ди за му зи ци ра ње (уп. ЛУ КИЋ 
КР СТА НО ВИЋ 2006: 785).

Чи ни се да ви ђе њу пре ма ко јем су об ред на и на ра тив на прак са обез бе-
ђи ва ле дру штве ни ди на ми зам се ла, а се о ске по зор ни це би ле ин тер ак циј ске 
мре же и ме ди ју ми у ко ји ма се сва ки по је ди нац осе ћао до вољ но ва жним и 
зна чај ним при пад ни ком за јед ни це (уп. ЛУ КИЋ КР СТА НО ВИЋ 2006: 783), не из о-
став но тре ба до да ти те зу о сна жном и про дор ном ути ца ју му зич ке прак се на 
ди на ми зам дру штве но-кул тур них од но са. У овом кон тек сту, као и с об зи ром 
на ме мо ар ска све до че ња о при ли ка ма у град ским и ва ро шким сфе ра ма, ја вља 
се и по тре ба за по себ ним ту ма че њем дру штве ног ста ту са му зи ча ра, од но са 
из ме ђу ста ту са на род ног му зи ча ра-со ли сте и (му зич ког) ко лек ти ва, тј. од но са 
из ме ђу ин ди ви ду ал ног иден ти те та и оног де ла ко лек тив ног кул тур ног иден-
ти те та ко ји на зи ва мо му зич ко-фол клор ном тра ди ци јом (уп. ЛА ЈИЋ МИ ХАЈ ЛО-

ВИЋ 2007: 135–156). И у овој це ли ни до ку мен тар них за пи са, за ту ма че ње су 
по себ но за ни мљи ве пер спек ти ве пи са ца-ме мо а ри ста, као пер ци пи је на та, по-
сма тра ча и слу ша ла ца, а кат кад и као уче сни ка раз ли чи тих му зич ких прак си 
о ко ји ма пи шу као о не за бо рав ним жи вот ним ис ку стви ма. 

Прак се се о ског му зи ци ра ња – ве зе све тов ног  
и цр кве ног на сле ђа

Пе сме уз рад

Ме мо ар ски из во ри при ка зу ју функ ци о нал ну по ве за ност пе сме с раз ли-
чи тим об ли ци ма се зон ских по сло ва, као и с об ред ним жи во том у срп ским 
по ро дич ним и ши рим се о ским за јед ни ца ма у 19. ве ку (уп. ПЕ ТРО ВИЋ 1989: 17). 
Из во ди ука зу ју пре те жно на при ме ре по сле нич ких пе са ма ко је су из во ди ле 
же не. Иа ко је функ ци о нал на опре де ље ност ја сно при ка за на по ет ским са др-
жа јем, по не кад и опи сом фор мал ног на чи на из во ђе ња пе са ма, у ме мо ар ским 
за пи си ма на жа лост не ма пре ци зни јих бе ле жа ка о са мој во кал ној прак си. 

Пре ма кул ту ро ло шким ис тра жи ва њи ма, све ча но сти по во дом бер бе су 
на те ри то ри ји да на шње Вој во ди не има ле ду гу тра ди ци ју. У Пе тро ва ра ди ну, 
Срем ским Кар лов ци ма, Срем ској Ка ме ни ци и на об рон ци ма Фру шке го ре, 
го то во сва ка имућ ни ја но во сад ска по ро ди ца још у пр вој по ло ви ни 18. ве ка 
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по се до ва ла је ви но град (вид.: ПО ПО ВИЋ 1963: 116; ЏЕ ПИ НА 1982: 3). С по себ ном 
па жњом ор га ни зо ва не, бер бе су би ле по зна те и по оба ве зној свир ци и пе сми. 
По сто је по да ци да је сре ди ном 19. ве ка би ла чу ве на бер ба го спо да ра Мил че те, 
ко јој су при су ство ва ли мно го број ни го сти, при пад ни ци раз ли чи тих дру штве-
них ста ле жа, а „уз бо га ту тр пе зу, уз оба ве зног ‘гај да ша и там бу ра ша’ и пра сак 
‘ра ке тли и пран ги ја’ бе ра чи су пе ва ли, игра ли, пре ска ка ли ва тру и са го сти ма 
се ве се ли ли це лу ноћ“ (Серб ске на род не но ви не 1838: 26; нав. пре ма: ЏЕ ПИ НА 
1982). У сво јим ме мо ар ским за пи си ма о че тр де се тим го ди на ма 19. ве ка, Сав ка 
Су бо тић по ми ње по пу лар не но во сад ске бер бе и, као по себ но за ни мљи ву, опи-
су је јед ну не за бо рав ну, одр жа ну у оче вом ви но гра ду. С то плим се ћа њем, ау тор-
ка на гла ша ва да је Јо ван По лит знао да су ове при ли ке за де цу до но си ле нај ве ће 
ужи ва ње: „а већ без ва тро ме та ни је мо гло би ти. Уве че, пак, бе ра чи и бе ра чи це 
пре ска ка ли би пре ко ва тре и игра ли би ко ло уз гај да ша и пе сму“ (СУ БО ТИЋ 
2001: 40–41). Упр кос то ме што је гра̏д био уни штио сав та да шњи род, отац је, 
пре ма ње ном при ча њу, ин си сти рао да го сти бу ду по зва ни и да све бу де ор га-
ни зо ва но по уо би ча је ном про то ко лу. Иа ко су га већ по зна ва ли као ша љи вог, 
скло ног да при пре ма ве ли ка из не на ђе ња, ни де ца, као ни оста ли го сти, ни су 
мо гли оче ки ва ти да ће По лит за ову при ли ку уре ди ти да се ко ли ма до не се 
гро жђе из Сре ма и да се при ве же за чо ко те, ка ко у ње го вом ви но гра ду не би 
из о ста ла оми ље на за ба ва. Иа ко без пре ци зни јих на во да о му зич ком ре пер то-
а ру, по себ но је на гла ше но да је ме ђу оду ше вље ним го сти ма био и гај даш и да 
је по сао оба вљен у из ра зи то при јат ној ат мос фе ри, уз пе сму.  

Нај оп шир ни је и нај жи во пи сни је при ка зе му зи ци ра ња при ли ком оку-
пља ња на мо ба ма до но се за пи си Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње. У днев нич-
ким бе ле шка ма о ди на ми ци про лећ них и лет њих да на у Фру шкој го ри 1854. 
го ди не, ау тор ка опи су је по сло ве ко је је оба вља ла са сво јом се стром Ка ти цом 
или у дру штву де во ја ка на јам ни ца, уз оба ве зну за јед нич ку пе сму. При ка зу ју-
ћи да не ко је про во ди у по слу, у по љу, воћ ња ку или ви но гра ду, Срп ки ња у 
при по ве да ње укљу чу је пре по зна тљи ве ро ман ти чар ске то по се, ме ђу ко ји ма је 
и не из о став ни лајт мо тив при ро де. У овом то ну су пред ста вље ни и ау тор ки ни 
лич ни му зич ки до жи вља ји и отво ре на раз ли чи та пи та ња о аспек ти ма ре цеп-
ци је на род них, по сле нич ких пе са ма:

Ра ду јем се да на шњем да ну. Ви шње и тре шње има ју се бра ти, а мо је је код 
по сле ни ца ста ја ти, – та ко ћу га у при ро ди про ве сти. Исти на, сад су на ста ле 
вру ћи не, што је не на вик ну то ме ма ло по те шко; – али мој па стир ски ше шир, и 
тре шње ве гра не, да ће ми за клон од сун ча ни’ зра ка, мо ја пак Ру жа и Ка та, пе-
ва ће ми од ју тра до мра ка, па не ће л’ то би ти цар ски дан! (...) 

Од та квих се гла со ва сва око ли на раз ле га ла; јер где год се ви шња и тре шња 
ру ме ни ла, ту су по јед на – ил’ по две же не ил’ де вој ке гра не са ви ја ле, и мо бар ски 
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пе ва ле. С тим се пе сма ма ове жу ви но гра ди, ви шње и тре шње обе ру, је чам и 
жи то по жњу. 

Ис под на ши’ ви но гра да, к ју гу, дуж бре га про те жу се њи ве на ко ји ма је 
већ бо је про ле ће не ста ло, и пре о бра же но кла сје као да ти шап ће: Ле то ће ско ро 
про ћи! Али то сла бо тко при мје ча ва; јер је при ро да, осим њи ва, сву да још у пу-
ном зе ле ни лу, из међ ко га њи ве са жи том јеч мом, ко ји већ у сно по ви ле жи, као 
злат на за стир ка из гле да ју, а не као опо ме на на до ла зак је се ни.

Та тко би сад и ми слио на је сен, кад ви но ва ло зи ца истом што се цве том 
осу ла? 

Ме ни је овај дан у не дра ма при ро де вр ло при јат но про шао: Очи су се за-
ни ма ле кра со том при ро де, а слух са гла сом на род них пе са ма, чув ства пак са 
обо ји ма. Та ко кад чо век на ђе се би за ни ма ња, ко јим не гре ши Бо гу, ни – бли-
жње му, свр ши те чај да на чи сто, као оно сун це (СУ БО ТИЋ 2001: 73, 76).

На дру гом ме сту, ау тор ка при по ве да и о раз го во ру де во ја ка на јам ни ца у 
ви но гра ду, у ко јем су са оп ште не по је ди но сти о му зич ком ре пер то а ру то ком 
бо жић ног по ста. Овом при ли ком, де вој ке су и из ве ле ода бра не пе сме, уз пра-
те ће играч ке ко ра ке:

И да нас сам јошт у ру ме ни лу ју тра, са мо јим ју че ра шњим ра ди ни ца ма, у 
ви но град оти шла, и опет це ли кон церт, ка ко од њих, та ко и из све око ли не, 
слу ша ла. У под не се де ћи под тре шњом, ко ја нам је да ла за клон од сун че вих 
зра ка, при ужи ни за пи там их: Бо га вам, мо је ле пе де вој ке, ка кве ви оно пе сме 
пе ва те кад у бо жић ни пост, у со би без свир ца игра те? На, ко је Ка та, ле па, ле пе, 
ве се ле на ра ви де вој ка, од го во ри: „Ако же ли те чу ти, мо же мо ми ва ма и сад јед-
но ко ло по ве сти, па и по пе ва ти; ва ла Бо гу! ни смо да нас ко па ле ку ку ру зе, да смо 
умор не, већ с гран чи це на гран чи цу ска ку та ле, као оно ти це ла ста ви це“. С тим 
ухва ти сво ју дру га ри цу Ру жу, дру ге две пру жи ше ру ке, и ста ше на ши ро кој ста-
зи игра ти и пе ва ти: Хо ја, хо ја! пре ко по ља, пре ко по ља; Ки ти Ми ла ки ту сми ља.

С тим се мо је ви лин ско ко ло рас пу сти, и око ме не по се да ју с реч ма да има 
јошт ви ше та ко вих пе са ма, са мо да пра вим јед ну мо бу, и да уме сим јед ну ги ба-
ни цу, па да чу јем што су пе сме. „Пра во“! ве лим ја, „че шља ће мо је дан пут пер је, 
са мо док но ћи бу ду ду же, – па ја ћу ва ма ги ба ни цу, а ви ме ни пе са ма“ (СУ БО ТИЋ 
2001: 76).

На осно ву Срп ки њи них за пи са са зна је мо по је ди но сти о ста ту су му зич-
ких са др жа ја у ак ту ел ном дру штве но-кул тур ном ка но ну: то ком по ста се пе-
ва ло и игра ло уз во кал ну прат њу, али се, ка ко из гле да, ни је сви ра ло. Ово све-
до че ње де ли мич но по твр ђу је да је пе ри од по ста у вој во ђан ској се о ској прак си 
озна ча ван као вре ме у ко јем је пле са ње уз ин стру мен тал ну прат њу би ло стро-
го та бу и са но.82 У исто вре ме, уоч љи во је и да су по ме ну те пе сме би ле на му-

82 У бе ле шка ма ет но ло га Јо ва на Ђур ђу ло ва из осме де це ни је 19. ве ка, о дру штве ном и 
кул тур но-му зич ком жи во ту Иђо ша, сто ји по да так да се не де љом „крај кр ста“ сви ра ло „у фру ле, 
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зич ком ре пер то а ру и ван кон тек ста по ме ну тог дру штве но-кул тур ног ка но на 
(ко ји упу ћу је на уз др жа ва ње од ода бра них му зич ко-играч ких са др жа ја то ком 
пе ри о да до Бо жи ћа), те у слу ча ју њи хо вог из во ђе ња ван об ре да ов де мо же би ти 
ре чи и о из о стан ку жан ров ске та бу и зи ра но сти. 

Про во де ћи да не у ви но гра ду, „од из ла ска Сун ца, па све до за ла ска“, Срп-
ки ња кон ти ну и ра но бе ле жи тек сто ве но вих пе са ма, ко је су ње не „ра ди ни це“ 
пе ва ле то ком за јед нич ких по сло ва. Ове тек сто ве она ће по том пре не ти и у 
днев ник, као вре дан спо мен на зву ке на род них књи жев них и му зич ких тво-
ре ви на уз ко је је жи вот но и умет нич ки уз ра ста ла – али, чи ни се, и као вред но 
све до чан ство и из вор за ет но му зи ко ло шка ис тра жи ва ња обла сти во кал не 
тра ди ци је на про сто ру да на шње Вој во ди не. Ме ђу пе сма ма су: Сун це за ђе за 
не вен, за го ру, Је чам же ле сре мач ке де вој ке, Или гр ми, ил се зе мља тре се, Наджњевa 
се мо мак и де вој ка, Же ла мо ба у два го спо да ра, На крај мо бо, на кра ју је до бро, 
Ка ра ли је! ка ра ли те мај ка, Дру мом је зде Бо сне ки ри џи је, Ајд’ за ла да, мо ја сил
на мо бо, Ше та ла се Тур ки ња де вој ка, Дру мом је зде срем ске ки ри џи је, Ја ју трос 
обе ћа’ мо ме пе ру ма лом, Све ти чи це ре дом по ју, Ро ди се зве зда Да ни ца, Вио се 
ви јор Или ја, Чо ба ни це, ра но ма те ри на, Смрт ца ра Ду ша на, Ду га да на у зла го
спо да ра, Си ни, сун це, да огре јем ру ке, Не ста сун ца за три бе ла да на, Пло ви ла 
је по Ду на ву ла ђа, Чар на го ра жао ми је на те.83 

Ау тор ка по себ но по ми ње и же те лач ке пе сме. Уве че би, пре ма ње ним за-
пи си ма, ло кал ни рад ни ци по шли ку ћи уз пе сму о ја бла ну ко ји „мо би го во ри 
да иде по ла ко, јер му је са ма го спо ја код дво ра, па не ће зна ти да је сил на мо ба, 
не го ће ми сли ти да је тур ска вој ска, па ће упла ши ти се. Ка да у дво ри шту (авли ји) 
бу ду, он да пе ва ју: До бар ве че, до бар до ма ћи не!/ Је л го то ва го спод ска ве че ра?, 
а ре ду ше ис пред ку ће од го ва ра ју: Го то ва је го спод ска ве че ра,/ Го то ва је, и по-
ста вље на је,/ Са мо у двор, на ша сил на мо бо! По том мо ба си ђе с ко ла, по бо де 
је дан бар јак у стре ју, ре ду шу тог да на и све по моћ ни це по ли ју из пу них ко тло-
ва во дом, игра ју ко ло на дво ри шту, ве че ра ју и ве се ле се до не ко до ба но ћи“ 
(СТО ЈА ДИ НО ВИЋ 1985: 118).

На ве де на све до чан ства отва ра ју мно га по ља за да љу ана ли зу. На пр вом 
ме сту, уоч љи ве су хе те ро ге ност и раз ли чи те функ ци је жан ра пе са ма уз рад. Пре-
ма Срп ки њи ним се ћа њи ма, уз се о ске по сло ве би ле су ве за не пе сме раз ли чи те 
са др жи не, од оних по ве за них са са мим кон тек стом по сло ва ња, до љу бав них, 
али и еп ских. Под пе сма ма уз рад под ра зу ме ва ју се че сто и пе сме по сле ње га, 
уз од мор и за ба ву по сле ни ка. Бу ду ћи да се ти пич не мо бар ске пе сме од но се на 

ар му ни ке, двоњ ке и там бу ре“ и да су мом ци и де вој ке игра ли и пе ва ли у ко лу; уп. RA KO ČE VIĆ 
2012: 23.

83 Пе сме су на ве де не пре ма пр вом сти ху, ка ко је уо би ча је но у ет но му зи ко ло шкој прак-
си. Сти хо ве пе са ма у це ли ни ви д. у: СТО ЈА ДИ НО ВИЋ 1985: 73–75, 89–94, 110, 125–126, 164, 240. 
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гру пу из во ђа ча (мо бар ског по сла, од но сно пе сме), a епи ка на пр вом ме сту под-
ра зу ме ва со ли стич ко ин тер пре ти ра ње по ет ско-му зич ког са др жа ја, на ве де ни 
спи сак пе са ма уз рад пре но си и спе ци фич ни од раз стал не ко ре ла ци је за јед-
ни це и по је дин ца у обла сти на род ног му зич ког ства ра ла штва. На во дом две ју 
пе са ма, Дру мом је зде Бо сне ки ри џи је и Дру мом је зде срем ске ки ри џи је, по твр ђе но 
је при су ство ва ри ја тив но сти као ства ра лач ког прин ци па у по ет ској ди мен зи ји 
на род не му зич ке тра ди ци је. Из истих то по ни ма мо же се прет по ста ви ти ми гра-
ци ја, ге о граф ска рас про стра ње ност пе сме, од но сно по сле дич но по сто ја ње за јед-
нич ког ме ло диј ског ти па две ју пе са ма раз ли чи тог по ет ског са др жа ја у окви ру 
му зич ког на сле ђа ста нов ни штва срп ског по ре кла у раз ли чи тим кра је ви ма.

Ме мо ар ске бе ле шке са др же и дру га све до чан ства о оку пља њи ма на сéли-
ма и прéли ма, по пу лар ним об ли ци ма дру штве ног жи во та ко ји су у се о ској 
сфе ри та ко ђе би ли по ве за ни с рад ним ак тив но сти ма. Та ко Јо ван Су бо тић 
опи су је зим ске ве че ри у свом род ном се лу (До брин ци ма), с по себ ним освр том 
на му зич ки аспект жен ских оку пља ња око пре сли це, где би пре ље уз по сао 
„слат ко раз го ва ра ле“ и раз ме њи ва ле на род не при по вет ке и пе сме. Ми ли ца 
Сто ја ди но вић у днев ни ку на во ди и текст по пу лар не фру шко гор ске прел ске 
пе сме Пре ле су пре ље с ве че ра, као и при по вет ку на пре лу (срп ска вер зи ја Пе
пе љу ге), ко ја се на шла и ме ђу за пи си ма Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа.84 

Пе сме ве за не за оби ча је го ди шњег и жи вот ног ци клу са

Ме мо а ри сти пи шу и о из во ђе њи ма на род них пе са ма ве за них за оби ча је 
го ди шњег, од но сно жи вот ног ци клу са об ред но-оби чај них рад њи.85 С об зи ром 
на ве ли ки ути цај цр кве них вла сти на ор га ни за ци ју дру штве ног жи во та на 
те ри то ри ји Вој во ди не по чев од дру ге по ло ви не 18. ве ка, и на овом по љу је по-
себ но из ра же на хри сти ја ни за ци ја об ред но-оби чај не прак се. Уоч љи ва је не-
рас ки ди ва ве за об ред но-му зич ких то ко ва и ка лен дар ског сле да хри шћан ских 
пра зни ка. У ау то би о граф ским освр ти ма на иди лу де чач ког жи во та у До брин-
ци ма, три де се тих го ди на, Јо ван Су бо тић пре но си сли ко ви те опи се се о ског 
оби ча ја „ви ја ња Бо жи ћа“, али на жа лост без освр та на му зич ке са др жа је.86 У 

84 Прет по став ка је да је Вук Ст. Ка ра џић упра во од Ми ли це Ст. Срп ки ње до био за пис 
ове при по вет ке; уп. Ги кић, По го вор, у: СТО ЈА ДИ НО ВИЋ 1985: 342.

85 У ра тар ско-сто чар ским за јед ни ца ма, го ди шњи ци клус је уоб ли чен у за ви сно сти од сме не 
го ди шњих до ба: ње гов по че так је ве зан за озна ча ва ње кра ја зи ме, од но сно бу ђе ње при ро де, а 
за вр ше так за озна ча ва ње кра ја ра тар ске го ди не. У окви ру жи вот ног ци клу са, об у хва ће ни су 
зна чај ни до га ђа ји у жи во ту по је дин ца – ро ђе ње, свад ба, смрт; нав. пре ма: RA KO ČE VIĆ 2012: 19, 31.

86 У се ли ма Вој во ди не, у про шло сти, а по не где и да нас, на Бо жић, ре ђе дру гог или тре-
ћег да на, одр жа вао се оби чај ја ха ња ко ња. Ја ха чи ју ре кроз се ло, „ви ја ју“, „пра те“, или „те ра ју 
Бо жић“. У срем ским се ли ма био је оби чај да на пр ви дан Бо жи ћа ко ње ја шу мом ци, а дру гог и 



. . . . . . . . . . . . . . . Из ме ђу се ла и гра да – тра ди ци о нал на на род на му зи ка 133

Пут нич ким пи сми ма и за пи си ма Ми лан Ђ. Ми ли ће вић на во ди при мер јед не 
бо жић не пе сме ко ја се у осмој де це ни ји 19. ве ка пе ва ла у око ли ни Ста ре Пла-
ни не: Сви се све ци са би ра ли/ Све том Бо же на ве че ру./ Све тог Бо же до ма не ма/ 
Там га ка жу на пла ни ну./ А мај ка му дом’ до би ла/ Му шко де те Исус Хри стос 
(МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ 2014: 32).

За пе ри од ус кр шњег по ста, пре ма се ћа њу Ми ли це Сто ја ди но вић, би ле 
су ве за не по себ не игре и пе сме – уз крат ка об ја шње ња ко ре о ло шких обе леж-
ја и на по ме не о ди на ми ци уче шћа мо мач ког и де во јач ког ко ла у из во ђе њу, 
ау тор ка на во ди пе сме: Су жањ, ја дан Бо го је, Ој, Ста ме на, Ста ме на, Је же ле же 
у ора ње, Ку ја ле ку јо! шта ку јеш? (МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ 2014: 155–158).

Са не скри ве ним оду ше вље њем, Јо ван Су бо тић у ау то би о граф ским бе ле-
шка ма при зи ва и се ћа ња на „ђур ђев ска“ ју тра, укљу чу ју ћи му зич ку ди мен зи ју 
ових про лећ них пеј за жа. Пам ти ка ко би га, у освит да на, мај ка не жно бу ди ла, 
а из да љи не би се чу ли „ми ли гла си из мла дих гр ла“ ши ро ко рас про стра ње не 
пе сме По ра ни ле де вој ке, Је ло, ле! Је ло, до бра де вој ко! У ро ман ти чар ском ма ни-
ру, Су бо тић пот цр та ва и ин тен зи тет му зич ког до жи вља ја, ра до се при се ћа ју ћи 
и ивањ дан ских пе са ма: „Не да ти се чи ни ло, не го си до и ста чуо, ка ко то са ме 
пра ве ви ле пе ва ју! Или кад пред ве че бе ру ивањ ско цве ће по по љу, па пе ва ју: 
Ивањ ско цве ће,/ ивањ ско цве ће, пе тров ско!“ (СУ БО ТИЋ 1910: 63).

О истом кор пу су на род них му зич ких тво ре ви на пи ше и Ми ли ца Сто ја-
ди но вић Срп ки ња, чи ја су се ћа ња по слу жи ла и као основ но све до чан ство о 
про сла вља њу Ивањ да на ме ђу Ср би ма на под руч ју Вој во ди не у 19. ве ку (вид.: 
БО СИЋ 1996: 352). Ау тор ка опи су је ка ко су се де вој ке ску пља ле и спре ма ле за 
од ла зак у ивањ ско цве ће, „чим сун це сво је сјај не зра ке к но ћи са гне (...) Оне 
по не су ле пих ма ра ма од ко јих у по љу, кад вен це од жу та ивањ ска цве ћа са ви-
ју, по пле те не бе лим пе тров ским, бар ја ке на чи не, ко ји се у њи о вом чо по ру 
ви јо ре кад оне упра ве ход ку ћи, и пе ва ју: Иван ско цве ће, пе тров ско,/ зе ле ним 
по љем цве та ло./ Иван је цве ћа на брао/ Мај ци у кри ло ме тао,/ А мај ка с кри ла 
на зе мљу. Та ко пе ва ју ћи, кит ња сте вен це на ру ка ма и бар ја ци ма но се ћи, до ђе 
сва ки чо пор у свој со как, ту, рас ква ре бар ја ке, и сва ка де ва са сво јим вен ци ма 
сво јој ку ћи оде“ (СТО ЈА ДИ НО ВИЋ 1985: 83–84).

У сег мен ти ма сту ди је о на род ном жи во ту ме ђу Ср би ма у 19. ве ку, Ти хо-
мир Ђор ђе вић под се ћа и на све до че ње Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа о кр сто но шким 
пе сма ма:

тре ћег да на су се ста ри ји сан ка ли на са о ни ца ма или ко ли ма. Ја ха чи су свра ћа ли у ку ће ро ђа ка, 
или у ку ће ко је су има ле де вој ке за уда ју, где би их обич но ча сти ли пи ћем. Уз пут и при ли ком 
ула ска у ку ће, ја ха чи су пе ва ли при год не пе сме, нај че шће пра знич ни тро пар Ро жде ство Тво је 
и на род ну ду хов ну пе сму Ви тле је ме, слав ни гра де; нав. пре ма: БО СИЋ 1996: 153–160; РА КО ЧЕ ВИЋ 
2002: 24; КО СТИЋ 2009: 35–36. 
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У тај дан ску пе се мом ци око цр кве, узму се би на пр си ико не па два и два 
за бар јак та ром, а за њи ма све ште ник са је ван ђе љем, иду од за пи са до за пи са, 
сви го спо да ју ћи углас: „кр сто но ше Бо га мо ле, Го спо де по ми луј!“ Па не са мо то, 
већ се из уста на род них мо гу чу ти при ли ком но ше ња кр ста и чи та ве цр кве не 
пе сме, као нпр. ус кр шњи тро пар (ЂОР ЂЕ ВИЋ 1931: 4, 54). 

Ово све до че ње по себ но осве тља ва спе ци фич но сти ве за и дво смер ност 
ути ца ја из ме ђу на род ног об ред ног пе ва ња и цр кве ног по ја ња (уп. ПЕ ТРО ВИЋ 
1982–1983: 463–482; РА КО ЧЕ ВИЋ 2002: 67–91). Ка да је реч о по ет ско-му зич ком 
аспек ту по ме ну тог уза јам ног де ло ва ња, као је дан од ви до ва спо ја на род ног и 
цр кве ног му зич ког на сле ђа по себ но се ис ти че за ме на па ган ских об ред них 
пе са ма цр кве ним тро па ром (уп. РА КО ЧЕ ВИЋ 2002: 72).

Кр сто но шка пе сма
(Вла ди мир Ђор ђе вић, Срп ске на род не ме ло ди је, Бе о град 1931, бр. 233)

Осим по ме ну тих оби ча ја и пе са ма из го ди шњег ци клу са, Ми ли ца Сто-
ја ди но вић у днев ни ку из два ја и пе сме ко је су из во ђе не у окви ру жи вот ног 
ци клу са об ред но-оби чај них рад њи. На по ме ну то је да су се у пе ри о ду пред 
бер бу, до по кла да, пе ва ле сва тов ске пе сме. Бу ду ћи да у вре ме по ста ни је би ло 
до зво ље но ин стру мен тал но му зи ци ра ње, пред Бо жић су на слав ским оку пља њи-
ма и на уго ва ра њи ма бра ка, про ше ви на ма, од но сно „ја бу ка ма“87 би ле ак ту ел не 

87 У срп ској на род ној кул ту ри ја бу ка као сим бол за у зи ма зна чај но ме сто. Из ме ђу оста-
лог, но ше ње ја бу ке ко ја је уве за на цр ве ним ву не ним кон цем би ло је знак де во јач ке зре ло сти и 
спрем но сти за брак. Раз ме на ја бу ке из ме ђу мла ди ћа и де вој ке пред ста вља ла је и из раз уза јам-
не сим па ти је и љу ба ви. Ако би на про ше ви ни де вој ка при хва ти ла ја бу ку, то би зна чи ло да је 
при ста ла на брак, па ја бу ка ти ме по ста је и сим бол ње ног но вог ста ту са и ус по ста вља ња но вих 
од но са из ме ђу по ро ди ца мла де на ца. О зна ча ју ко ји је ја бу ка у про шло сти има ла у свад бе ним 
об ре ди ма све до чи и на зив „ја бу ка“ за про ше ви ну. Вид.: СО ФРИЋ 1912/1990: 108–115; ЧАЈ КА НО ВИЋ 
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астал ске пе сме88 и ода бра не пе сме уз ко је се игра ло ко ло: Ле па Не да во ду не ла, 
По се ја ла ба ба ти кве, Па сло мом че вра на ко ња.89 Ре кло би се да ова све до че ња, 
као и она о му зич ко-играч ким ка рак те ри сти ка ма пе са ма за сту пље них у пе ри-
о ду ус кр шњег по ста, пру жа ју и сво је вр сну до пу ну ет но граф ским са зна њи ма 
о тра ди ци о нал ној играч кој прак си Ср ба на под руч ју Вој во ди не (RA KO ČE VIĆ 
2012: 31). 

Срп ки ња да је и упе ча тљив оп шти ко мен тар о ди на ми зму тра ди ци о нал-
не му зи ке као сег мен та кул ту ре, ис ти чу ћи да „са раз ви ја њем про ле ћа и са 
ни ца њем цве ћа ни чу и но ве пе сме из по е тич ног ду ха срп ско га на ро да, ко јих 
се глас пре ко на ших по ља на ори, и не ста не их, као год и цве ће што ни че и не-
ста не га, а са но вим цве ћем, ето и но ви’ пе са ма!“ (RA KO ČE VIĆ 2012: 118). 

Ко нач но, по себ но је за ни мљи ва и Срп ки њи на бе ле шка о ре цеп ци ји се о-
ских на род них пе са ма ме ђу ста нов ни ци ма ве ћих, углед ни јих срп ских ва ро ши 
на под руч ју Хаб збур шке мо нар хи је. Ау тор ка при ча ка ко је јед ном при ли ком 
ње на на јам ни ца, то ком ра да у ба шти, пе ва ла од ре ђе ну пе сму, али је ин тер пре-
та ци ју пре ки ну ла ка да се у бли зи ни по ја вио Ми ли чин отац, те ју је Ми ли ца 
дру гом при ли ком за мо ли ла да пе сму до вр ши. Де вој ка је та да за чу ђе но пр о ко-
мен та ри са ла Срп ки њи но ин те ре со ва ње за „па ор ске“ пе сме, ис ти чу ћи да је у 
Кар лов ци ма до жи ве ла да „го спо је и фрај ле и не слу ша ју на на ше пе сме“ (СТОЈА-

ДИНОВИЋ 1985: 199). Слич ну по ру ку Ми ли ца Сто ја ди но вић пре но си и у јед ном 
од пи са ма Ву ку Ка ра џи ћу. Ау тор ка кон ста ту је да су срп ске на род не пе сме 
„Срп ки њи фрај ли би ле (...) про сте, та је тре ба ла Нор му, Фра Дја во ла и дру го 
што је ту ђе (и сад ми је сме шно кад се се тим кад сам ја из Ва ра ди на из шко ла 
ку ћи до шла, па мом Ави и ма ми сви рам у ги тар из сви ју опе ра нај те же ва ри-
ја ци је, ал’ не знам ни шта срп ски, а ме ни Ава је дан пут ре че: ‘Та ти, ди је те, не 
знаш ни шта сви ра ти, жа ли Бог мо ји’ но ва ца’), а у про стом на ро ду др жа ле су се 
са мо још сва тов ске и мо бар ске пе сме, јер и се о ска де вој ка по че ла је већ пе ва ти 
‘ах, љу ба ви па кле на’, на ро чи то оне ко је су бли же ва ро ши ца ма, и оне од оне 
стра не пла ни не“ (СТОЈАДИНОВИЋ 1985: 283). Као за себ но све до чан ство о од но су 

1985: 107–115; КУ ЛИ ШИЋ, ПЕ ТРО ВИЋ, ПАН ТЕ ЛИЋ 1998: 219–220; БО СИЋ 2001; Сло вен ска ми то ло
ги ја 2001; нав. пре ма: ИВА НО ВИЋ БА РИ ШИЋ, 12. 05. 2016.

88 Та ко зва не „астал ске пе сме“ пред ста вља ју по себ ну гру пу пе са ма у срп ској на род ној 
кул ту ри, по себ но на под руч ју Бач ке. Као из да нак еп ске кул ту ре, ка рак те ри ше их пе ва ње „при-
по вед ног“ ти па, ко је се ве зу је за пе сме ба лад ног са др жа ја или оне обо је не ху мо ром. Не ка да су 
би ле не го ва не у окви ру гу слар ске прак се, а пе ва не су и уз сви ра ње на гај да ма. На зи ва ју се и 
пе сма ма „од кра ље ва“, од но сно све чар ским слав ским пе сма ма. У функ ци о нал ном сми слу, 
ана лог не су еп ским пе сма ма уз гу сле ко је жи ве у прак си срп ског тра ди ци о нал ног му зи ци ра-
ња на под руч ју ју жно од Са ве и Ду на ва. Вид.: ЛА ЈИЋ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ 2000: 60; ЂУР КО ВИЋ 2012: 3; 
РО ГА НО ВИЋ 2012: 30.

89 СТО ЈА ДИ НО ВИЋ 1985: 76, 159–160. О ко ре о ло шким од ли ка ма на род не му зич ке прак се 
вид.: RA KO ČE VIĆ 2011; 2012. 
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из ме ђу се о ске и град ске кул тур не и му зич ке тра ди ци је, овај од ло мак ау тор-
ки них бе ле жа ка осве тља ва и ка рак те ри стич не то ко ве кул тур не тран зи ци је и 
мо дер ни за ци је. 

Род на ку ћа Јо ва на Су бо ти ћа у До брин ци ма
(РОМС XCI-32)

Са бо ри и ва ша ри – дру штве не и му зич ке ди мен зи је 

У ет но ло шким ис тра жи ва њи ма, упра во је кроз ин сти ту ци је са бо ра и 
ва ша ра, као нај ра спро стра ње ни јих дру штве них по зор ја у Ср би ји 19. ве ка, са-
гле дан дру штве ни ди на ми зам ко ји при ват ност сва ко дне ви це уво ди у по ље 
јав них сфе ра. Уо че но је да су у гра до ви ма, ва ро ши ца ма и се ли ма у про се ку два 
пу та го ди шње ор га ни зо ва на на род на оку пља ња, под чи јим су се окри љем цр кве-
не, оп штин ске вла сти и ис так ну ти по је дин ци до го ва рали о оп штим на род ним 
по тре ба ма, до но си ли по ли тич ке од лу ке и сл. И пре ин сти ту ци о на ли за ци је, 
са бо ри су би ли ме ста кре и ра ња јав них дру штве них и кул тур них по ли ти ка, еко-
ном ски са ми ти и сво је вр сни цен три за ба ве, а по чет ком ве ка, но во фор ми ра не 
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ин сти ту ци је вла сти срп ске др жа ве са бо ри ма су да ле ле ги ти ми тет пра зни ка, 
тр жи шта и за ба ве. Пре ма ет но ло шким ис тра жи ва њи ма, на овом по љу јав них 
ри ту а ла би ла је нор ми ра на и ети ке ци ја, зна ле су се уло ге, ста ту си и по на ша ња 
ак те ра. На ро чи то је ис так ну то дру штве но по зи ци о ни ра ње на са бо ри ма: се љак је 
по ста јао про да вац или ку пац, де вој ка је до би ја ла ста тус уда ва че, мо мак се при-
ка зи вао као нај бо љи играч, а бо га ти до ма ћи ни су до сти за ли вр ху нац мо ћи у 
дру штве ној хи је рар хи ји. На са бо ре се че сто и до ла зи ло у прат њи ин стру мен та-
ли сте, обич но гај да ша, док је пе ва ње и игра ње у ко лу до ми ни ра ло дру штве ном 
сце ном (ЛУ КИЋ КР СТА НО ВИЋ 2006: 789–798).

Ме мо ар ски из во ри по твр ђу ју да је му зи ка у окви ри ма по ме ну тих дру-
штве них оку пља ња има ла цен трал но ме сто. До ку мен тар ни за пи си из пе ра 
Ми ли це Сто ја ди но вић, Ко сте Хри сти ћа и Пе ре То до ро ви ћа до но се упе ча тљи ва 
све до чан ства о ста ту су и уло га ма на род ног му зи ча ра-сви ра ча, као и о дру гим 
со ци јал ним аспек ти ма ових до га ђа ја. На род ни са бо ри су у књи жев ним из во-
ри ма пред ста вље ни као при год не при ли ке за су сре те, упо зна ва ње и збли жа-
ва ње мла дих, као и за пре но ше ње раз ли чи тих (ин тим них/љу бав них, као и 
етич ких, ду хов них, по ли тич ких) по ру ка кроз му зич ку ак тив ност, пе сму и 
игру. И у овом кон тек сту до ла зе до из ра жа ја раз ли чи те функ ци је на род не 
умет но сти и му зич ке прак се, у за ви сно сти од оп штих од ли ка дру штве ног 
жи во та се ла и гра да, као и осо бе но пре пли та ње и про жи ма ње све тов ног са 
цр кве ним аспек ти ма сва ко днев ног жи во та. 

Се ло – ме сто очу ва ња тра ди ци је

Уз на гла ше ну по тре бу да ис ка же ду бо ку лич ну пре да ност срп ској на род ној 
тра ди ци ји и оби ча ји ма, Ми ли ца Сто ја ди но вић у днев нич ке за пи се уно си и по-
је ди но сти о се о ским цр кве ним пра зни ци ма и са бо ри ма. У ви ше ма хо ва, она 
бе ле жи успоменe на обе ле жа ва ње сла ве се о ске цр кве у Врд ни ку (на дан про сла-
вља ња пре но са мо шти ју Све тог Ни ко ле), по во дом ко је ју је та мо шњи све ште ник 
по зи вао у го сте, а спо ме ну та су и све ча на на род на са бра ња на Ду хо ве у ма на сти-
ру Ја ску. Оста је по ма ло не ја сно ка кво је би ло то „нео бич но али по зна то пе ва ње“, 
ко је је Срп ки ња чу ла из до ли не, ка да је „све бли же и бли же до ла зи ло“, али је 
пре ци зни је на ве де но да је у мно гим слав ским при ли ка ма у се лу би ло уо би ча-
је но игра ње Срп ског ко ла (кур зив М. С. С.) (СТО ЈА ДИ НО ВИЋ 1985: 41, 43).

Жи во пи сним при ка зом му зич ке, играч ке ат мос фе ре, ау тор ка бе ле жи и 
спо мен на на род но ве се ље по сле слу жбе на Ивањ дан. 

Кад се ко лач пре се че, и зво на, у здра вље, за зво не, он де по вр ви мла деж, и 
сво се ло та мо. Сви рац у го ми ли ве се ли’ мо ма ка за сви ра, ко ло се хва та, и за час 
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је ве ли ко, и ле по, као ве нац од ра зно га цве ћа. Кад смо ми с на шим го сти ма цр-
кви оти шли, игра ло је ко ло већ уве ли ко; већ је са че ла где ког игра ча зној цу рио, 
а под се ни цом бру ја ло је од „Мло га ја ље та!“ (СТО ЈА ДИ НО ВИЋ 1985: 85).

Не са мо оп шти кон текст – ор га ни зо ва ње на род ног са бо ра по во дом про сла-
ве цр кве ног пра зни ка – не го и за се бан осврт на сло је ве му зич ког ре пер то а ра, 
ме ђу ко ји ма по себ но ме сто за у зи ма цр кве на по хвал на пе сма, „мно го љет стви је“, 
упу ћу је по но во на осо би ти спој све тов не и цр кве не му зич ке тра ди ци је. 

Слич ни за пи си од но се се и на се о ско слав ско оку пља ње у Бу ков цу, на 
спа сов дан ском са бо ру: 

На по ју тар је са сви та њем руј не зо ре сва мла деж иде у шу му на та ко зва ну 
„Ви ли ну во ди цу“. Ту сви ра ју мно го број не гај де, фру ле, и там бу ре уда ра ју, и игра 
се и пе ва, да сва го ра од зи вом уз бру ји. То гор ско ве се ље тра је лет њи дан до под не, 
он да иду ку ћи, а по сле под не обла че се тко леп ше мо же, иде цр кви, где игра ју 
до за ла ска сун ца (СТО ЈА ДИ НО ВИЋ 1985: 87).

Пре ма за пи си ма исте ау тор ке, дан Св. Или је у Врд ни ку та ко ђе је 1854. го-
ди не, уо би ча је но, био обе ле жен игра њем ко ла и гај да шком свир ком на со ка ку.

Срп ки ња и у овом кон тек сту го во ри о де ли кат ним ре ла ци ја ма ре ли ги о-
зне осве шће но сти, по бо жних и на ци о нал них осе ћа ња. У освр ти ма на спо мен 
пра зни ка Ро ђе ња Св. Јо ва на, ре то рич ки се пи та ју ћи „Има л’ шта тро га тел ни је 
нег кад Ср би на сво ме Твор цу у сла ву за по ји?“, она по но сно ис ти че да је то ком 
ли ти је око цр кве осе ћа ла да „ни за сав бри ли јант Бра зи ли је не би пре ста ла 
Срп ки њом би ти!“ (СТО ЈА ДИ НО ВИЋ 1985: 85). На дру гом ме сту, ко мен та ри ше ни-
зак ни во од но са срп ске уче не и от ме ни је кла се пре ма жи во ту цр кве, уз на по-
ме ну да је на за ба ва ма то ком пр ве не де ље Ве ли ког по ста ви ђа ла „тај наш от ме ни 
свет го ми ла ма ићи на бал, на сањ ка ње, ал’ у цр кви та ко ма ло“ (СТО ЈА ДИ НО ВИЋ 
1985: 141).

Ис ти чу ћи став да се це ло куп ни жи вот ни пут од ви ја пре ма Бо жи јем про-
ми слу и до пу ште њу, Срп ки ња го во ри и о ди мен зи ја ма свог лич ног од но са 
пре ма ве ри. Још јед ном је на гла шен ин тен зи тет бли ске по ве за но сти ње не по-
тре бе за Бо гом и по тре бе за умет нич ким, пе снич ким и му зич ким ства ра ла-
штвом и из ра зом:

Љу ди ми ни су ка дри ни шта да ти, ни шта од у зе ти: Осу ди л’ ми Бог не сре-
ћу, хајд’ не ка је укло не љу ди; на ре че л’ Бог ме ни сре ћу, нек је про ба ју уни шти ти 
љу ди, и та ко ве ру ју ћи, ја се са мо са сво јом са ве шћу ра чу нам, па кад ми нај већ-
ма за ту жи го не ње љу ди, а ја он да узмем мој ги тар, па се за тво рим у мо ју со бу, 
од сви рам и от пе вам: Нек су Те би, Твор че, са мо/ Де ла мо ја по вољ на,/То  ће би ти 
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ди ка мо ја/ Кад пре ста нем Тво ме стра шном су ду,/ То ће би ти бла го мо је/ Што 
ћу у гроб по не ти (СТО ЈА ДИ НО ВИЋ 1985: 182).

Из овог од лом ка, као сво је вр сна на ја ва те ме ко ја зах те ва по себ но ту ма-
че ње, иси ја ва и ути сак о спе ци фич ном про жи ма њу/амал га ми са њу кул ту ра и 
тра ди ци ја (гра да и Цр кве, За па да и Ис то ка).

Град – ме сто су сре та кул ту ра 

О град ском јав ном жи во ту у ет но ло шкој ли те ра ту ри пи са но је пре све га 
из пер спек ти ве са гле да ва ња мо гућ но сти ве ћег из бо ра. Гра до ви Ср би је 19. ве ка 
пред ста вље ни су као но си о ци по ли тич ког, дру штве ног и кул тур ног жи во та, 
с по себ ним од ра зом у жи во ту јав не дру штве не сце не, ко ју је од ли ко вао елит-
ни, по пу ли стич ки и по пу лар ни ка рак тер, с еле мен ти ма спек та кла (ЛУ КИЋ 
КР СТА НО ВИЋ 2006: 783–785). 

У раз ма тра ним ме мо ар ским из во ри ма ко ји ре фе ри ра ју на дру штве ни 
жи вот Кне же ви не, од но сно Кра ље ви не Ср би је, као и у пе ри о ди ци и раз ли чи-
тим хро ни ка ма дру штве ног жи во та у Бе о гра ду у 19. ве ку, за бе ле же на су све-
до чан ства о ве ли ким го ди шњим са бо ри ма по во дом про сла ве да на Св. Мар ка, 
хра мов не сла ве ста ре па ли лул ске цр кве. Пре ма по је ди ним из во ри ма, Бе о гра-
ђа ни су с не стр пље њем оче ки ва ли овај, нај ве ћи ва шар у го ди ни, ко ји је у цр кве-
ној пор ти оку пљао ма су тр го ва ца, ко ла ча ра, ко мен ди ја ша, пе ли ва на и ша три, 
док „бу ка зур ла ша, го чо би ја, гај да ша и дру гих му зи ча ра, ис пре се ца на уз ви ци ма 
ко ме ди ја ша и про да ва ца, ни је пре ста ја ла до ду бо ко у ноћ“ (ЂОР ЂЕ ВИЋ 2011: 281).

Иа ко ни су пре ци зно да ти ра ни, ис црп ни ме мо ар ски за пи си Ко сте Хри-
сти ћа до но се по себ на осве тље ња о ат мос фе ри у гра ду и глав ним при пре ма ма, 
као и о све ча ном да ну јед не од ова квих про сла ва. Уо чи пра зни ка од слу же но 
је бде ни је, ко јим је чи но деј ство вао ми тро по лит, а слу жби су при су ство ва ли 
сви нај ви ши др жав ни чи нов ни ци.90 По дроб но је ис при ча но ка ко су за про сла-
ву бри жљи во спре ма ни ко ла чи, на ме шта ни сто ло ви и бу ра ди са пи ћем, а у зо ру 
је све ча ност обе ле же на и гром ким зву ком пран ги ја. Хри стић и о овој при ли-
ци го во ри ве о ма жи во пи сно, уз на ро чи ти осврт на му зич ки део про гра ма, 
пре но се ћи чи та о цу ути ске о све чар ском ам би јен ту у ко јем су ужи ва ли пред-
став ни ци раз ли чи тих дру штве них сло је ва:

90 Без бли жих по да та ка о да ту му, не ја сно је ко ји је ми тро по лит слу жио на по ме ну том 
пра знич ном бде ни ју. Мо гу ће је да Хри стић и овим одељ ком ре фе ри ра на ак тив но сти Те о до-
си ја Мра о ви ћа (ми тро по ли та Ср би је у пе ри о ду 1883–1889), ко га у по себ ним ме мо ар ским од лом-
ци ма по ми ње и као вр сног пој ца. Та ко ђе, мо гу ће је да пи сац ми сли на ми тро по ли та Ми ха и ла, 
ко ји је ову слу жбу вр шио у пе ри о ду 1859–1881. и 1889–1898. године.
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А отуд од цр кве гру ва ју пран ги је, пи ште зур ле, ци че ће ма не та и тре ште 
та лам ба си. За сто ло ви ма још се де зва ни це и го спо да, с ми тро по ли том у за че љу, 
ис пи ја ју у сла ву Све то га хра ма и за здра вље до брих до ма ћи на и ми лих го сти ју. 
Раз дра га ни Па ли лул ци под ска ку ју од ра до сти, од би ја ју од сто ло ва пр о сја ке и 
ци га ни ју и жу ре је дан дру го га на двор бу ви со кој го спо шти ни.

Ма ло ни же, на ле ди ни, та ла са се ши ро ко ко ло. Сви рач у сре ди ни, раз др-
љен и зно јав ду ва у фру лу или ћур ли че у двој ни це. Се ља ци у чи стој пре о бу ци, 
усит ни ли по во де ћи се ле во и де сно, се љан чи це за ну ре не, по ви ја ју се уз њих, 
ра ши ре них ру ку, за де ну тих за њи хо ве тка ни це. Ве се ло бли ста ју де во јач ке очи 
од за до вољ ства и ужи ва ња, а ни зо ви круп них ор ла ша и сит ник бе шлу ка ди жу 
се, спу шта ју и рит мич ки звец ка ју на је дрим пр си ма што брек ћу здра вљем и 
мла до шћу. Це ла ова ле са по ле ће на пред и су жа ва ко ло или уз ми че на зад ши ре ћи 
га. А кроз ову ле су уле ћу у ко ло или из ле ћу из ње га не ста шна де ца, као га ле бо-
ви кроз за пе ну ша не та ла се.

На дру гој стра ни, пред да шча ром, гај даш на ду вао свој мех, од уј мио од 
сви ра ле и на кри вио гла ву, а Ба на ћа нин пре пли ће но га ма, на кри вио ше шир, 
ври шти и цуп ка у ме сту, а по ди гао обе ру ке увис с уга ше ном лу лом у јед ној, а пу ном 
ча шом у дру гој ру ци. Уна о ко ло по се дао на род по тра ви, за до вољ но по сма тра све 
ово ша ре ни ло и ужи ва у овој ве ли кој ти шми и вре ви... (ХРИ СТИЋ 1989: 177–178).

Хри сти ћев за пис ја сно пре до ча ва да бе о град ску сре ди ну у овом тре нут ку 
од ли ку је са свим дру га чи ја кул тур на ат мос фе ра у од но су на тра ди ци о нал ну 
вој во ђан ску, ко ју опи су је Ми ли ца Сто ја ди но вић. На пр вом ме сту, упе ча тљи ви 
су срет ори јен тал них ин стру ме на та и ан сам ба ла озна чио је из ра зи ти кон траст 
пра во слав ној цр кве ној, ри ту ал ној све ча но сти ко ја је би ла и основ ни по вод 
на род ног оку пља ња на са бо ру. Овим је по твр ђе на чи ње ни ца да су цр кве но пра-
знич не об ред не рад ње би ле би тан, али не и основ ни чин град ског јав ног оку-
пља ња у овом пе ри о ду, ко ји се све ви ше кон цен три ше на тр жи ште и за ба ву 
(ЛУ КИЋ КР СТА НО ВИЋ 2006: 793). 

Спе ци фич ни амал гам кул тур них и му зич ких тра ди ци ја пред ста вљен је 
сли ком за јед нич ког му зи ци ра ња ори јен тал них сви ра ча и цен трал но ср би јан-
ске игре уз фру лу и двој ни це, во ђе не упо ре до с тра ди ци о нал ним вој во ђан ским 
ко лом уз прат њу гај да ша. Ме шо ви то ко ло, с уче шћем де во ја ка, ин ди ку је и про-
ме ну род них од но са у окви ру играч ке, ко ре о ло шке тра ди ци је. 

Хри стић на по ми ње да су за мар ков дан ску про сла ву би ли за ин те ре со ва ни 
и при пад ни ци Дво ра, по себ но кнез Ми лан Обре но вић ко ји је ра до до ла зио и 
по сма трао на род но ве се ље ис пред па ли лул ске цр кве. Ка рак те ри стич но су ко-
мен та ри са ни и по је ди ни дру штве ни аспек ти му зич ке и играч ке прак се: 

Јед не го ди не бе ше на ро чи то мно го све та о Ма р ко ву дне. На род бе ше пре-
кри лио по ље чак до двор ске огра де. Да би уве ли ча ва ле ве се ље и уго ди ле Кне зу, 
пр ве го спо ђе бе о град ске по ве до ше ко ло ис пред са мо га хлад ња ка. До њих се 
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ухва ти ле и дру ге го спо ђе и тр го вач ке же не по ран гу и ста ре шин ству, а да ље 
оста ли на род. Ме ђу игра чи ма био је и је дан Ма чва нин и сав се ки да, звец ка му 
ока че на са бља о лан чи ћу и зво не ола ба вље ни жвр ко ви на ма му за ма. И што 
она ко ко ло во ђе уви ја ју ко лом ти ше и гра ци о зни је то се ова мо до ле та ла са све 
жи вље и буј ни је. Али шта је Ма чва ни ну, игра без по ско чи ца, а опет ка ко би се 
смео усу ди ти да отво ри уста пред Кња зом и то ли ком го спо шти ном! То као да 
опа зи не ко из сви те, па при ђе Кња зу, ко ји се на сме ши и клим ну гла вом. И је дан 
од ађу та на та оде оно ме Ма чва ни ну и не што му ша ну на уво. Ово ме се ли це чи-
сто оза ри. Са же гла ву као да би хтео да ухва ти ри там, па је он да за вра ти и обе-
ше њач ки по гле да ју ћи у оне го спо ђе уврх ко ла, узе од се ца ти гла сно, ма чван ски. 
Си ноћ на ма абер до ђе/ Да – љу би мо ко ло во ђе./ А ју трос нам дру ги сти же/ Да – 
љу би мо ове бли же. Ко ло во ђе се за сти де ле, у зе мљу да про пад ну, а Ма чва нин се 
сме шка, па са мо ве зе и ре ђа (ХРИ СТИЋ 1989: 179). 

На ве де на епи зо да па ра диг ма ти чан је при мер ко ји на осно ву при ка за не 
му зич ко-играч ке прак се ре а ли стич но од ра жа ва дру штве ни и кул тур ни тре ну-
так. Му зич ко-играч ка прак са ди рект но је по ве за на с про бле ма ти ком дру штве-
них струк ту ра и со ци јал них од но са. Ин те ре со ва ње кне за Ми ла на и оста лих 
при пад ни ка Дво ра за са бор ска оку пља ња ука зу је на по зи ци ју ели те ко ја се у 
дру штве ним од но си ма по зи ци о ни ра као ис так ну та, из дво је на, али не и са свим 
дис тан ци ра на од „обич ног“ на ро да. Упра во аде кват ним по зи ци о ни ра њем у 
за јед нич кој игри у ко лу, уз кне за, и су пру ге углед них бе о град ских тр го ва ца 
по твр ђу ју свој дру штве ни ста тус. Опа ска да Ма чва нин та ко ђе уче ствује у из-
во ђе њу ко ре о гра фи је ко ју от по чи њу бе о град ске го спо ђе упу ћу је и на спе ци-
фич ни пре сек кул тур них по ља, од ра жен кроз за јед нич ки, обо стра но по зна ти 
му зич ко-играч ки са др жај. 

О па ли лул ским оку пља њи ма го во ри и Ди ми три је Ц. Ђор ђе вић, ис ти чу ћи 
да су са бо ри при ли ком про сла ве Мар ков да на оку пља ли у цр кве ној пор ти не само 
Бе о гра ђа не већ и мно ге пре ча не. Иа ко пре ци зно не на во ди из вор на осно ву ко јег 
пре но си по дат ке о пле сном ре пер то а ру, на по ми ње да би у овим при ли ка ма пре-
ча ни и пре чан ке игра ли

са мно го по зи ра ња и од ме ре но сти Ке ту шу или Неда грив ну, уз ци ган ску 
му зи ку. Ме ђу њи ма би и по ко ји Шва ба и Шва би ца не спрет но тап ка ли, а ле во, 
а де сно, на рав но увек по гре шно. До њих би се Па ли лул ци ухва ти ли у дру го ко ло, 
„под по јас“, па тре сли по ред сво јих де во ја ка Ко ко ње ште или Тро јан ку, сви оде-
ве ни по ла ва ро шки, а по ла се љач ки. Ма ло да ље су Ста ро ср би јан ци, у сво јим жи-
во пи сним ко сти ми ма, без же на, игра ли Вра њан ку уз зу р ле и го че ве. А око гај да ша 
се ви ло ко ло у ко ме су игра ли сви, без раз ли ке, док су та ли ри и се фе ри ни звец-
ка ли на де во јач ким гру ди ма (ЂОР ЂЕ ВИЋ 2011: 284).

У од лом ци ма свог днев ни ка, Пе ра То до ро вић опи су је и слав ску ат мос фе ру 
у гра ду на дан Све тог Ар хан ђе ла Ми ха и ла (1893), пра зник ко ји су про сла вља ле 
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мно ге бе о град ске по ро ди це. Са же тим, али сли ко ви тим освр том на од зву ке 
пра знич ног рас по ло же ња у срп ској пре сто ни ци, То до ро вић украт ко пред ста вља 
са став ак тив них ин стру мен тал них ан сам ба ла. У зби ру с већ на ве де ним од лом-
ци ма из ме мо а ра дру гих ау то ра, и То до ро ви ће ви за пи си све до че о ори јен тал ним 
му зич ким ути ца ји ма ко је су у град ску сре ди ну до но си ли ром ски му зи ча ри 
по ре клом из Ту р ске, Ру му ни је и Ма ђар ске, кроз ти пич но ци ган ске ин стру-
мен те (ЂОР ЂЕ ВИЋ 1933: 39–51). 

Још од ра но га ју тра чу је се тре сак му зи ке на све стра не. Ци че ци ган ска 
ће ма не та; по тму ло је че ци ган ски та па ни (буб ње ви); не где у бли зи ни рок ће вој-
нич ка бан да – мо ра би ти сла ви ка кав офи цир. Ули ца ма укр шта ју љу ди, же не, 
де ца у све ча ном оде лу (...) Код Ни ке ти ћа за те ко смо чи та ву игран ку. Он има 
си на ма ту ран та и кћер у по след њем раз ре ду Ви ше жен ске шко ле. Ис ку пи ли 
сво је дру га ре и дру га ри це, је дан им друг сви ра, а они се, њих де се так, ухва ти ло 
и игра. На ма хо ве пре ки да ју игру и пе ва ју. Пе сма је не склад на, ра па ва; не ма ју 
гла со ва, не зна ју да се сло же у пе ва њу, али ту је мла дост, буј ност и пе сма иде из 
ср ца, па је ипак ми ла. О, ле па мла до сти (ТО ДО РО ВИЋ 1990: 208–209).

Уз по сред но све до чан ство о му зи ци ра њу бе о град ске омла ди не и уче ни ца 
Ви ше жен ске шко ле, овај од ло мак до но си и по твр ду о пи шче вим лич ним му-
зич ким афи ни те ти ма и о сен зи бил но сти ко ја ин ту и тив но пре по зна је осно ву 
људ ске по тре бе за му зи ци ра њем. 

На род ни сви ра чи као на ци о нал ни хе ро ји

Гу слар – „без и ме ни срп ски Омир“

Мо гло би се ре ћи да су на род ни сви ра чи у ме мо ар ским се ћа њи ма срп ских 
ау то ра уз диг ну ти на пи ја де стал пра вих „на род них хе ро ја“, цен трал них лич-
но сти ко је су му зич ком ак тив но шћу ис ка зи ва ле нај ви ше иде а ле свог вре ме на. 
Притом до ла зи до из ра жа ја још је дан од бит них то по са умет но сти у слу жби 
на ци је (уп. МА КУ ЉЕ ВИЋ 2006а: 91). Исто риј ска ис тра жи ва ња на ци о на ли зма у 
19. ве ку по ка зу ју да су основ не иде је ове иде о ло ги је пре тен до ва ле да ути чу на 
све чла но ве иде ал но за ми шље не, на ци о нал не за јед ни це. У том кон тек сту, сва-
ка ак тив ност, од по љо при вред не до вој не и на уч не, ту ма че на је као рад на 
до бро би ти на ци је, што је усло ви ло и кон сти ту и са ње и пре по зна ва ње хе ро ја 
на ци је у свим дру штве ним сло је ви ма (уп. МА КУ ЉЕ ВИЋ 2006а: 93). Ме ђу по себ-
но ис так ну тим лич но сти ма ко је су до при не ле успо ну кул тур ног и обра зов ног 
жи во та ме ђу Ср би ма у овом пе ри о ду, у по ме ну тим окви ри ма из два ја ју се и 
фи гу ре на род них му зи ча ра. У ана ли зи ра ним ме мо ар ским из во ри ма нај че шће 
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ано ним но пред ста вље ни, на род ни му зи ча ри су пор тре ти са ни као пред став-
ни ци раз ли чи тих струк ту ра дру штве не за јед ни це и иде ал ни ка рак те ри пре ма 
вла да ју ћој иде о ло ги ји. Као што на во ди Вла ди мир Јо ва но вић у сво јим Успо ме
на ма, „зна ње о на род ној про шло сти цр пи ло се из тра ди ци ја и на род них пе са ма, 
ко је су гу сла ри на са бо ри ма око цр ка ва и ма на сти ра од јед ног на ра шта ја дру-
го ме пре да ва ли“ (ЈО ВА НО ВИЋ 1988: 23). Ре зул та ти ан тро по ло шких ис тра жи ва ња 
по ка зу ју да су и стра ни хро ни ча ри на ро чи то гу слар ску и гај да шку прак су до-
жи вља ва ли као ау тен ти чан кул тур ни про из вод под не бља на се ље них Ср би ма, 
од но сно као ин стру мент или над сим бол у до ка зи ва њу на ци о нал не спе ци фич-
но сти (ЛУ КИЋ КР СТА НО ВИЋ 2006: 798).

Ана ли зи ра ни ме мо ар ски из во ри по твр ђу ју да је по себ но лик гу сла ра 
по стао оп ште при хва ће на на ци о нал на сим бо лич на фи гу ра у срп ској па три от-
ској кул ту ри 19. ве ка. Иде ја о гу сла ру као на ци о нал ном пе ва чу по те кла је из 
кру га Ву ка Ка ра џи ћа, а у уоб ли ча ва њу ли ка гу сла ра као на ци о нал ног бар да 
уче ство вао је и ве ли ки број ли ков них умет ни ка, књи жев ни ка и дру гих јав них 
на ци о нал них рад ни ка у то ку дру ге по ло ви не 19. и по чет ком 20. ве ка.91 Гу сле 
упра во у овом пе ри о ду по ста ју ис так ну ти па три от ски сим бол, по ве зан чак и 
са са крал ном сим бо ло гра фи јом, сим бол на ци о нал ног хе рој ства и исто риј ског 
кон ти ну и те та, еп ском на род ном по е зи јом пре не тог у ко лек тив но се ћа ње (ТИ-

МО ТИ ЈЕ ВИЋ 2004: 255). Као сим бол на ци о нал не по е зи је, по ја вљу ју се на на слов-
ним стра на ма ча со пи са, на пор тре ти ма по зна тих гу сла ра и срп ских пе сни ка, 
на за ста ва ма, знач ка ма и пе ча ти ма пе вач ких дру шта ва, по пут ам бле ма беч ког 
срп ског пе вач ког дру штва „Зо ра“ (1863). По је ди на цр кве но-пе вач ка дру штва 
та ко ђе узи ма ју и на зив „гу сле“, а овај сим бол па три от ске ре ли ги је осли ка ван 
је не рет ко и на огра да ма хо р ских га ле ри ја у па ро хиј ским цр ква ма.92 

Кључ на уло га гу слар ске прак се у очу ва њу срп ског кул тур ног на сле ђа 
раз ви је на је нај ши ре у по ет ском дис кур су Ла зе Ко сти ћа, ко ји ис ти че иде ју о 
гу сла ру као срп ском хо мер ско-оси јан ском на род ном пе ва чу. Гу слар је пред ста-
вљен као чу вар, али и као тво рац исто риј ско-мит ских при ча о срп ским на цио-
нал ним хе ро ји ма. 

91 Ли к гу сла ра се по ја вљу је у опу су на ци о нал них умет ни ка, од Ка та ри не Ива но вић, 
Па вла Си ми ћа, Ана ста са Јо ва но ви ћа, Но ва ка Ра до ни ћа, Ар се ни ја Пе тро ви ћа, Сте ве То до ро ви ћа, 
Ђо р ђа Јо ва но ви ћа, Ђо р ђа Ми ло ва но ви ћа, Ана ста са Бо ца ри ћа, Ђо р ђа Кр сти ћа, Ми ли во ја Ма-
у ко ви ћа, Вла ди сла ва Ти тел ба ха, Уро ша Пре ди ћа, Па је Јо ва но ви ћа, као и у де ли ма ма ње по-
зна тих или не по зна тих умет ни ка кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка; уп.: ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 2004: 254. 
О фор ми ра њу „ка нон ске“ пред ста ве гу са ла и пе ва ча – „на ци о нал ног бар да“, у де ли ма срп ске 
књи жев но сти овог пе ри о да вид.: ЂОР ЂЕ ВИЋ БЕ ЛИЋ 2017. 

92 Ти мо ти је вић ис ти че на ро чи ту по пу лар ност иде а ли зо ва них пред ста ва Ву ка Ка ра џи ћа 
и Бран ка Ра ди че ви ћа са гу сла ма, ко је су на пре ла зу ве ко ва го то во по при ми ле и ста тус па три-
от ске ико не. ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 2004: 257.
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Ана стас Јо ва но вић, Ср би око пе ва ча (1848)
(На род ни му зеј, Бе о град)

Урош Пре дић, Де ца око гу сла ра (1882) 
(На род ни му зеј, Бе о град)

Као што су се слав ни је лин ски бо р ци оду ше вља ва ли на оглед на дом да ће 
их, ако над вла да ју, Фи ди ја из ре за ти у ка ме ну или са ли ти у ту чу, или да ће их 
Пин дар опе ва ти у сво јим епи ни ки ја ма, те ће их та ко са чу ва ти сви ма по то њим 
ве ко ви ма као угле дне му шке вр ли не, та ко су и срп ски ју на ци, срп ски бо р ци за 
сло бо ду, ишли на век вољ но и ра до сно на су срет сва кој не во љи ју нач кој, зна ју ћи 
да не мо гу са свим по ги ну ти, да ће им ду ша, да ће им име, да ће им бо р ба до ве ка 
жи ве ти у пе сми, ко јом ће их гу слар, ко јом ће их без и ме ни срп ски Омир опе ва ти.

Та ве чи та ве за, та оби ла та уза јам ност из ме ђу Ахи ла и Оми ра, из ме ђу 
олим пиј ских по бе ди ла ца и Фи ди је или Пин да ра, из ме ђу Ми ло ша и гу сла ра, 
из ме ђу жи во та и пе сме, то је оно што чи ни да је пе сма јед на од нај от ме ни јих, 
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нај у зви ше ни јих, нај трај ни јих чи ни ла ца вред но сти и вр ли не на ро да. Ахил оду-
ше вља ва Оми ра, а Омир ства ра но ве Ахи ле, Мил ти ја де, Те ми сто кле, Епа ми-
нон де, Пе ри кле и Алек сан дре; Ми лош је за нео нај у зо ри ти је гу сла ре, а нај леп ши 
за но си гу сла ра ства ра ју но ве Ми ло ше... (КО СТИЋ 1990: 8).

Сло је ви та Ко сти ће ва ту ма че ња од но са епи ке и му зич ке прак се у срп ској 
фол клор ној кул ту ри из ве де на су у ни зу ме та фо рич них ко мен та ра и по ре ђе ња 
ко ји зах те ва ју и по себ на, бу ду ћа ана ли тич ка ту ма че ња, у ци љу осве тља ва ња 
осо би тих ка рак те ри сти ка пи шче ве при по ве дач ко-пе снич ке по е ти ке. Уоч љи-
ви су обри си Ко сти ће ве ди ја лек тич ке по ет ске фи ло зо фи је ко ја уки да гра ни цу 
из ме ђу ово зе маљ ског и ме та фи зич ког у раз ла га њу и ту ма че њу ства ра лач ког 
про це са, и ко ја при мар ну ва жност у раз у ме ва њу пе снич ког чи на и из ра за 
при да је са мом (у овом слу ча ју на род ном) ства ра о цу као истин ском и ау то ном-
ном твор цу јед не пот пу но но ве естет ске ствар но сти (уп. ПА ЛА ВЕ СТРА 1991: 8). 
Уз пре по зна тљи во по зи ва ње на ан тич ке уз о ре, ко је од ли ку је све Ко сти ће ве 
кри тич ке тек сто ве, ко мен тар о гу слар ском пе снич ко-му зич ком ства ра ла штву 
та ко ђе је ин то ни ран по ступ ком сло бод ног, ши ро ког ис пи ти ва ња и ви ше стра-
ног осве тља ва ња ка рак те ри сти ка на род ног умет нич ког де ла.93 Ово ме тре ба 
до да ти и ви ђе ње пре ма ко јем је осно ва ви со ко ра зви је не Ко сти ће ве на ци о нал-
не све сти у срп ској на род ној епи ци, а пр ви, те о риј ски мо дус овог ка рак те ри-
стич ног еп ског им пул са у Ко сти ће вом опу су се огле да упра во у аспек ти ма 
пи шче вог есе ји стич ког, кри тич ког и про зног ра да – па сив не, кон тем пла тив не 
при ро де, све ден на екс кла ма тив но ком па ра тив но раз ма тра ње од но са срп ске 
на род не по е зи је и ли ре свет ске књи жев но сти, у ци љу из град ње јед не ори ги-
нал не, ан ти те тич не есте тич ке док три не.94

Пер цеп ци ја тра ди ци о нал ног пе ва ња уз гу сле не рас ки ди во је ве за на за 
ро ман ти чар ско тра га ње за „ко ре ни ма“, на ро чи то пре по зна тљи во у од но су 
пи са ца-ме мо а ри ста пре ма ви ше ве ков ном пе ри о ду тур ко кра ти је и ко сов ском 
ду хов ном на сле ђу. У скла ду с то ном це лог днев ни ка, гу слар ска прак са у за пи-
си ма Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње пред ста вље на је та ко ђе као на ци о нал ни 
сим бол по себ ног зна ча ја. У спо мен на про сла ву Ви дов да на (1854), ау тор ка 

93 О Ко сти ће вој по тре би за ан тич ким узо ри ма све до чи и има ги нар но пи смо Бран ку 
Ра ди че ви ћу, у ко јем Ко стић упу ћу је пе сни ка на сту ди је „рим ских осо би то је лин ских кла си ка“ 
(ЛК; Ге те, 4, стр. 29) и да је упу те за до се за ње „до ви ше умет нич ке спо зна је“. Ла за Ко стић, „Ге те 
и ње го ва на род на сви јест“, Зе та, 1885, 7, 50; нав. пре ма: ПА ЛА ВЕ СТРА 1991: 13. О од но су Ла зе Ко-
сти ћа пре ма ан ти ци ви д. и: ФЛА ШАР 1968; SLAP ŠAK 1985.

94 Ак ти ван, ква ли та тив но нов мо дус кон кре ти за ци је еп ског им пул са уо чен је у окви ру 
Ко сти ће вог драм ског и по ет ског ства ра ла штва. Као оми ље ни Ко сти ћев по ет ски по сту пак 
из дво је но је упе ча тљи во оне о би ча ва ње уста ље них ре кви зи та срп ске еп ске тра ди ци је и њи хо во 
пре ко ди ра ње у ква ли та тив но нов сте пен по ет ске ин фор ма ци је, у дру го сте пе ни се ман тич ки 
мо де ла тив ни си стем у окви ру Ко сти ће вог по ет ског ко да. СУ ВАЈ ЏИЋ 1993: 203–214.
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опи су је при јем гу слар ског му зи ци ра ња у на ро ду, на гла ша ва ју ћи из ра же ни 
по нос на ли цу слу ша ла ца свих ге не ра ци ја, за ин те ре со ва но оку пље них око 
сле пог гу сла ра ко ји је пе вао на род не пе сме о срп ском ју на штву, а по себ но оне 
„ка ко је кне зу Ла за ру ан ђео на сан до шао и пи тао хо ће ли ца р ство не бе ско или 
хо ће ца р ство зе маљ ско” или „ка ко су по ле ти ле ша р ке ти це, пе р јем ша ре не, од 
оно га бој ног по ља Ко со ва, и по па да ле на би је лу ку лу кне за Ла за ра“ (СТО ЈА ДИ-

НО ВИЋ 1985: 71–72).
Још јед но дра го це но све до че ње о при је му тра ди ци о нал ног му зи ци ра ња 

уз гу сле про на ла зи мо у се ћа њи ма Ми ла на Са ви ћа на ђач ке да не из се ге дин ске 
гим на зи је, ше зде се тих го ди на. Са вић пи ше о пр вим књи жев ним по ку ша ји ма 
сво је ге не ра ци је, ис ти чу ћи да су пе сме ко је су уче ни ци пи са ли од ра жа ва ле и дух 
чи та ве њи хо ве дру жи не. Он по себ но пам ти јед ну бе се ду одр жа ну у се ге дин-
ској срп ској шко ли, на ко јој је уче ник Пе ра Пе рић уз гу сле пе вао Сен ко ви ћа 
Иву и агу од Риб ни ка и „та ко је ди р нуо при сут не го сте и го шће, да су сви је ца-
ли и пла ка ли“. Са вић ис ти че пе вач ко уме ће свог дру га, на гла ша ва ју ћи да је 
доц ни је, као све ште ник, Пе рић „пе вао исту на род ну пе сму и на јед ној но во-
сад ској бе се ди с истим учин ком на пу бли ку“ (СА ВИЋ 1902: 58). 

За ни мљив је и осврт на му зич ки до жи вљај Вла да на Ђор ђе ви ћа ко ји про-
на ла зи мо у пи шче вим бе ле шка ма с пу та пре ма ма на сти ру Сту де ни ци 1864. 
го ди не. Ђор ђе вић пи ше ка ко је ње гов са пут ник, ка да су се то ком пу та об ре ли 
у око ли ни сред њо ве ков ног утвр ђе ња Ма глич, из не над но про ме нио рас по ло-
же ње, по чев ши „из ти ха да је чи, док се ма ло по ма ло то јец ка ње не сли у не ку 
ту жну, ти ху ме ло ди ју, ко јом по че пе ва ти не ку пе сму, или бо ље да ка жем пр ве две 
ре чи од не ке пе сме, ко је је не пре ста но по на вљао, по че му се мо гло по го ди ти 
да су му ми сли Бог зна ка ко да ле ко, и да те бол не то но ве са мо ср це пла че. Ме ни 
се учи ни да слу шам гу сле, та ко та пе сма бе ше на лик на оне зву ке, ко је је са мо 
го р ко роп ство из чо ве чи јег ср ца иза зва ти мо гло“ (ЂОР ЂЕ ВИЋ 1865: 30–31). 

О сет ном ка рак те ру гу слар ске му зи ке пи ше и Ми ли ца Сто ја ди но вић, 
при се ћа ју ћи се ка ко је сво ју ку му Је ле ну под сти ца ла да јој пе ва, с на гла ском 
да при жељ ку је „жа ло сти ву“ пе сму – та да би пе ва чи ца вољ но из ву кла из то р бе 
гу сле и гу да ло и за пе ва ла пе сму Ве зак ве зе го спо ђа ба ни ца (СТОЈАДИНОВИЋ 1985: 
64). Исти од ло мак пред ста вља и зна чај но све до чан ство-до при нос рас пра ва ма 
о прак си жен ског му зи ци ра ња на овом ин стру мен ту у 19. ве ку (уп. NE NIĆ 2011; 
ЂОР ЂЕ ВИЋ БЕ ЛИЋ 2013; ЛА ЈИЋ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ 2014).

За пи си Ми ли це Сто ја ди но вић о гу слар ском му зи ци ра њу од сли ка ва ју и 
ау тор ки но ви ђе ње од но са пре ма жи во ту Цр кве и по тре бе за жи вље њем у 
скла ду са је ван ђељ ским по ру ка ма. Опи су ју ћи уза вре лу ат мос фе ру у Врд ни ку 
то ком лет њих ме се ци, ка да су у се ло до ла зи ле „ва шар џи је и слеп ци“, она по-
себ но пред ста вља пу ту ју ће му зи ча ре, сле пе гу сла ре ко ји би оби ла зи ли ре дом 
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се о ска до ма ћин ства, на пу ту ка ма на сти ру Ја зак, „пе ва њем и у гу сле сви ра њем 
свој ма ле ни да рак за слу жу ју ћи“. Не чи ни се да је слу чај но Срп ки ња пре ци зно 
на ве ла и сти хо ве пе ва них пе са ма: Крај ца ра је ма лен да рак,/ Ал ’ ве ли ка за ду
жби на. Хри стја ни не, не про ла зи/ Мо га да р ка не про не си; Јер кад до ђеш пред 
пре сто ље/ Ти су ди је не бе сно га/ Он  ће те бе за пи та ти:/ Ка жи, ду шо, шта с’ чи
ни ла/ На оно ме крат ком све ту?/ Је си л’ глад ног на ра ни ла,/ Јес’ на го га оде ну ла,/ 
И сле по ме уде ли ла? (СТОЈАДИНОВИЋ 1985: 63)

Мо жда је овај је ван ђељ ски по зив на ми ло ср ђе слу жио и са мој ау тор ки 
као сво је вр сни лич ни ду хов ни „под сет ник“. Њен ко мен тар да је се ло би ло пу-
но слич них пе са ма и „гла со ва“ мол бе, ко ји су уз зву ко ве гу са ла и сле пач ких 
пе са ма опо ми ња ле да „са мо тре ба има ти ми ло срд но чув ство, и – по да шну 
ру ку“, ко ре спон ди ра с ви ђе њем Ти хо ми ра Ђор ђе ви ћа о фол кло ру као при год-
ном ме ди ју му за не го ва ње при вр же но сти за ви ча ју, отаџ би ни, Бо гу и ми ло ср ђу 
(ЂОР ЂЕ ВИЋ 1931: 28; СТО ЈА ДИ НО ВИЋ 1985: 63). Та ко ђе, днев нич ки за пи си овог 
ти па по твр ђу ју Срп ки њин мо рал но по бо жни од гој и вас пи та ње, о ко јем све до-
че и за пи си ау тор ки ног са вре ме ни ка, пе сни ка и кри ти ча ра Ђо р ђа Рај ко ви ћа: 
„Да се у ње зи ном чи стом ср цу по ми сао на Бо га, на бла го де ти ре ли ги је ра но и 
чвр сто уко ре ни ла, не тре ба ни спо ми ња ти, ове су бла го де ти и доц ни је ва зда 
би ле за њу не за су ше ни из вор уте хе кад би је у жи во ту нат крио облак ту ге“ 
(РАЈ КО ВИЋ 1862: 160; нав. пре ма: ГИ КИЋ ПЕ ТРО ВИЋ 2010: 60).

Ко нач но, по ме ну ти од лом ци ја сно ука зу ју и на ре пер то ар ско-стил ске 
раз ли ке из ме ђу прак се сле пих пе ва ча и тра ди ци о нал ног еп ског пе ва ња уз гу-
сле ко је пред ста вља основ сим бо ли ке гу са ла и гу сла ра. Пре ма ет но му зи ко ло-
шким ис тра жи ва њи ма, до ми на ци ја мо лид бе не функ ци је пе ва ња сле пих пе ва ча 
и пе ва чи ца ути ца ла је на кон текст и ка рак тер ко му ни ци ра ња са слу ша о ци ма, 
на есте ти ку њи хо ве прак се, те се овај фак тор са гле да ва као по себ но зна ча јан 
(ЛА ЈИЋ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ 2014: 60). Та ко ђе, ко мен та ри сан је удео же на у еп ској тра-
ди ци ји и пе ва њу уз гу сле, као до ми нант но му шком жан ру па три јар хал не кул-
ту ре. Њи хо ва јав на из во ђач ка прак са са гле да на је по себ но у ве зи с ан га жо ва-
њем на осна жи ва њу на ци о нал ног иден ти те та.95

Дра го це на се ћа ња књаза Ни ко ле I Пе тро ви ћа по ка зу ју да је за јед нич ка 
пе сма уз гу сле има ла и зна чај ну уло гу у из град њи и очу ва њу ди пло мат ских 
од но са у по ли тич кој сфе ри. Пе тро вић на по ми ње да је на раз ли чи тим свет ко-
ви на ма и сед ни ца ма96 пе ва ње уз гу сле пред ста вља ло по се бан омаж брат ским 
од но си ма с кне зом Ми ха и лом Обре но ви ћем. Дво ји ца вла да ра су уз гу сле на-

95 Ис так ну то је да је ати пи чан пол из во ђа ча у овом кон тек сту при хва тан с одо бра ва њем, 
као знак оп ште ан га жо ва но сти на на ци о нал но-иде о ло шкој ли ни ји, по пут на сту па Ол ге Ко-
ва че вић на Омла дин ској бе се ди у Но вом Са ду 1866. го ди не. ЛА ЈИЋ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ 2014: 60–61. 

96 Ми сли се на дру штве не ску по ве на тзв. „сед ни ца ма“ – с(иј)ели ма.
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здра вља ли: Све у сла ву Бо га ве ли ко га,/ а за здра вље ца ра ру си ско га/ и за здра вље 
оба срп ска кња за/ Пе тро ви ћа и Обре но ви ћа (ПЕ ТРО ВИЋ 1988: 100). Упра во чи ње-
ни цом да је сво је вре ме но имао ве ли ку част да на сту па пред кња зом Ни ко лом 
и вој во дом Мар ком Ми ља но вим ди чио се и је дан од нај ре пре зен та тив ни јих 
пред став ни ка тра ди ци о нал ног еп ског пе ва ња уз гу сле Та на си је Ву ћић (1883–
1937) (ЛА ЈИЋ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ 2014: 86–90. О Ву ћи ћу, по бед ни ку Гу слар ске утак ми-
це из 1927. у Бе о гра ду, пи ше МА НОЈ ЛО ВИЋ 1928: 12–13). 

По ме ну ти од ло мак ко ре спон ди ра с ет но му зи ко ло шким по твр да ма о 
ме сту гу сла ра уз вла да ра и ње го вом за дат ку у окви ру „по ли тич ке пу бли ци-
сти ке за јед ни це, вла дар ског до ма, пле ме на“, ко ји је во дио ка спе ци ја ли за ци ји, 
по себ ном ви ду „слу жбе“; у Цр ној Го ри је кон ста то ва но и по себ но зва ње „двор-
ски гу слар“ (ВУК МА НО ВИЋ 1968: 76–79; нав. пре ма: ЛА ЈИЋ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ 2014). 
При су ство еп ских пе ва ча у нај у жем окру же њу вла да ра сма тра ло се при зна њем 
рав но прав но сти пе ва ча с оста лим при сут ни ма, а функ ци ја гу сла ра ту ма че на је 
и као за сту па ње вла да ра пу тем спе ци фич не де лат но сти, ко му ни ци ра ња у окви-
ру ко јег звуч но деј ство има кључ ни зна чај – пе ва ње еп ских пе са ма схва ће но 
је у ду бљем сми слу од сми сла ужи ва ња у умет но сти, па и од ути ли тар не функ-
ци је на ни воу про мо ви са ња иде о ло ги је вла да ра (ЛА ЈИЋ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ 2014: 64). 

Гај даш у на род ним об ре ди ма и оби ча ји ма

С по себ ним ин те ре со ва њем, ме мо а ри сти пи шу и о прак си му зи ци ра ња 
на гај да ма као о осо би том ви ду на ци о нал ног из ра за. Бе ле же ћи успо ме не на 
дан вен ча ња с Јо ва ном Су бо ти ћем, ње го ва су пру га пре но си дра го це ни траг о 
му зич кој ди мен зи ји све ча но сти, ко јим сим бо лич но при ка зу је ста тус и функ-
ци је тра ди ци о нал ног ин стру мен та и му зи ци ра ња у кон тек сти ма кул тур них 
и дру штве них од но са. Сав ка Су бо тић са из ра же ним по но сом го во ри о пр вом 
мај ском да ну у Бе чу 1851. го ди не. Опи су ју ћи сва тов ску по вор ку, пред ста вља 
углед не пред став ни ке дру штве них кру го ва, по себ но ис ти чу ћи ста тус на род ног 
ин стру мен та и уло гу сви ра ча у кон тек сту опи са не све ча но сти. Иа ко за чи та о ца 
оста је ано ни ман, упе ча тљи во је да је гај даш и у са мом за пи су ме ђу пр во по ме-
ну тим про та го ни сти ма ва жног до га ђа ја; да ље, на гла ше но је да је у сва тов ској 
по вор ци гај даш по зи ци о ни ран на че ло ко ло не, све ча но об у чен у тра ди ци о-
нал но на род но оде ло, а слич но је тре ти ран и пред ста вљен на род ни ин стру мент 
– као зна ме ни ти на ци о нал ни сим бол.

Пр вог ма ја 1851. г. ви де ле су Беч ли је пра ве срп ске сва то ве. У пр вим ко ли-
ма се део је де вер с мла дом, а по ред ко чи ја ша гај даш. То бе ше леп, млад мо мак 
у див ном на род ном оде лу. Ко шу ља и пр слук бе ху му зла том из ве зе ни, а гај де 
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оки ће не срп ском на род ном тро бој ком и пе шки ром, та ко ђе зла том ве зе ним. У 
дру гим ко ли ма кум и мла до же ња; за њи ма оста ли сва то ви, ме ђу ко ји ма бе ху: 
кнез Ми ха и ло, Ха џић-Све тић, по ро ди ца Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, Те о дор 
Па вло вић, но ви нар, Сто ја ко вић, ца р ски са вет ник, Ји ри чек, Кор не ли је Стан ко-
вић са сво јим до бро тво ром Па влом Ри ђич ким и још не ко ли ко срп ских по ро-
ди ца ко је су жи ве ле у Бе чу. Би ло је и срп ских ђа ка. Мо же се ми сли ти ка кав је 
то при зор био за љу бо пи тљи ве Беч ли је!97 (СУБОТИЋ 2001: 145).

Пре ма за пи си ма Сав ке Су бо тић, за ан га жо ва ње гај да ша и оста ле при-
пре ме био је за ду жен Па вле Три фу нац, је дан од ку мо ва, ца р ски са вет ник ро-
дом из Ме ле на ца у Ба на ту. На по ме на да је Тру фу нац био „ве ли ки Ср бин и 
ду шом и те лом“ и да је ис ти цао да овом при ли ком же ли да по ка же Беч ли ја ма 
„срп ске сва то ве“ (чи ме је по себ но оду ше вио и са мог кне за Ми ха и ла), све до чи 
о сна зи до жи вља ја на род не му зич ке тра ди ци је и о по тре би за при ка зом од ра-
за на ци о нал ног иден ти те та кроз по ље на род не му зич ке умет но сти. Ау тор ка 
при стра сно на по ми ње и да су Беч ли је на сва то ве гле да ле „као на ка кво чу до“, 
на гла ша ва ју ћи да је рас по ло же но дру штво учи ни ло ат мос фе ру вр ло при јат ном 
– на ро чи то су здра ви це кне за Ми ха и ла и ку мо ва оча ра ле све при сут не, а „мла-
деж (...) про му кла пе ва ју ћи ‘Мно га ја ље та’“ (СУ БО ТИЋ 2001: 146). 

За пи си Сав ке Су бо тић ре флек ту ју по је ди но сти из не те у ет но ло шким и 
ет но му зи ко ло шким ис тра жи ва њи ма о ста ту су гај ди као зна чај ног еле мен та 
вој во ђан ског фол клор ног ми љеа. Они та ко ђе упе ча тљи во ука зу ју на по тре бу 
Су бо ти ћа да срп ске оби ча је, тра ди ци ју и на род ну кул ту ру при ка жу у Бе чу. Уз 
на по ме ну о зна ча ју уло ге гај да ша у го то во свим сфе ра ма кул тур ног жи во та 
вој во ђан ског се ла, ви со ки ста тус овог ин стру мен та ис так нут је упра во у свад-
бе ном об ред но-оби чај ном кон тек сту. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да је, по чев ши 
од про сид бе, а на ро чи то то ком свад бе ног об ре да (по себ но у Сре му) гај даш био 
оба ве зни ку мов пра ти лац, и као та кав је дан од глав них ак те ра свад бе ног це-
ре мо ни ја ла (вид: МА ТО ВИЋ 1995: 5–11; ЛА ЈИЋ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ 2000: 52). 

Већ по ме ну ти ме мо ар ски од лом ци све до че о зна чај ној уло зи гај да ша и у 
дру гим об ред ним оби ча ји ма по ро дич не се о ске за јед ни це – при ли ком ра да на 
мо ба ма и у бер ба ма, у окви ру про сла ве кр сне сла ве, као осно ва за игру на ра-
зно вр сним за ба ва ма се о ског и ва ро шког ста нов ни штва (уп. МА ТО ВИЋ 1995: 8; 
ЛА ЈИЋ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ 2000: 50–58). До ку мен тар ни из во ри о гај да шком му зи ци-
ра њу до но се и сво је вр сну по твр ду о род ним од но си ма, све до че њи ма да свет 
тра ди ци о нал них му зич ких ин стру ме на та код Ср ба при па да пр вен стве но му-
шкар ци ма. По сред ни по да ци го во ре да су гај да ши у овом пе ри о ду би ли ма хом 
љу ди из ни жих со ци јал них сло је ва и да су се сви ра њем ба ви ли про фе си о нал но, 

97 Исти од ло мак об ја вљен је и у ли сту Бран ко во ко ло, бр. 46, Срем ски Кар лов ци 1904, 
1470–1479.
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иа ко је би ло и имућ ни јих, ко ји су сви ра ли за „лич но за до вољ ство“ (уп. ЛА ЈИЋ 
МИ ХАЈ ЛО ВИЋ 2000: 54). 

По да ци из на ших из во ра та ко ђе по твр ђу ју про ме ну хи је рар хи је функ-
ци ја гај ди и из ме шта ња њи хо вог со ци јал ног окви ра у 19. ве ку. Из ме мо ар ских 
за пи са о на сту пи ма гај да ша на срп ским ба ло ви ма, бе се да ма и кон цер ти ма 
са зна је мо да је за Ср бе ко ји су жи ве ли на под руч ју Хаб збур шке мо нар хи је тај 
ин стру мент по стао пра ви на ци о нал ни сим бол, а му зи ци ра ње на ње му сте кло 
но ву, па три от ску ди мен зи ју. Услед ова квог зна ча ја и за сту пље но сти, пре ва зи-
ла зе ћи гра ни це се о ске сре ди не и осва ја ју ћи гра до ве, гај де су до сти гле култ ни 
ста тус и до би ле но во зна че ње (уп. ЛА ЈИЋ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ 2000: 55).

„Пур гер ски“ ин стру мен ти – там бу ра и ви о ли на

Осим што до но се ра зно вр сне по сред не по твр де о дру штве ном ста ту су 
на род них му зи ча ра-сви ра ча, до ку мен тар ни за пи си од сли ка ва ју ка рак те ри-
стич на ви ђе ња о ста ту су са мих на род них ин стру ме на та. У окви ри ма фол клор не 
на род не тра ди ци је, на ро чи то се гу сле и гај де раз ли ку ју по ста ту су, као „са рад-
ни ци“ у пе ва њу еп ске пе сме, од но сно као осно ва пле сном из ра зу. У ет но му зи-
ко ло шким ис тра жи ва њи ма је ис так ну то да се, од вре ме на ка да су там бу ра ши 
по ста ли по себ но по пу лар ни, уста ли ла спе ци фич на вр ста по де ле ме ђу сви ра-
чи ма: гај да ши су оста ли ве за ни за об ред (по себ но су им „сва тов ци“ по ста ли 
спе ци јал ност), а там бу ра ши су усме ре ни на по ље за ба ве (из во ђе ње „бе ћар ца“ 
и сл.) (уп. ЛА ЈИЋ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ 2000: 56). 

Док је прак са сви ра ња на гу сла ма и гај да ма при ка за на у кон тек сту при ча 
о жи во ту се о ског ста ле жа, там бу ра је у ме мо ар ским од лом ци ма пред ста вље на 
као ти пи чан „пур гер ски“, гра ђан ски ин стру мент (ИГ ЊА ТО ВИЋ 1989/1: 86). За ни-
мљи во је да је упра во у овом кон тек сту и цен трал на фи гу ра на род ног му зи ча ра 
из ве де на из ано ним но сти – за раз ли ку од гу сла ра и гај да ша, пред ста вље них 
пре вас ход но као на ци о нал них фи гу ра-сим бо ла, там бу ра ши су у по је ди нач ним 
за пи си ма пор тре ти са ни као ис так ну ти, пер со на ли зо ва ни по је дин ци, са освр том 
на из у зет не цр те њи хо вог ин ди ви ду ал ног умет нич ког, му зич ког уме ћа. Ујед-
но је до дир ну то и пи та ње пр о фе си о на ли за ци је на род не му зич ке умет но сти. 

О там бу ра шкој прак си нај и сцрп ни је је пи сао Ми лан Са вић, у би о граф-
ским за пи си ма о Ди ми три ју Ми ти Оре шко ви ћу (1816–1867). Пред ста вља ју ћи 
га као „там бу ра ша над там бу ра ши ма“, Са вић ис ти че Оре шко ви ће ву све стра ност 
и здру же ни ква ли тет ње го вог пе снич ког, ком по зи тор ског и ин тер пре та тор-
ског да ра (СА ВИЋ 2010: 173). Све до че њем да је Оре шко вић са сво јим ор ке стром 
из Ши да че сто на сту пао при ли ком го сто ва ња по вој во ђан ским ва ро ши ма и 
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ва ро ши ца ма, по сред но је пред ста вље на и прак са там бу ра шког му зи ци ра ња 
на те ри то ри ји Сре ма и Бач ке. Ис так ну та је по пу лар ност Сом бо ра као „нај чу-
ве ни јег ме ста за там бу ра ше“ сре ди ном 19. ве ка, уз на по ме ну да је Оре шко вић 
у ло кал ним сом бор ским ка фа на ма, у срп ско-ма ђар ском дру штву, из во дио 
сво је но ве пе сме, ме ђу ко ји ма су из дво је не: Праг је ово ми лог срп ства, Вој во ди
ну гроб по кри ва, Држ те ча ше сви у ру ци (СА ВИЋ 2010: 174). У истом од лом ку 
би о граф ских бе ле жа ка о зна ме ни тим са вре ме ни ци ма, Са вић пред ста вља и 
чу ве ног сом бор ског там бу ра ша (Иси до ра) Ису Стој ши ћа, ко га је упо знао то-
ком сту дент ских да на у Бе чу 1864. го ди не. Стој шић је за слу жан што је Са вић 
за пам тио и дру ге по пу лар не пе сме сом бор ских там бу ра ша (Чи кан кан! Чи кан
кан!/ Пе то пе ва ба ри тон./ Три там бу ре и ги тар/ Сви ра у њих наш Ми тар/ А 
ја се дим па шкра бам,/ Јер не мо гу да спа вам; Шу ми ца се сад зе ле ни/ Ми ла мај ко 
хајд ’ме же ни/ Не ћу ва ро шан ку/ Већ оћу се љан ку; Ва ро шан ка шу рибу ри/ На по со 
се од већ ду ри/ И не ће да ра ди/ Већ се го ро па ди.).

Увр шта ва ју ћи га у ред зна ме ни тих на род них пе ва ча, Са вић Оре шко ви ћев 
до при нос срп ском књи жев ном и му зич ком ства ра ла штву по зи ци о ни ра на 
сра змер но уда ље ну ра ван у од но су на ге ни јал ност „на ших Хо ме ра“, по пут Ву-
ко вог ка зи ва ча Те ша на По дру го ви ћа или Фи ли па Ви шњи ћа.98 Упе ча тљи во је 
ком па ра тив но за па жа ње о пе сма ма По дру го ви ћа, Ви шњи ћа и Ми те Оре шко-
ви ћа и о му зич ким ин стру мен ти ма уз чи ју су прат њу пе сме тра ди ци о нал но 
из во ђе не. Оно по ка зу је ви сок ни во и де ли кат ност у Са ви ће вом до жи вља ју 
ди ја па зо на ин тер пре та тив них мо гућ но сти и му зич ког из ра за по је ди нач них 
ин стру ме на та. Пи сац про ми шља су штин ску ве зу из ме ђу пе снич ког и му зич-
ког са др жа ја, по ре кло и ка рак те ри сти ке ин стру ме на та и ка рак тер из во ђе ња.

Та мо озбиљ не и јед но став не гу сле ко је баш сво јом мо но то ни јом ди жу реч, 
зна чај и су шти ну на ших ју нач ких пе са ма и ко ји ма се са до сто јан стве но сти, а у 
ве зи с по е зи јом на ше про шло сти ни ко не сме је; ов де ла ко ум не, су ви ше гла сне 
там бу ре ко ји ма ни име ни је срп ско и ко је че сто пре тр па ва ју са ме ре чи нео збиљ-
них пе са ма. Тре ћа на ша, а и ме ђу на род на му зич ка спра ва, гај де, увла че се сво-
јим бру ја њем у но ге и чи сто се ви ди да ће се за ко ји час за та ла са ти ко ло (СА ВИЋ 
2010: 176). 

И дру га за па жа ња о ин тер пре та ци ји там бу ра шких пе са ма дра го це но су 
све до чан ство о Са ви ће вом по зна ва њу му зич ког ре пер то а ра о ко јем пи ше и о 
аспек ти ма ње го вог од но са пре ма овој му зич кој прак си. За ни мљи во је да пи сац 
чу је звук там бу ре и у во кал ном из во ђе њу пе са ма, у вер си фи ка ци о ним, ме трич-

98 О на ве де ним и дру гим Ву ко вим пе ва чи ма вид.: НЕ ДИЋ 1981 (ово зна чај но де ло пре-
штам па но је 1984. и 1990. го ди не, прир. Рад ми ла Пе шић. Бе о град: „Рад“). Вид. и: ПЕ ТРО ВИЋ 1987: 
207–226.
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ким по де ла ма пред ви ђа ју ћи при год на ме ста за при ме ну аде кват не му зич ке, 
хар мон ске прат ње:

На там бу ра шким се пе сма ма осе ћа ју там бу ре и он да кад их те спра ве не 
пра те. Узми мо Оре шко ви ће ву мо жда нај по зна ти ју пе сму Праг је ово: „Праг је 
ово (там бу ра сит ни) ми лог Срп ства (сит ни) на ко јем сто ји мо (акорд)...“. Или 
дру гу, та ко ђер по зна ту: Др жи те ча ше: Држ те ча ше сви у ру ци/ А ти га зда ви но 
ву ци/ Ча сти го сте док не сва не/ Док ти бу ре не уса не. При пе ва њу се го то во чу је 
где би там бу раш ја че уда рио у жи це, да од мах за тим усит ни (СА ВИЋ 2010: 178).

Уз из ра же но по што ва ње, Са вић у оце ни кор пу са Оре шко ви ће вих пе са ма 
по ка зу је објек тив ност, ква ли фи ку ју ћи их као про сеч не там бу ра шке пе сме, 
али и ис ти че њи хов пу ни пе снич ки ко ло рит и ме ло ди о зну при влач ност. Он 
та ко ђе на гла ша ва чи ње ни цу да је зна чај на гру па тих пе са ма то ком ни за го ди-
на оста ла за сту пље на и не са мо у там бу ра шкој прак си – ис так ну то је да су 
Оре шко ви ће ве пе сме пе ва не „при сва ком ве се ли јем са стан ку“ и да су уне се не 
у збир ке по пу лар них пе са ма из да тог пе ри о да. Са вић ис ти че да је и сам сте као 
ути сак о Оре шко ви ће вом ства ра ла штву пе ва ју ћи ње го ве пе сме. 

На по ме ну то је да је Оре шко вић нај вер ни је при вр же ни ке имао ме ђу пред-
став ни ци ма бер бер ског за на та: „Чим се не ма по сла они од мах уда ри у там бу-
ре. За јед но га знам, да је оти шао и у глум це; имао је леп глас. Из бер бер ског се 
ру фе та ве ћи ном и но ва че чла но ви там бу ра шких ор ке ста ра: ‘Да њу љу де бри јем, 
но ћу у там бу ру би јем’, би ла им је уз ре чи ца“ (СА ВИЋ 2010: 179). У бе ле шка ма 
Јо ва на Гр чи ћа, уз ко мен тар о при су ству там бу ра шког ор ке стра на бе се да ма у 
но во сад ској Ве ли кој гим на зи ји, из ре чен је став да там бу ра шка му зи ка ви ше 
при ли чи му зи ци ра њу у крч ми и бер бер ни ци, не го оном у са лон ској и кон церт-
ној сфе ри, „јер је та кав ин стру мент ‘с ко јим се со лид ни ји, фи ни ји укус не да је 
до ве сти у склад’“ (ГР ЧИЋ 1926: 129). Овим и Гр чић по ка зу је скло ност ка опо-
зи ци о ном са гле да ва њу умет но сти се о ске и гра ђан ске сре ди не.

По ши ри ни уви да у аспек те там бу ра шке му зич ке прак се из два ја ју се и 
ви ђе ња Ја ко ва Иг ња то ви ћа, ко ји ове ста во ве гра ди на осно ву слу ша лач ких 
ис ку ста ва сте че них у ва ро шкој, сен тан дреј ској сре ди ни. Пре ма ње го вом ту ма-
че њу, там бу ра шка му зи ка пред ста вља сво је вр сни „пре ла зак у ци ви ли за тор ску 
ра фи не ри ју“ у од но су на „при ми тив ну иди лу“ гај да шке прак се, за у зи ма ју ћи 
зна чај но, дру го ме сто у ре ла ци ја ма тра ди ци о нал но – мо дер но или се о ско – 
гра ђан ско (ИГ ЊА ТО ВИЋ 1989/1: 86). Ко мен та ри о там бу ра шкој му зи ци по ка зу ју 
ви сок сте пен Иг ња то ви ће вог ин те ре со ва ња за обла сти му зич ког ства ра ла штва 
и из во ђа штва, као и ње гов лич ни афи ни тет пре ма ра зно вр сним му зич ким 
жан ро ви ма. У там бу ра шким пе сма ма пи сац уо ча ва из ра жен срп ски ху мор и 
пи кант не ре флек си је о жи вот ним дру штве ним од но си ма у свим гра ђан ским 
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сло је ви ма. По се бан ути сак оста вља пи шчев ана ли тич ки по глед на тран спо-
зи ци ју са ти рич не по е зи је сред стви ма му зич ког је зи ка у там бу ра шким пе сма ма. 
Иг ња то вић се до ти че и ва жних есте тич ких пи та ња са гле да ва ју ћи спе ци фич-
но спа ја ње две ју обла сти умет нич ког из ра за и узи ма ју ћи сло бо ду да про го во-
ри чак о од ли ка ма сво је вр сног „це ло ви тог умет нич ког де ла“ по пут опе ре или 
ме ло дра ме у окви ри ма срп ске на род не, там бу ра шке му зи ке. Раз ма тра при том 
и да нас ак ту ел но пи та ње о од но су из ме ђу из во ђа ча, де ла и пу бли ке, уо ча ва ју-
ћи зна чај ак тив ног слу ша лач ког уче шћа у из град њи укуп ног му зич ког де ла и 
из во ђе ња де ла, као кул тур ног до га ђа ја: 

Са др жа ју тих са ти рич них пе са ма и ме ло ди је од го ва ра ју; ове у осе ћа њу 
ра све тљу ју пе сме, а уве де не по чив ке, па у зе, по сле от пе ва не по је ди не стро фе, 
да ју слу ша те љу вре ме на за ми шље ње, ре флек си ју. Ту би већ био основ за ме ло-
дра ме и опе ре, кад би там бу ра шка ору ђи ја са вр ше ни ја мо гла би ти. Ал’ је основ 
тек ту (...) но то се мо ра до пу сти ти да там бу ра шке бан де и та ко као што са да 
по сто је, по крај свог дво стру ког свој ства, пе ва ња и сви ра ња у са ла ма и со ба ма, 
као дру штве на за ба ва у не чем пр вен стве но др же ме ђу по доб ним сви рач ким 
бан да ма, да сви ра чи не пе ва ју, а слу ша о ци баш ћу те као не ми, без ре чи, осе ћа-
њем уну тра шњим се за ба вља ју као тра пи сте, или већ раш ће ре та ни пе ва ју, игра-
ју, сва ки на свој ра чун, па за ба ва не ма кон цен три са ног оп штег осе ћа ња, већ 
из гле да као Ва ви лон ски то рањ, што се сва ки дан ви ди ти мо же при свир ци 
ци ган ских бан ди; на про тив, там бу ра шка пе сма са ме ло ди јом са чи ња ва це лост, 
да се осе ћа ња по је ди них у ску пу на ла зе.99 

Овим од лом ком се не ис цр пљу је ни пи та ње пи шче вог од но са пре ма там-
бу ра шком му зич ком ре пер то а ру, ко је за пра во до пу њу је мно штво сло же них, 
и у са вре ме ној (ет но)му зи ко ло шкој на у ци ак ту ел них те ма по ве за них с рас пра-
вом о по ре клу и ве за ма из ме ђу на род них и умет нич ких, ком по но ва них пе са-
ма. Иг ња то вић на по ми ње да су сен тан дреј ски там бу ра ши из во ди ли зна ча јан 
број ори ги нал них, ау тор ских пе са ма, али и да су не рет ко пре у зи ма ли „ту ђе“ 
ме ло ди је, ве што при ла го ђа ва ју ћи ре пер то ар оче ки ва њи ма пу бли ке пред ко јом 
су у раз ли чи тим при ли ка ма на сту па ли. На до ве зу ју ћи се на при чу о до ми нант-
ном фе но ме ну пре у зи ма ња стра них ме ло ди ја у од но су на ори ги нал но ком по-
зи тор ско ства ра ла штво, Иг ња то вић за при мер узи ма и де лат ност ци ган ских 
му зи ча ра, ко ји „кра ду од ту ђег не ми ли це и про да ју по ску пе нов це“ (ИГ ЊА ТО-

ВИЋ 1989/1: 84). Пи сац та ко пре при ча ва ка ко је јед ном при ли ком у Пе шти, у 
чар да шу у из во ђе њу ци ган ског ан сам бла „Па ти ка ру ши“ пре по знао ме ло ди ју 
из Вер ди је ве опе ре Тру ба дур, док на дру гом ме сту ис ти че да су там бу ра ши 
из во ди ли ари ју из Бе ли ни је ве (Vin cen zo Bel li ni) Нор ме. Као још је дан при мер 

99 ИГ ЊА ТО ВИЋ 1989/1: 89. О схва та њу умет нич ког де ла као од но са, на при ме ру књи жев не 
умет но сти, ви де ти у при ступ ној ака дем ској бе се ди пок. про фе со ра Све то за ра ПЕ ТРО ВИ ЋА 1992.
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на во ди да је из ве сни Франк, по зна ти „бир таш“ из Ве спре ма, био про сла вљен 
по Луј зачар да шу, у ко јем је пак би ла ја сно уоч љи ва па ра фра за по зна тог не-
мач ког вал це ра Lo re leyRheinklänge из пе ра Јо ха на Штра у са (ста ри јег). Пи сац 
у овом кон тек сту као „срп ског Фран ка“ пред ста вља и Ди ми три ја Ми ту Оре-
шко ви ћа, ау то ра пе сме Праг је ово ми лог срп ства. На гла шен је ро до љу би ви 
ка рак тер пе сме, али и ути сак о стра ном по ре клу ме ло ди је: „та ко је ег зо тич на 
да би од по чет ка и кра ја те ме ло ди је ла ко мо гао скре са ти за трум бе ту је дан 
ко ња нич ки марш“ (ИГ ЊА ТО ВИЋ 1989/1: 85). Ме ђу ис так ну тим на род ним му зи-
ча ри ма, осим сле пог ви о ли ни сте Ла зе из Бач ке, Иг ња то вић из два ја „гај да ша 
Мо шу“ ро дом из Да ља, ко ји је без му ке овла дао и сви ра њем на ви о ли ни и 
там бу ри и у Да љу офор мио по зна то там бу ра шко дру штво. Пи сац га пам ти као 
до се тљи вог у по ско чи ца ма и пе ва њу, твор ца по пу лар них пе са ма о срп ско-тур-
ском ра ту и вр сног ин тер пре та то ра, на по ми њу ћи да је у из во ђе њу сва кој пе сми 
да вао пре по зна тљив, ка рак те ри сти чан из раз. Већ по ме ну тог ма јо ра Ава ку ма 
Ава ку мо ви ћа из Сен тан дре је Иг ња то вић опи су је као вр сног пе сни ка и ин стру-
мен тал ног из во ђа ча, „умет ни ка на фла у ти и хе ге да ма“. То ном иде а ли зо ва ног 
ро ман ти чар ског ви ђе ња, ис так ну те су по себ но ве шти не у му зич кој ин тер пре-
та ци ји на ви о ли ни, као и пе снич ко Ава ку мо ви ће во уме ће: 

Да вао је при ја тељ ским кру го ви ма кон цер те на оба ин штру мен та, и то, као 
што ка жу, из вр сно. На хе ге да ма сви рао је та ко ђе (с) ру ка ма и хе ге да ма са страг, 
да му се ди ви ти мо ра ли, та ква му је из ван ред на тех ни ка би ла у сви ра њу. Па још 
пе сник. (...) од тих пе са ма мно ге и мно ге пе ва ле се већ од пре ко ше зде сет-се дам-
де сет го ди на, и сад ка ди кад у ста ри јем дру штву пе ва ју, без да се зна од ко га је 
пе сма и ме ло ди ја... (ИГ ЊА ТО ВИЋ 1989/1: 74). 

Срод не по ме ну тим гле ди шти ма Ми ла на Са ви ћа, за ни мљи ве су и Иг ња-
то ви ће ве про це не о мо гућ но сти ма и ква ли те ту „спо ја“ из во ђе ња по је ди нач них 
пе са ма и на род них ин стру ме на та. Иг ња то вић та ко из два ја пе сму Ва се Жив-
ко ви ћа Ра дуј се, ле па не во и пе сме Ој, шу ми це и Ој, Ду на ве као оне ко је се „не 
да ју са успе хом уз там бу ру пе ва ти, и ту су са мо гу сле го спо дар“.100 Ко мен тар 
да „ин стру мен та ци ја там бу ра шка за ова кве пе сме ни је до сти жна“ (ИГ ЊА ТО ВИЋ 
1989/1: 90) чи ни се ин три гант ним под сти ца јем за да ља про ми шља ња по ме ну-
тих ста во ва.

Ме ђу ин тер пре та тив ним до стиг ну ћи ма на по љу там бу ра шке му зи ке, 
Иг ња то вић на гла ша ва по се бан та ле нат шо кач ких Ср ба. Пи шу ћи о ле по ти 

100 Жив ко ви ће ва пе сма Мла дој не ве сти (пр ви стих гла си: Ра дуј се, мла да не во) об ја вље-
на је у: ЦВИ ЈА НО ВИЋ 1907: 21–22. У истом из да њу при ло жен је и нот ни за пис ове пе сме, из пе ра 
ком по зи то ра Ди ми три ја Ми те То па ло ви ћа. По ме ну та пе сма увр ште на је и у: ЛЕ СКО ВАЦ 1972: 
302–303.
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шо кач ко-срп ске пе сме, пи сац ис ти че ле по ту чи стог срп ског сло га (без ве ли ког 
упли ва тур ци за ма) као ње ну нај вред ни ју ка рак те ри сти ку. Ујед но, упу ћу је и 
сво је вр сни по зив на при ку пља ње на род них пе са ма у Сла во ни ји, на гла ша ва-
ју ћи по тре бу да се на ста ви Ву ко вим пу тем на по љу очу ва ња срп ског на род ног 
ства ра ла штва:

Би л’ се на шао ко, па да врг не та мо у Сла во ни ју, и да по ку пи те кра сне 
пе сме ко јих још не ма ску пље них ни код дру гог ко га. Част спо ме ну Ву ко вом, и ње-
го вих за слу га ма, ал’ не мо же мо ни по што узе ти да је већ све ску пио и ис цр пио. 
Вук је пут по ка зао и основ по ло жио, али има се још до ста по би ра ти (ИГ ЊА ТО ВИЋ 
1989/1: 89–90). 

* * *

Ре фе ри ра ју ћи на по је ди нач не спе ци фич но сти се о ске и град ске му зич ке 
прак се ме ђу Ср би ма у 19. ве ку, ме мо ар ски из во ри не сум њи во до при но се са-
гле да ва њу зна ча ја уло ге му зи ке у дру штве ним по де ла ма и ет нич ком иден ти-
фи ко ва њу (STO KES 1994: 1–27). Та ко ђе, мо же се го во ри ти о му зи ци као спе ци-
фич ном од ра зу дру штве них од но са и о (тра ди ци о нал ној) му зич кој умет но сти 
као ком плек сној ре флек си ји епо хе.

Из до ку мен тар них бе ле жа ка са зна је мо по је ди но сти ко је по твр ђу ју да је 
тра ди ци о нал на, по себ но во кал на му зич ка прак са пре те жно не го ва на у се о ској 
срп ској сре ди ни, док је ди на ми ка град ског/ва ро шког жи во та обо га ћи ва на и 
упли ви ма ра зно вр сних ути ца ја, по себ но на по љу ин стру мен тал не му зи ке. Као 
ва жан до при нос из во ри ма за из у ча ва ње раз ли чи тих фе но ме на на по љу на род-
не му зи ке у 19. ве ку, ове бе ле шке та ко ђе по твр ђу ју да се тра ди ци ја у му зич ком 
фол кло ру ти че све га, по чев ши од спе ци фич ног скла да ми шље ња, по гле да на 
свет, по себ не тач ке гле ди шта на жи вот и исто ри ју, од но сно да под ра зу ме ва 
жи ву ин тер ак ци ју, ко му ни ка ци ју из ме ђу ства ра о ца-пре но си о ца и ре фе рент-
ног со циокул тур ног те ла ко је са мо чи ни па ра диг му тра ди ци је (уп. ЛА ЈИЋ МИ-

ХАЈ ЛО ВИЋ 2007: 137, 139). Има ју ћи у ви ду нај ши ру де фи ни ци ју тра ди ци је као 
це ли не све га што се пре но си из про шло сти у са да шњост, ме мо ар ска све до че-
ња о му зи ци до но се и мо гућ ност са гле да ва ња од но са пре ма тра ди ци о нал ној 
му зи ци као кључ не ре фе рен це у об ли ко ва њу ко лек тив них и ин ди ви ду ал них 
иден ти те та (SHILS 1981: 12).



ЦР КВЕ НА МУ ЗИ КА У СФЕ РИ ЈАВ НОГ  
И ПРИ ВАТ НОГ ЖИ ВО ТА

Ана ли зи ра ни из во ри до но се мно штво но вих по да та ка ко ји све до че о 
раз ли чи тим кон тек сти ма у ко ји ма је у 19. ве ку не го ва на срп ска цр кве на му зи-
ка.101 Реч је о тра ди ци о нал ном ли тур гиј ском по ја њу Срп ске пра во слав не цр кве. 
У из во ри ма су осве тље не по је ди но сти у ве зи с не го ва њем ове по јач ке прак се 
то ком 19. ве ка у цен три ма за уче ње, фру шко гор ским ма на сти ри ма и бо го слов-
ским и све тов ним шко ла ма на под руч ју Кар ло вач ке ми тро по ли је (уп. ПЕ ТРО-

ВИЋ 1973; 1990; ПЕ НО 2016). Де це ни ја ма пре но ше но ис кљу чи во усме ним пу тем, 
среди ном 19. ве ка срп ско на род но цр кве но по ја ње пр ви пут је за бе ле же но, ме ло-
граф ским ра дом Кор не ли ја Стан ко ви ћа, o че му та ко ђе све до че до ку мен тар ни 
за пи си (уп. ПЕ ТРО ВИЋ 1997а; 1997б; 2015). Дру га по ло ви на 19. ве ка, пе ри од о ко јем 
ме мо ар ски из во ри до но се нај ви ше све до чан ста ва, до нела је и дру ге зна чај не 
но ви не у мо дер ној исто ри ји срп ске цр кве не му зи ке, ме ђу ко ји ма је уво ђе ње 
ви ше гла сног, хор ског цр кве ног по ја ња у бо го слу же ња и на сто ја ње да се уве де 
му зич ко опи сме ња ва ње, нај пре ме ђу Ср би ма у Хаб збур шкој мо нар хи ји, а по-
сте пе но и у Ср би ји. 

У ме мо ар ским де ли ма су раз ма тра на раз ли чи та пи та ња у ве зи с основ-
ном, ли тур гиј ском, али и ши ром дру штве ном функ ци јом цр кве не му зи ке. За-
бе ле же не су по је ди но сти о од но су цр кве них ве ли ко до стој ни ка пре ма по ја њу, 
по себ но о му зич ком уме ћу ис так ну тих фру шко гор ских по ја ца. Пи са но је о 
ве шти ни по ја ња као о ва жном усло ву за це ло ви то вр ше ње учи тељ ске слу жбе, 
о ме сту цр кве не му зи ке у ди на ми ци сва ко днев ног жи во та ме ђу ла и ци ма, по-

101 О цр кве ној му зи ци као те ми ста ри је срп ске му зи ко гра фи је пи са ла је PE JO VIĆ 1994: 
235–239. и ПЕ ЈО ВИЋ 2000. Су ви шно је на по ме ну ти да усме ре ње овог по гла вља на ше књи ге на-
ди ла зи исто риј ско и кри тич ко при ка зи ва ње ис тра жи ва ња и про у ча ва ња срп ске цр кве не 
му зи ке као та кве. За ин те ре со ва ном чи та о цу скре ће мо па жњу на чи ње ни цу да је до сад са мо 
је дан на уч ни скуп у це ли ни био по све ћен срп ској цр кве ној му зи ци: Цр кве на му зи ка у про шлом 
и на шем вре ме ну (Ма ти ца срп ска – Сте фа не ум, Но ви Сад – Срем ски Кар лов ци, 13. и 14. ок то-
бар 1994). Ра до ви с тог сим по зи ју ма об ја вље ни су исте го ди не у 15. бро ју Збор ни ка Ма ти це 
срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку. Чи та о це упу ћу је мо на та мо об ја вље ну пре глед ну сту-
ди ју ПЕ ТРО ВИЋ 1994, ко ја да је ши ри, до дат ни кон текст на шем из ла га њу.
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себ но о ан га жо ва њу де це у уче њу и из во ђе њу цр кве них пе са ма. Нај ве ћи број 
ко мен та ра од но си се на тра ди ци ју по ја ња за сту пље ну на тлу Кар ло вач ке ми-
тро по ли је – у Срем ским Кар лов ци ма, фру шко гор ским ма на сти ри ма и се ли ма 
(Ру ма, Врд ник, До брин ци) и Сен тан дре ји, као и у пра во слав ним цр ква ма 
(грч кој и ру ској) у Бе чу, ко је су би ле под ду хов ном ју рис дик ци јом Кар ло вач ке, 
а по том Бу ко вин ске ми тро по ли је (вид.: СТАН КО ВИЋ 2010: 9–83). Ма њим бро јем 
за бе ле жа ка при ка за но је ста ње цр кве не му зи ке у Бе о град ској ми тро по ли ји, 
док је дан сег мент за пи са ре фе ри ра и на све то гор ску по јач ку тра ди ци ју. Пи сци 
пре но се ути ске о оп штим при ли ка ма и о аспек ти ма ин тер пре та ци је у обла сти 
бо го слу жбе не му зи ке, као при по ве да чи, слу ша о ци, по сма тра чи, или ак тив ни 
уче сни ци у по ја њу. 

По јач ке прак се и зна ме ни ти цр кве ни пој ци 

Ме мо а ри сти пи шу о уме ћу и угле ду зна ме ни тих цр кве них по ја ца за слу-
жних за не го ва ње и очу ва ње тра ди ци је кар ло вач ког по ја ња, ис ти чу ћи ме ђу 
њи ма на пр вом ме сту пред став ни ке цр кве не је рар хи је. За пи си Јо ва на Су бо ти ћа 
по себ но све до че о за ла га њу ми тро по ли та Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа (1757–1836) 
за не го ва ње цр кве не пе сме и до сти за ње вр хун ског ни воа по јач ке прак се у 
Кар ло вач кој гим на зи ји и на це лом кар ло вач ком под руч ју у пр вим де це ни ја ма 
19. ве ка. Го во ре ћи о „ан ђел ском гла су” и по јач ком уме ћу свог оца, пи сац ис-
ти че да је Јо а ким (Аћим) Су бо тић био при мљен у Кар ло вач ку бо го сло ви ју, а 
по том по стао и учи тељ по ја ња и до био пр ву па ро хи ју (у Бу ђа нов ци ма) упра во 
бла го да ре ћи од лу ци ува же ног ми тро по ли та Стра ти ми ро ви ћа.102 По сред но је 
на гла ше но чак и да је ми тро по лит Страти ми ро вић Су бо ти ћа свр ста вао у ред 
нај бо љих кар ло вач ких по ја ца, ко јем је при па дао и ар хи ман дрит и бач ки епи-
скоп Ге де он Пе тро вић:103

До бри нач ки по па имао је глас као сла вуј, а био је у мла дим сво јим го ди-
на ма учи тељ „пје ни ја“ у Кар ло вач кој бо го сло ви ји. Нај бо ље ће мо ји чи та те љи 
до зна ти и оце ни ти по ја ње на ше га све ште но га при ја те ља, кад им ка же мо, да је 
ми тро по лит Стра ти ми ро вић у сво јој двор ској са ли пред ге не ра лом Пре ра до-
ви ћем на шем пев чи ку, као бо го слов цу, пред ност дао пред са мим ар хи ман дри том 

102 Пре ма спи ску кли ри ка Кар ло вач ке бо го сло ви је у пе ри о ду 1794–1820, Јо а ким Су бо тић 
је по ха ђао ово учи ли ште од 1802. до 1805. године. Вид.: ГА ВРИ ЛО ВИЋ 1984: 217.

103 Ге де он Пе тро вић (1770–1832) био је епи скоп бач ки у пе ри о ду 1807–1832. године. У род-
ном Сом бо ру је за вр шио гра ма ти кал ну шко лу, у Се ге ди ну ху ма ни тар не на у ке, у Пе чу ју фи-
ло зо фи ју, а у Пе шти прав не на у ке. У Срем ским Кар лов ци ма је по ха ђао Бо го сло ви ју, у вре ме 
ми тро по ли та Стра ти ми ро ви ћа. У овој се ми на ри ји је сва ка ко овла дао и ве шти ном цр кве ног 
по ја ња; уп. ВУ КО ВИЋ 1996: 109–110; ПЕ НО 2016.
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Ге де о ном Пе тро ви ћем, по то њим епи ско пом бач ким, ко ји се као нај у мил ни ји 
пе вац оно га вре ме на у кар ло вач кој хи је рар хи ји сла вио (СУ БО ТИЋ 1910: 5). 

Ме ђу нај у глед ни јим фру шко гор ским пој ци ма из ре до ва цр кве не је рар-
хи је, у не ко ли ко ме мо ар ских де ла су пред ста вље ни уче ни ци Ди о ни си ја Чу пи-
ћа и Је ро те ја Му ти ба ри ћа, уте ме љи те ља кар ло вач ког по ја ња: Ни ка нор Гру јић 
(1810–1887) и Ла врен ти је Гер шић (1806–1877). Ар хи ман дрит ма на сти ра Кру-
ше дола (1850–1861) и по то њи епи скоп па крач ки Ни ка нор Гру јић био је је дан 
од ка зи ва ча пре ма чи јем је по ја њу Кор не ли је Стан ко вић бе ле жио на пе ве срп-
ског по ја ња (вид.: То до ро вић, Пред го вор, у: СТАН КО ВИЋ 1922). Био је це њен као 
зна чај на лич ност срп ског цр кве но-про свет ног жи во та, ак ти ван и у обла сти 
књи жев ног ства ра ла штва. У успо ме на ма, Ла за Ко стић пред ста вља вла ди ку 
као „пе сни ка Све то га Са ве“ и кла сич но обра зо ва ног књи жев ни ка, ве ли ког 
про по вед ни ка и гла со ви тог пој ца (КО СТИЋ 1988: 27). 

Бе ле же ћи успо ме не на оку пља ње на Све сло вен ском кон гре су у Пра гу 
(1848), Јо ван Су бо тић опи су је ат мос фе ру „сла вен ске“ ли тур ги је од слу же не на 
Ду хо ве, на град ском тр гу Св. Вац ла ва, пред ве ли ким бро јем ла и ка. Пра шке 
ку ће и про зо ри би ли су том при ли ком оки ће ни за ста ва ма, ћи ли ми ма и цве-
ћем, а на тр гу се оку пи ло ви ше од де сет хи ља да љу ди.104 Пи сац се при се ћа „гро-
мо гла сних“ од го ва ра ња на јек те ни ја ко ја је уз но сио но во сад ски про та Па вле 
Ста ма то вић, по ми њу ћи ве ли ка име на из исто ри је сло вен ских на ро да: „Го спо ди 
по ми луј ори ло се на ве ли ком тр гу гро мо гла сно“ (СУ БО ТИЋ 1910: 91). Као из у-
зет ни ути сак са ове слу жбе, Су бо тић по ми ње по јач ко уме ће ар хи ман дри та Ни-
ка но ра, ко ји је све ча но по јао ду хов ске сти хи ре пре ма на пе ви ма срп ског цр кве-
ног по ја ња. На гла ше но је да је углед ни по јац „глас имао као зво но“ и да „ни је 
чу до, да је учи нио нај у год ни ји ути сак код Че ха, ко ји то зна ју це ни ти и су ди ти“.105

У одељ ку ме мо а ра ко ји је по све ћен се ћа њу на смрт вој во де Сте ва на Шу пљик-
ца, о истом пој цу је пи сао и Ја ков Иг ња то вић. На опе лу вој во ди Шу пљик цу, у 
ма на сти ру Кру ше долу (1848), по ја ли су Ни ка нор Гру јић и Си ма По по вић, уче ник, 
ро дом из Ба је, ко јег је Иг ња то вић и лич но по зна вао. За бе ле же на за па жа ња 
жи во све до че о пи шче вој пер цеп ци ји цр кве ног по ја ња. Иг ња то вић по ка зу је 

104 О овом до га ђа ју вид.: ПО ПО ВИЋ 1990: 293; СТАН КО ВИЋ 2012: 119–134. 
105 СУ БО ТИЋ 1910: 92. О од но су че шких му зи ча ра пре ма тра ди ци ји срп ског цр кве ног 

по ја ња по је ди но сти са зна је мо и из пре пи ске Кор не ли ја Стан ко ви ћа и Да мја на Па вло ви ћа из 
1863. го ди не. Па вло вић са оп шта ва да је по зна ти че шки ком по зи тор и му зич ки кри ти чар Јо зеф 
Зво нарж (Jo sef Le o pold Zvonař) за ин те ре со ва но про у ча вао Стан ко ви ће ву пр ву књи гу срп ских 
цр кве них ме ло ди ја. Пре ма Па вло ви ће вим ре чи ма, исти му зи чар је но та ма за бе ле жио ста ро 
че шко по ја ње ко је је „са свим исто као и срп ско“ (Ар хив Ср би је, ПО 107/12). Иа ко из овог за-
пи са оста је не ја сно на ко ју му зич ку тра ди ци ју ау тор ре фе ри ра, по ме ну та пи та ња су за ни мљи-
ва и као по ља мо гу ћих но вих ис тра жи ва ња; уп. МАР ЈА НО ВИЋ 2012. 
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да с не по му ће ном па жњом пра ти бо го слу жбе не пе сме, ула жу ћи по се бан мен-
тал ни и емо тив ни на пор у ци љу пу ног раз у ме ва ња хим но граф ских тек сто ва; 
пре по зна је оту да и ду бо ку пре да ност са мих по ја ца цр кве ној пе сми, обра ћа 
па жњу на ре ак ци ју ла и ка на по ја ње:

За по че се жа ло сна слу жба. У пев ни ца ма по је Гру јић и Си ма По по вић. 
Гру јић про то син ђел ил’ ар хи ман дрит, не опо ми њем се, ле по по је, ал’ у дру гој 
пев ни ци Си ма По по вић див но. Над ма шу ју се. Опе ло та ко по ја ти у мом жи во ту 
ви ше ни сам чуо. Слу шао сам их, гле дао сам их. То ни је би ло са мо по ја ње, то је 
био пе снич ки плач, пра во ри да ни је. Пев ци су осе ћа ли што су пе ва ли, и сво ср це 
им се у пе сму пре ли ло. Свет је слу шао, гле дао. Ду го је тра ја ло, ваљ да је про шло 
три са та по сле под не док се за вр ши ло (ИГ ЊА ТО ВИЋ 1989/2: 44–45).

Ко мен та ри шу ћи до бар глас ми ни стра прав де и про фе со ра бе о град ске 
Ве ли ке шко ле Гли го ри ја Ги ге Гер ши ћа, Ми лан Са вић пре по зна је ње гов му-
зич ки та ле нат као спе ци фич ну род бин ску ве зу, ис ти чу ћи по зна ти по јач ки дар 
„фру шко гор ског сла ву ја“, ра ко вач ког ар хи ман дри та Ла врен ти ја Гер ши ћа, ко ји 
је по ја ње учио као пи то мац Кар ло вач ке гим на зи је и Бо го сло ви је.106 Са вре ме-
ни ци Ни ка но ра Гру ји ћа и Ла врен ти ја Гер ши ћа по не ли су у се ћа њи ма и по себ не 
успо ме не на тре нут ке за јед нич ког по ја ња дво ји це цр кве них му зи ча ра. На ро-
чи то је ис ти цан ван ред но при ја тан и јак Гру ји ћев глас. Пре ма све до че њу про-
те Ди ми три ја Ру вар ца, „ко је слу шао кад је он слу жио или по јао и пе вао, тај је 
у тај мах осе ћао као да ни је на зе мљи. А осо би то ко га је слу шао, кад слу жа ше 
при осве ће њу во де на Бо го ја вље њу, тај ни је мо гао ни кад за бо ра ви ти оно ње-
го во Ве лиј је си Го спо ди“.107 Као про фе сор Кар ло вач ке бо го сло ви је и уред ник 
Бо го слов ског гла сни ка у ко јем је штам пао и би о гра фи ју Ни ка но ра Гру ји ћа, 
ар хи ман дрит Ила ри он Зе рем ски на по ми ње: „И да нас при ча ју ста ри ји љу ди у 
овим кра је ви ма са ус хи ће њем о бо го ја вљен ском све ће њу во де у Но вом Са ду и 
у гра ду Пе тро ва ра ди ну на су прот ним оба ла ма ду нав ским, ко је је вр шио на 
јед ној стра ни Ни ка нор а на дру гој опет по зна ти та да њи фру шко гор ски сла вуј 
ар хи ман дрит Ла врен ти је Гер шић. Ни ка но ров глас раз ле гао би се та да да ле ко 
на про тив ној стра ни ду нав ској“ (ПЕ ТРО ВИЋ 1997в: 167–174).

Ме мо ар ским пе ром То до ра Сте фа но ви ћа Ви лов ског за бе ле же не су и успо-
ме не на Ми ха и ла Ф. Ра јев ског (1811–1884), све ште ни ка Цар ске ру ске ам ба са де 
и ми тро но сног про то је ре ја по сла нич ке цр кве у Бе чу, ко ји је имао зна ча јан 

106 СА ВИЋ 2010: 163. О Гер ши ћу вид.: АВРА МО ВИЋ 1998: 73–78; КР КЉУШ 2006: 677–679. Вид. и: 
МО КРА ЊАЦ 1901: 235–237.

107 Бе се да на па ра сто су бла же но по чив шег епи ско па Ни ка но ра Гру ји ћа. Бе о град 1887, 
стр. 36; нав. пре ма: ЗЕ РЕМ СКИ 1907: XV, XVI. О Ди ми три ју Ру вар цу вид. и: ПЕ ТРО ВИЋ 1997в: 
167–174.
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ути цај на то ко ве срп ске цр кве не му зич ке исто ри је. Осим по зна тих по да та ка 
о по др шци ко ју је пру жао Кор не ли ју Стан ко ви ћу у ра ду на бе ле же њу и хар мо-
ни зо ва њу на пе ва срп ског цр кве ног по ја ња, за пи си Ви лов ског осве тља ва ју и 
дру ге аспек те про ти ног од но са пре ма цр кве ним му зи ча ри ма. У пи шче вим 
Успо ме на ма Ра јев ски је пред ста вљен као све ште ник до сто јан стве ног, али и 
пре ког и стро гог др жа ња. Пи сац се при се ћа ка ко је јед ном при ли ком Ра јев ски 
оштро из гр дио пој ца због гре шке у пе ва њу то ком слу жбе. Сли ко ви тим опи сом 
ат мос фе ре на јед ној од ли тур ги ја у ру ској ка пе ли, уз оп шти ути сак о про ти ном 
од но су пре ма па стви, Ви лов ски пре но си и сли ку о не при ме ре ном по на ша њу 
беч ких Срп ки ња на бо го слу же њу:

Ни ка нор Гру јић
(МИ СА НУ, Зби р ка фо то гра фи ја, Ф 142)
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О пра зни ци ма је би ло та ко мно го срп ског све та у ру ској ка пе ли да је че сто 
пу та би ло про те ста од стра не при сут них и од ви ше по бо жних Ру са, ко ји су се 
обич но жа ли ли да се не мо гу на ми ру мо ли ти Бо гу од сил ног раз го во ра и жа-
го ра срп ских го спо ђа и го спо ђи ца. У та квим би се мо мен ти ма обич но чуо из 
ол та ра оштар глас про те Ра јев ског и лар ме би за час не ста ло. Го спо ђе ко је су се 
нај ви ше од ли ко ва ле то ро ка њем не би то га да на ишле по на фо ру, јер су се обич-
но бо ја ле уко ра про ти на (ВИ ЛОВ СКИ 1988: 90–91).

Ви лов ски ис ти че да је про та Ра јев ски ужи вао нео бич но по што ва ње у 
беч кој срп ској ко ло ни ји, на гла ша ва ју ћи и да је по зна вао го то во све зна ме ни те 
Ср бе ко ји су у истом пе ри о ду бо ра ви ли у Бе чу. Пре ма пи шче вим се ћа њи ма, 
осим по знан ства и са рад ње с Кор не ли јем Стан ко ви ћем, Ра јев ски је одр жа вао 
ак ти ван кон такт с вла ди ком Ње го шем, кне зом Ми ло шем и кне зом Ми ха и лом 
Обре но ви ћем, Ву ком Ка ра џи ћем.108 Ова све до че ња пред ста вља ју зна ча јан до-
да так из во ри ма за ис тра жи ва ње кул тур них ве за ме ђу срп ским, од но сно сло-
вен ским жи вљем на те ри то ри ји Хаб збур шке мо нар хи је у овом пе ри о ду.

Ко нач но, за пи си Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа и Ко сте Хри сти ћа при ка зу ју 
кул тур не и цр кве но-му зич ке при ли ке у Ср би ји то ком по след њих де це ни ја 19. 
ве ка. У ме мо ар ским бе ле шка ма дво ји це пи са ца на ро чи те по хва ле из ре че не су 
о по јач ком уме ћу ар хи ман дри та и ми тро по ли та Ср би је (1883–1889) Те о до си ја 
Мра о ви ћа. Овај ка р ло вач ки ђак, по знат по ле пом гла су и ве шти ни по ја ња ко ју 
је сте као уз учи те ља Ја ни ћи ја По по ви ћа, јед ног од на след ни ка Ди ми три ја 
Крeстића, био је и ду го го ди шњи, ува же ни на став ник по ја ња у Бе о град ској 
бо го сло ви ји (уп. БОГ ДА НО ВИЋ 1893). Био је по кро ви тељ цр кве ног пе вач ког дру-
штва „Стан ко вић“ (осно ва ног 1881. го ди не). По зна то је да је 1885. осно вао и фонд 
за уса вр ша ва ње нот ног пе ва ња у Бо го сло ви ји, као и да је по ку шао да ре ши 
про блем из да ва ња Осмо гла сни ка Сте ва на Мо крањ ца као уџ бе ни ка за уче ње 
по ја ња.109

Ме мо ар ска се ћа ња су по себ но ве за на за Мра о ви ће во по ја ње сти хи ра при-
ли ком из но ше ња пла шта ни це, на ве чер њој слу жби Ве ли ког пет ка. Док Ми ли-
ће вић у днев нич ким бе ле шка ма из 1870. ис ти че да је Мра о вић из у зет но, као 
ни ка да до тад, от пе вао сти хи ру Те бе од је ју шча го сја, се ћа ње Ко сте Хри сти ћа на 

108 Ис тра жи ва ња епи сто лар не за о став шти не Ми ха и ла Ра јев ског по ка за ла су да су ме ђу 
ње го вим ко ре спон ден ти ма би ли Пе тар П. Ње гош и Вук Ка ра џић, Фра њо Рач ки и Иван Ку ку-
ље вић Сак цин ски, Све то зар Ми ле тић и Јо ван Су бо тић, бе о град ски ми тро по лит Ми ха и ло и 
ар хи ман дрит Ни ћи фор Ду чић, Јо ван Бо шко вић и Ђу ра Да ни чић, Да ни ло и Ми ло рад Ме да-
ко вић, Вал та зар Бо ги шић и Ва тро слав Ја гић, Ја нез Блај вајс и дру ги; уп. ПЕ ТРО ВИЋ 1985: 74.

109 Вид.: ПЕ ТРО ВИЋ 1996, ХХ. Пре ма по ја њу Те о до си ја Мра о ви ћа Сте ван Мо кра њац је 
за бе ле жио и ва ри јан ту ме ли зма тич ног на пе ва пе сме на ве чер њој слу жби Свје те ти хиј. Вид.: 
Са бра на де ла Сте ва на Ст. Мо крањ ца, Оп ште по ја ње, књ. 8а, 7–8. У ве зи с уло гом ми тро по ли та 
Мра о ви ћа на по љу цр кве не му зи ке вид. и: ПЕ НО 2016: 122–123, 239–240.
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од ла ске на бо го слу же ња то ком школ ских да на (ше зде се тих го ди на), по себ но 
на бо го слу жбе ни ток Ве ли ке сед ми це у Са бор ној цр кви, осве же но је и ши рим 
освр том на ре цеп ци ју по ја ња та да шњег ар хи ман дри та:

Из цр кве се чу је та ла са сто бру ја ње по бо жних пе са ма, ко је, пре ла зе ћи с 
јед не пев ни це на дру гу, бе ху као од зив скру ше ним мо ли тва ма све ште ни ка пред 
ол та ром (...) И кад би ар хи ман дрит Те о до си је Мра о вић сво јим ја сним и нео бич-
но при јат ним гла сом за по јао: „те бе од је ју шча го сја свје том ја ко ри зо ју“, це ла би 
пу бли ка уз дрх та ла осе ћа њем све те по бо жно сти, пу на ср ца ду бо ке ту ге и пу них 
су за очи ју... (ХРИ СТИЋ 1989: 512–513).

Из Ми ли ће ви ће вих бе ле жа ка до зна је мо и дру ге по је ди но сти о при ли ка ма 
на по љу цр кве не му зи ке у Бе о гра ду у сед мој и по чет ком осме де це ни је 19. ве ка. 
Зна ча јан број днев нич ких за пи са до но си по дат ке о ак тив но сти ма хо ра Ваз не-
сењ ске цр кве, под ру ко вод ством Ан то ни ја Цим бри ћа,110 у ко јем је пе ва ла и пи-
шче ва кћер ка Ана Ми ли ће вић, уче ни ца Сте ва на То до ро ви ћа. Ма њи број днев-
нич ких за пи са го во ри да се ак тив но сти ма хо ра при дру жи вао и Ми ли ће ви ћев 
ста ри ји син Ми та.111 

Ми ли ће ви ће ве бе ле шке го во ре да је овај ан самбл, осим у Ваз не сењ ској, 
узи мао уче шћа и на слу жба ма у Са бор ној цр кви. За пис о све ча ној вас кр шњој 
ли тур ги ји 20. апри ла 1869. до но си по да так да је слу жбу вр шио ми тро по лит 
Ми ха и ло (1826–1898) са два ђа ко на и шест све ште ни ка, ме ђу ко ји ма је био и 
ар хи ман дрит Ни ћи фор Ду чић (1832–1900). Пи сац за па жа да је хор из у зет но 
ле по пе вао, по себ но пе сме Је ли ци во Хри ста, Али лу ја и Хе ру ви ку. За ни мљи ва 
је и опа ска да „је ван ђе ље чи та ше три пу та на сло вен ском (цр кве но сло вен ском, 
прим. Н. М.) и јед ном на грч ком, а на срп ском ни ре чи“ (МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ 2011: 67–68). 

Још јед но се ћа ње на ле по ту цр кве не пе сме у Са бор ној цр кви Ми ли ће вић 
ве зу је за по ја ње ђа ко на Жи во ји на, на во де ћи да је за вер ни ке би ло по себ но 
при јат но ка да би ђа кон пе вао пе сму Бо го ро ди ци До стој но јест (МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ 
2011: 109). 

С дру ге стра не, у за пи си ма Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа уо ча ва мо и зна ча јан 
сте пен кри тич ког од но са пре ма ка рак те ри сти ка ма по јач ке прак се у Бе о гра ду. 
На пр вом ме сту, он ис ти че про блем не раз го вет ног пе ва ња и ло ше дик ци је у 
из но ше њу ли тур гиј ских тек сто ва. С но стал ги јом се при се ћа ју ћи ни воа на ко-
јем је цр кве но по ја ње би ло у вре ме ми тро по ли та Пе тра Јо ва но ви ћа (1800–1864), 

110 Ан то ни је Цим брић, ро дом из Фу то га, му зич ки је шко ло ван у Пе шти. Имао је већ 
ду жу пе да го шку прак су као учи тељ и ди рек тор основ не шко ле у Ру ми пре не го што је при мљен 
за пре да ва ча нот ног пе ва ња у Бе о град ској гим на зи ји. Ви д.: ЂУ РИЋ КЛАЈН 1974: 11–41; 1981: 8. 

111 Др Ми та Ми ли ће вић (1855–1919) био је ме ди ци нар у срп ско-тур ском ра ту, а по сле сту-
ди ја у Па ри зу и пр ви Ср бин-фи зи кус, на чел ник са ни те та то ком вла де Вла да на Ђор ђе ви ћа. 
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пи сац из но си из ра зи то не га тив ну кри ти ку у ве зи с од но сом ми тро по ли та 
Ми ха и ла пре ма по ме ну тим про бле ми ма: „У цр кви се чо век мо же скан да ли-
са ти слу ша ју ћи ово не мар но и хаљ ка во пе ва ње (...) Ју тро шњи је ка нон та ко 
пе ван, да је нај буд ни ји чо век мо гао ра хат за спа ти.“112 Ми ли ће вић са жа ље њем 
уо ча ва не спрем ност по ја ца за ускла ђе но, хар мо нич но за јед нич ко по ја ње, ко-
мен та ри шу ћи и да је „сра мо та шта се чи ни од ле пог на шег цр кве ног пе ва ња! 
Да по бег не чо век, као од ар ла у ка ња, и ми тро по лит се чу ди што свет не иде у 
цр кву“ (МИЛИЋЕВИЋ 2011: 436). О слич ним про бле ми ма пи са ли су и по је ди ни 
цр кве ни му зи ча ри по чет ком 20. ве ка, у ци љу кон ти ну и ра ног уна пре ђи ва ња 
ква ли те та по ја ња на бо го слу же њи ма, отва ра ју ћи и де ли кат не те ме о му зич ким, 
естет ским и функ ци о нал ним ка рак те ри сти ка ма цр кве не, бо го слу жбе не, од но-
сно ду хов не му зи ке у ши рем сми слу.113

Упе ча тљи ва је и чи ње ни ца да по ме ну та Ми ли ће ви ће ва за па жа ња сто је 
на су прот са зна њи ма о по све ће но сти ми тро по ли та Ми ха и ла по љу цр кве не 
му зи ке. Са мо је дан од при ме ра је ми тро по ли то во ин те ре со ва ње за пи о нир ски 
по ду хват Кор не ли ја Стан ко ви ћа на бе ле же њу на пе ва срп ског по ја ња, као и 
за ла га ње за му зич ко опи сме ња ва ње у Кне же ви ни Ср би ји (уп. СТЕ ФА НО ВИЋ 
2008: 293–304). О ве ли кој мо рал ној, али и ло ги стич кој и фи нан сиј ској по др шци 
и по мо ћи ко ју је ми тро по лит пру жао у при ку пља њу сред ста ва за штам па ње 
ком по зи то ро вих пр вих нот них из да ња све до чи и сам Стан ко вић, у пред го во-
ру пр вој књи зи Пра во слав ног цр кве ног по ја ња, об ја вље ној у Бе чу (1862).114 Пре-
пи ска Кор не ли ја Стан ко ви ћа с Пе тром Ди ми ћем по твр ђу је да је ми тро по лит 
за по ве дао да уче ни ци бе о град ске Бо го сло ви је бу ду под у ча ва ни на осно ву 
Стан ко ви ће вих за пи са и да на бо го слу же њи ма бу де из во ђе на ис кљу чи во Стан-
ко ви ће ва Ли тур ги ја, као и да је на сто јао да ан га жу је Стан ко ви ћа на ме сту 
про фе со ра цр кве ног хар мо нич ног по ја ња у Бе о гра ду (уп. СТЕ ФА НО ВИЋ 2008). 

112 МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ 2011: 198. О по ја њу у вре ме ми тро по ли та Пе тра Јо ва но ви ћа и ме ра ма за 
уна пре ђе ње на ста ве по ја ња вид.: ПЕ НО 2012.

113 Из за пи са Ду ша на Ко ту ра (1870–1936), ком по зи то ра, му зич ког пе да го га и му зич ког 
пи сца, мла ђег са вре ме ни ка Сте ва на Мо крањ ца, Јо си фа Ма рин ко ви ћа и Ти хо ми ра Осто ји ћа, 
пр вог стал ног про фе со ра му зи ке у Кар ло вач кој гим на зи ји, са зна је мо да је по тре ба за ле пим 
пе ва њем на бо го слу же њу и по чет ком 20. ве ка за о ку пља ла па жњу по је ди на ца, ак тив них на 
по љу срп ске цр кве не му зи ке, али и оп ште му зич ке кул ту ре и про све те. Ко тур на гла ша ва да 
је по треб но раз ма тра ти про блем нео се тљи во сти Цр кве и др жа ве пре ма ле пим умет но сти ма, 
пре ма цр кве ном, на род ном и умет нич ком пе ва њу, као и пи та ње струч не спре ме пе ва ча и учи-
те ља пе ва ња, при че му на ро чи то ис ти че нео п ход ност ве ћих, си стем ских ула га ња у му зич ко 
уса вр ша ва ње по је ди на ца. Ко тур по себ но го во ри о по тре би за обра зо ва њем цр кве них му зи-
ча ра и за ко му ни ка ци јом из ме ђу је рар хи је и по ја ца; уп. МАР ЈА НО ВИЋ 2015. Вид. и: ПЕ НО 2011б.

114 Вид.: СТАН КО ВИЋ, Пред го вор, у: Срп ско на род но цр кве но по ја ње, књ. 1, 2, 3, Срп ска 
ака де ми ја на у ка и умет но сти, На род на би бли о те ка Ср би је, Ма ти ца срп ска, Фо то тип ска из да ња, 
књ. 16, Бе о град, Но ви Сад 1994. 
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Та ко ђе, по зна то је да је ми тро по лит био ве ли ки до бро твор Бе о град ског пе вач-
ког дру штва и да се за ла гао да од 1881. тај хор ре дов но по је на ли тур ги ја ма у 
Са бор ној цр кви у Бе о гра ду (уп. ПЕ ТРО ВИЋ 2004: 18).

Из раз ли чи тих, фраг мен тар них Ми ли ће ви ће вих за пи са о днев ним ак тив-
но сти ма, ви ди мо да је то ком 1869. и 1870. че сто бо ра вио у дру штву с ми тро по-
ли том Ми ха и лом и дру гим пред став ни ци ма цр кве не је рар хи је. У том окру же-
њу упо знао је и ша бач ког вла ди ку Га ври ла По по ви ћа, рек то ра Ли це ја и по ча сног 
чла на Срп ског уче ног дру штва, као и Ди ми три ја По по ви ћа (1814–1882), сом-
бор ског ка ти хе ту, па ро ха и књи жев ни ка. Из за пи са на жа лост ни је ви дљи во 
да ли је у њи хо вим су сре ти ма би ло и при ли ка за раз го во ре и рас пра ве о цр кве-
ном по ја њу. 

Нај зад, за ни мљи ве ути ске о цр кве ној му зи ци у Бе о гра ду за бе ле жио је, 
из ме ђу 1892. и 1894. го ди не, фран цу ски учи тељ мла дог кра ља Алек сан дра 
Обре но ви ћа Ал бер Ма ле. Бе ле шке из пе ра дру гог, из дру ге кул ту ро ло шке пер-
спек ти ве, до но се дра го це на осве тље ња срп ског ду хов ног на сле ђа и од но са пре-
ма срп ској цр кве ној умет но сти. По се бан ути сак на пи сца је оста ви ла ат мос фе-
ра на опе лу двор ском мар ша лу Ко сти Јан ко ви ћу (1892). Ма ле опи су је кључ не 
сег мен те об ре да ко ји је вр шио ми тро по лит Ми ха и ло, уз се ћа ње на по ја ње 
све ште ни ка и на уче шће хо ра (ве ро ват но Бе о град ског пе вач ког дру штва) у 
слу жби: 

Пе ва ју псал ме на срп ском је зи ку (цр кве но сло вен ском, прим. Н. М.), у 
истом рит му и истом сет ном то ну као што су њи хо ве на род не пе сме, ме ло ди је, 
уз ко је игра ју сво ја „ко ла“. Не ма прат ње. С вре ме на на вре ме хор на га ле ри ји, 
хор пре кра сних гла со ва, од го ва ра на ста во ве, час вр ло ти хо, час, пу ним гла сом: 
„Го спо ди по ми луј! Го спо ди по ми луј“, по не кој са свим мо дер ној ме ло ди ји! (МА ЛЕ 
1999: 99–100). 

За ни мљи ви су и Ма ле о ви му зич ки ути сци с јед ног вен ча ња у Са бор ној 
цр кви, ко јем је са свим слу чај но при су ство вао. Он упу ћу је сли ко ви то пи смо 
по ро ди ци, жи во пи сно опи су ју ћи ком пле тан до га ђај, ток цр кве ног об ре да и 
оби ча је (пи ше ка ко из гле да ју мла ден ци, сва то ви, по на ша ње по је ди на ца, итд.). 
За ис тра жи ва ње две ју на род них тра ди ци ја (срп ске и фран цу ске), од но сно цр кве-
но-му зич ких тра ди ци ја пра во слав не и ка то лич ке цр кве, те у ши рем сми слу и 
кул тур них и цр кве но-му зич ких ве за из ме ђу Ис то ка и За па да и за фе но мен 
ре цеп ци је цр кве ног по ја ња, зна ча јан је Ма ле ов ко мен тар о од но су во кал не и 
ин стру мен тал не тра ди ци је у бо го слу жбе ним окви ри ма: „По ју се пе сме ко је 
пот пу но ли че на на ше, али не до ста ју ор гу ље. Што се ор гу ља ти че, тре ба да их 
чо век не чу је да би схва тио ко ли ко је то ле по и ко ли ко до при но си осе ћа њу по-
бо жно сти“ (МА ЛЕ 1999: 104). 
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Свје те ти хиј, пре ма по ја њу Те о до си ја Мра о ви ћа 
(Ст. Ст. Мо кра њац, Са бра на де ла, Оп ште по ја ње, књ. 8а, стр. 7–8)
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Фраг мен тар не за пи се о по ја њу про на ла зи мо и у пу то пи сним бе ле шка ма 
Вла да на Ђор ђе ви ћа и Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа. Док Ђор ђе ви ће ва се ћа ња на 
бо ра вак у Сту де ни ци (1864) до но се кра так спо мен на ју тар њу слу жбу у ма на сти-
ру, уз не са свим пре ци зан ко мен тар да су за пев ни цом по ја ли „ђа ци“, Ми ли-
ће вић у Пут нич ким пи сми ма и за пи си ма из кња же вач ког кра ја (1876) бе ле жи 
да је при су ство вао бо го слу же њу у цр кви у За је ча ру, на гла ша ва ју ћи да је цр кве-
но по ја ње ко је је том при ли ком чуо би ло на зна чај но ни жем ни воу од оног 
ко је је имао при ли ке да слу ша у Не го ти ну (вид.: ЂОР ЂЕ ВИЋ 1865: 70; МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ 
2014: 21). Овај по да так не чу ди, с об зи ром на чи ње ни цу да по ме ну те го ди не 
Не го тин ско пе вач ко дру штво, ко је је 1872. осно вао Сте ван Мо кра њац, већ има 
че тво ро го ди шње ис ку ство у бо го слу жбе ном и кон церт ном на сту па њу.115

Ме ло гра фи, ди ри ген ти и ком по зи то ри 

Док Ми лан Са вић и Ми ха и ло По лит Де сан чић под се ћа ју на до при нос 
Алек сан дра Мор фи ди са Ни си са и на зна чај ну по др шку Јо ва на По ли та у уво-
ђе њу и раз во ју хор ског цр кве ног по ја ња у Но вом Са ду, у се ћа њи ма То до ра С. 
Ви лов ског пред ста вље на је уло га пи шче вог де де Ђор ђа Там бу ри ћа у зна ме ни-
тим до га ђа ји ма из срп ског на род ног и кул тур ног жи во та из вре ме на пре ре-
во лу ци је (1848), ме ђу ко ји ма је на ро чи то ис так ну то уво ђе ње нот ног по ја ња у 
Пан че ву. Пи сац та ко ђе на гла ша ва да је упра во де да у по ро дич ном кру гу Ви лов-
ских не го вао на ци о нал на осе ћа ња, под у ча вао де цу у обла сти срп ског је зи ка и 
ве ро на у ке. 

Глав ни сег мент ме мо ар ских бе ле жа ка Ви лов ског по све ћен је, ра зу мљи во, 
кул тур ним и цр кве ним при ли ка ма у Бе чу, у ко јем је пи сац про вео зна ча јан део 
жи во та. Пре ма ње го вим ре чи ма, број ча но ја ка срп ска ко ло ни ја у Бе чу ше зде-
се тих го ди на 19. ве ка, и по себ но при ја тељ ски кон такт чи нов нич ких и тр го вач-
ких по ро ди ца ко је су ме ђу соб но не го ва ле осе ћа ње на ци о нал не при пад но сти 
(ста ра ју ћи се о то ме да им „под мла дак са свим не уто не у мо ру ту ђин шти не“!) 
чи ни ли су при јат ни јим жи вот срп ских по ро ди ца у цар ској пре сто ни ци (ВИ-

ЛОВ СКИ 1988: 50). Пи сац ис ти че да су Ср би у Бе чу у том пе ри о ду не де љом и о 
пра зни ци ма од ла зи ли у ве ли ку грч ку цр кву Св. Тро ји це, у ма лу грч ку цр кву 
Св. Ге ор ги ја, или у ка пе лу цар ско-ру ског по слан ства, као и да су грч ку слу жбу 
сма тра ли до стој ном за ме ном об ре да у срп ској цр кви.116 На гла ше но је и да је 

115 Ово пе вач ко дру штво је 1877. го ди не, под на зи вом „Не го тин ска по зо ри шна пе вач ка 
дру жи на“, ује ди ње но с не го тин ском по зо ри шном дру жи ном (ак тив ном од 1868). Кор не ли је, Гла-
сник Цр кве не пе вач ке дру жи не „Кор не ли је“, Бе о град 1883: 128; нав. пре ма: ЂУ РИЋ КЛАЈН 1981: 7. 

116 О по јач ким при ли ка ма у Бе чу ви де ти: ПЕ НО 2014.
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при ре ђи ва ње на род них свет ко ви на по пут све то сав ских про сла ва до но си ло 
ве ли ке те шко ће и да су срп ски ро ди те љи не ра до при хва та ли да њи хо ва де ца уче 
ве ро на у ку у грч кој цр кви, на не мач ком је зи ку. Оту да је и те жња за осни ва њем 
срп ске цр кве и срп ске шко ле, при сут на ме ђу беч ким Ср би ма још из пе ри о да 
Ву ко вог жи во та и ра да, по ста ја ла у ше стој де це ни ји 19. ве ка све из ра же ни ја и 
ин тен зив ни ја. Ви лов ски опи су је пр ве ко ра ке ка оства ре њу ових за ми сли, које 
су пред у зи ма ли углед ни срп ски чи нов ни ци и тр гов ци, уз на по ме ну да је срп-
ски па три јарх Јо сиф Ра ја чић 1860. го ди не из ве стио беч ке Ср бе о одо бре њу 
ца ра Фра ње Јо си фа да се от поч не са са ку пља њем при ло га за из град њу цр кве 
и кон сти ту и са ње срп ске пра во слав не цр кве но-школ ске оп шти не.117 Срп ска 
цр кве на за јед ни ца до би ја ла је зна чај не при ло ге за из град њу цр кве и од ор га ни-
зо ва ња кон це ра та и пе снич ких ве че ри, а као што је већ по ме ну то, Кор не ли је 
Стан ко вић је био је дан од нај ве ћих при ло жни ка, одр жав ши два зна чај на кон-
цер та чи ји су при хо ди би ли на ме ње ни цр кве ном фон ду.118 На жа лост, до оства-
ре ња овог по ду хва та ни је до шло због не до стат ка нов ча них сред ста ва, до де ље ни 
плац за град њу хра ма из гу бљен је и про цес из град ње срп ске цр кве по чео је тек 
1890. го ди не.119 У ме ђу вре ме ну, Ср би су и да ље од ла зи ли на бо го слу же ња у 
грч ку и ру ску цр кву, а у по је ди ним при ли ка ма су успе ва ли да из деј ству ју из-
најм љи ва ње про сто ра за са мо стал но слу же ње ли тур ги је на цр кве но сло вен ском 
је зи ку.

Ви лов ски на по ми ње да је че жња за до мо ви ном ме ђу беч ким Ср би ма би ла 
по себ но из ра же на у вре ме бо жић них и ус кр шњих пра знич них да на и о све то-
сав ским про сла ва ма: „Срп ска ли тур ги ја, срп ске пе сме, на род ни оби ча ји мо гли 
су их оду ше ви ти до екс ал та ци је“ (ВИ ЛОВ СКИ 1988: 58). За бе ле же на је успо ме на 
на срп ску ли тур ги ју ко ја је, на мол бу Јо ва на Ви лов ског, го ди не 1871. на Дан Св. 
Са ве слу же на у грч кој цр кви Св. Ге ор ги ја. Пи сац са оп шта ва да је слу жбу, уз са-
деј ство ва ње ру ског ђа ко на, вр шио вој ни све ште ник Јо ван Кри шан, а да је цр кве-

117 Ви лов ски на во ди да су ме ђу њи ма би ли: Ђор ђе Сто ја ко вић, та да дво р ски са вет ник 
и члан нај ви шег су да, и Јо ван Вла ди слав, углед ни и бо га ти беч ки тр го вац, дво р ски са вет ник 
Ог ње слав Утје ше но вић Остро жин ски и ту мач у нај ви шем су ду, ка сни је и вла дин са вет ник 
Ве ли мир Бар ба рић, као и тр гов ци Ни ко ла Ма ле ни ца, Ди ми три је Ми ро вић и Ко ста Ве лич ко-
вић. ВИ ЛОВ СКИ 1988: 52–53.

118 „Пи смо за хвал но сти ху до жни ку Кор не ли ју Стан ко ви ћу“, Од бор ски за пи сник, II 
за се да ње 13. ју ла 1861, Ар хив ски фонд цр кве Све тог Са ве у Бе чу, за го ди ну 1861; нав. пре ма: 
СТАН КО ВИЋ 1994: 29. 

119 Све ча но осве ће ње но во по диг ну те Срп ске пра во слав не цр кве у Бе чу одр жа но је 1893. 
го ди не. Све ча но сти је при су ство вао цар Фра ња Јо сиф I. Чи но деј ство вао је ми тро по лит бу ко вин-
ско-дал ма тин ски из Чер но ви ца Сил ве стер Мо ра ри ју-Ан дре је вић, уз аси стен ци ју све ште ни ка 
Зур ка на, ру ског про те Ра јев ског, грч ких ар хи ман дри та Фи ла ре те са и Се ра фи ма Сер лин ди са. 
Из вр ше не су ве ли ке при пре ме за до чек ца ра, а зна чај ну уло гу има ла је и вој на му зи ка. Вид.: 
СТАН КО ВИЋ 1994: 65. Мно го број ни су члан ци о ово ме до га ђа ју у оно вре ме ној пе ри о ди ци.
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ним хо ром, са ста вље ним од нај ви ђе ни јих срп ских тр го ва ца, упра вљао тр го вац 
Ми та Ђор ђе вић, та да по знат под име ном „der schöne Mi ta“. Ви лов ски се при се ћа 
и да је свет ко ви на за кљу че на сéлом, на ко јем су би ли при сут ни гра ђа ни и ђа ци:

Цр ква је би ла дуп ком пу на срп ско га све та. Би ло је чи нов ни ка, офи ци ра, 
тр го ва ца, за на тли ја, ђа ка и оста ло га све та у то ли ком бро ју, да су они ко ји су 
доц ни је до шли је два до би ли ме ста у цр кви. Жен ски свет био је та ко ђе за сту-
пљен. Гђа Ми на Ву ко ма но ви ће ва, кћи Ву ко ва, ко ја се ина че на јав ним ме сти ма 
ниг де ни је мо гла ви ђа ти, од сто ја ла је це лу слу жбу и за тим свет ко ви ну, ко ја је у 
цр кви при ре ђе на у по част срп ској де ци. Ми ли на је би ла гле да ти ову у пу ном 
бро ју ис ку пље ну срп ску оп шти ну. Ни са да, по сле то ли ко го ди на, не мо гу да 
за та јим чу ства ко ја су ме он да об у зи ма ла. За до вољ ство и оду ше вље ње мо гло се 
опа зи ти на сва чи јем ли цу, на ро чи то ка да се на кра ју слу жбе при по ме ну срп ског 
све ти те ља за хо ри из сто ти ну и ви ше гр ла све то сав ска пе сма... (ВИ ЛОВ СКИ 1988: 58).

O пи о нир ском ан га жо ва њу Кор не ли ја Стан ко ви ћа на по љу срп ске хор ске 
цр кве не му зи ке, Ви лов ски је пи сао ис ти чу ћи ве ли ки при ло жнич ки кон церт 
ко ји је Стан ко вић одр жао с хо ром 1861. го ди не, у знак по др шке по ди за њу беч ке 
срп ске цр кве. О овом за па же ном на сту пу у све ча ној дво ра ни Mu si kve rein-a, ко ји 
је иза звао зна чај ну па жњу јав но сти и пред ста вља вр ху нац умет ни ко ве по твр-
де у стра ном све ту, пи са но је и у штам пи. У тек сту „Срп ски ду хов ни кон церт“, 
об ја вље ном у ли сту Да ни ца, по себ но је оце њен ком по зи то ров успех у очу ва њу 
из вор ног на род ног на пе ва при ли ком об ра де јед но гла сних ме ло ди ја за че тво-
ро гла сни хор. Ци ти ра на је и по хва ла ко ју је Стан ко ви ћу упу тио ње гов беч ки 
про фе сор Си мон Сех тер (Si mon Sec hter), ува же ни ау стриј ски ком по зи тор, 
те о ре ти чар му зи ке и ор гу љаш, учи тељ по то њих свет ски по зна тих му зи ча ра, 
ме ђу ко ји ма су би ли Си ги смунд Тал берг (Si gi smond Thal berg) и Ан тон Брук нер 
(An ton Bruc kner). У пре пи сци Кор не ли ја Стан ко ви ћа та ко ђе је са чу ва на ова 
Сех те ро ва кри ти ка, ко ја дра го це но све до чи о Стан ко ви ће вом пре да ном ра ду 
у обла сти срп ске цр кве не му зи ке, о бли ском од но су про фе со ра и сту ден та и 
ве ли ком Сех те ро вом по што ва њу пре ма овом огран ку ду хов ног на сле ђа срп-
ског на ро да (вид.: [АНОНИМ] 1861: 171–172). 

Као што је у прет ход ним по гла вљи ма по ме ну то, о кључ ном до при но су 
по љу срп ске цр кве не му зи ке пи сао је де таљ ни је Ми ха и ло По лит Де сан чић, 
из но се ћи по дат ке дра го це не за раз у ме ва ње ком по зи то ро вог при сту па ра ду на 
хар мо ни зо ва њу јед но гла сних цр кве них на пе ва. Ау тор ис ти че да су Стан ко вић 
и Си мон Сех тер, ко ји је над гле дао и по ма гао Стан ко ви ћев рад, го во ри ли и о 
про бле ми ма с ко ји ма су се то ком ра да на хар мо ни за ци ји су о ча ва ли.120 По лит 

120 По зна то је да је Сех тер, бу ду ћи да ни је по зна вао спе ци фич ну ме ло диј ску струк ту ру срп-
ског цр кве ног по ја ња, уз до дат не на по ре ана ли зи рао срп ске на род не на пе ве ка ко би пре по знао 
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Ми шље ње Си мо на Сех те ра о ра ду Кор не ли ја Стан ко ви ћа (Беч, 1861)
(АС ПО-107/46; Да ни ца, II, 1862, 11, 172)
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ис ти че да је „тип на ше га цр кве но га по ја ња не што осо би то, што ни је ни ма ло 
на лик на дру го за пад но цр кве но по ја ње. Ту је не што, што ни је ни ‘дур’ ни ‘мол’, 
па и ри там од сту па од пра ви ла, што их има мо у му зи ци“ (ПО ЛИТ ДЕ САН ЧИЋ 
2006: 49). По ми ње и да му је Алек сан дар Мор фи дис Ни сис, „по зна ва лац ис точ-
ног цр кве ног по ја ња, го во рио (...) да оно, што за пад ња ци не раз у ме ју у на шем 
цр кве ном по ја њу, да је то тип пра ста ре је лин ске пе сме“ (ПО ЛИТ ДЕ САН ЧИЋ 2006: 
49–50). Овим за па жа њи ма им пли цит но је при ка за но и лич но Де сан чи ће во 
ин те ре со ва ње за област цр кве ног по ја ња, као и ви ђе ње сло же ног фе но ме на 
ко ји ће то ком 20. ве ка по ста ти пред мет му зи ко ло шких и бо го слов ских ис тра-
жи ва ња кул ту ро ло шких и му зич ких ве за из ме ђу ви зан тиј ске и срп ске, од но сно 
грч ке по јач ке тра ди ци је.121 

По да ци о Стан ко ви ће вим кон так ти ма са кру гом по зна ни ка и са рад ни ка 
Ми ха и ла Ра јев ског, ко ји ма је при па дао и ру ски ком по зи тор Алек сеј Љвов 
(Алек сей Фёдо ро вич Львов), све до чи о мо гу ћим раз ме на ма иде ја у ве зи са ра-
дом на по љу хор ске цр кве не му зи ке. Ре зул та ти ма ис тра жи ва ња ру ско-срп ских 
ве за, ка да је реч о трет ма ну јед но гла сног цр кве ног на пе ва, отво ре на су и пи-
та ња о мо гу ћим ути ца ји ма ра да При двор не пе тер бур шке ка пе ле на усме ре ња 
Стан ко ви ће вог ан га жо ва ња. То ком пе те де це ни је 19. ве ка, под ру ко вод ством 
Алек се ја Љво ва, у Пе тер бур гу је спро ве ден рад на хар мо ни за ци ји обим ног 
кор пу са цр кве них пе са ма це ло куп ног го ди шњег кру га. Мо гу ће је да је иде ја о 
ова квом трет ма ну цр кве ног на пе ва по сред ним пу те ви ма до шла и до Ми ха и-
ла Ра јев ског, ко ји је ис ка зи вао по др шку и у ве зи са Стан ко ви ће вим ра дом на 
истом по љу (уп. РАК ХМА НО ВА 2006). 

По је ди но сти о Стан ко ви ће вом ра ду и ру ско-срп ским ве за ма на по љу срп-
ске цр кве не му зи ке за бе ле же не су и у Днев ни ку Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа. Ин ди-
ка тив ни су за пи си о Ми ли ће ви ће вом по знан ству и са рад њи с ру ским пи сцем 
и му зи ко ло гом Вла ди ми ром Фјо до ро ви чем Одо јев ским (Вла ди мир Фёдо ро вич 
Одо ев ский, 1804–1869). Пре ма Ми ли ће ви ће вом све до че њу, Одо јев ски је по ка-
зи вао осо би то ин те ре со ва ње за на сле ђе срп ског ду хов ног му зич ког ства ра ла-
штва. За бе ле же но је да је 1869. по себ но мо лио да му Ми ли ће вић по ша ље све по-
сто је ће нот не за пи се срп ског цр кве ног по ја ња (МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ 2011: 51). Те бе ле шке, 
као и оне ко је по твр ђу ју да је Ми ли ће вић слао Стан ко ви ће ве об ја вље не збир-
ке цр кве них пе са ма за ин те ре со ва ним при ја те љи ма у Пе тро град, зна чај на су 

њи хо ве то нал не осно ве и Стан ко ви ћу пру жио аде кват не су ге сти је за рад на хар мо ни за ци ји 
ових ме ло ди ја. О овом про бле му све до че и Сех те ро ва пи сма упу ће на Стан ко ви ћу то ком 1856. 
и 1857. го ди не. Ви д.: МАР ЈА НО ВИЋ 2012: 115–126.

121 Вид.: ŽGA NEC 1962; BIN GU LAC 1971: 369–372; 1974: 557–564; ПЕ ТРО ВИЋ 1990; МО КРА ЊАЦ 
1996: 3–13; ПЕ НО 1999; 2001: 21–29; 2016; ЂО КО ВИЋ 2010: 46–112; О Стан ко ви ће вом ра ду на хар-
мо ни за ци ји јед но гла сних цр кве них на пе ва вид.: MAR JA NO VIĆ 2018a: 149–187. 
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до пу на до са да шњим ис тра жи ва њи ма о по ме ну тим ве за ма.122 О срп ско-ру ским 
кон так ти ма и ве за ма на по љу цр кве не му зи ке по сред но го во ре и ме мо ар ски 
за пи си Сав ке Су бо тић. Она но ти ра да је кра јем ше зде се тих го ди на из ве сни 
„бо го слов К.“ до ла зио у дом Су бо ти ћа да се за хва ли за пре по ру ку ко ју је од 
Јо ва на Су бо ти ћа до био за при ја ву за шко ло ва ње у Ки је ву. Исте ве че ри, пре ма 
Сав ки ном све до че њу, у до му Су бо ти ћа је био и је дан Рус са сво јом же ном, ко ји 
је пак ње ном су пру гу до нео пре по ру ку „ра ди ку пље ња цр кве них и на род них 
пе са ма“ (СУ БО ТИЋ 1910: 5). 

По себ на гру па до ку мен тар них бе ле жа ка од но си се на до при нос уче ни ка 
и са рад ни ка Ве ли ке но во сад ске пра во слав не гим на зи је на по љу цр кве ног по-
ја ња у дру гој по ло ви ни 19. ве ка. Уз по хва ле це ло куп ног де ла ди рек то ра Гим-
на зи је Ва се Пу ши бр ка (1837–1917), Ми лан Са вић ис ти че из у зет не за слу ге за 
не го ва ње цр кве ног по ја ња то ком свих 40 го ди на ње го ве упра ве (1871–1910) 
(СА ВИЋ 2010: 68). У Пор тре ти ма с пи са ма, Јо ван Гр чић та ко ђе по ми ње да је 
Пу ши брк с ве ли ком по све ће но шћу уна пре ђи вао цр кве но по ја ње у Гим на зи ји, 
као и да је уз ње гов под сти цај Ти хо мир Осто јић при ре дио и об ја вио ли тур гиј ске 
пе сме за ме шо ви ти хор (1887) (вид.: ПЕ ТРО ВИЋ 2010: 9–17). Ис так ну то је да је 
Пу ши брк у ли сту Стра жи ло во (бр. 38, 1887), чи ји је осни вач и уред ник био сам 
Гр чић, у члан ку „Срп ско пра во слав но цр кве но пје ни је“ из у зет но по хва лио 
Осто ји ћев рад, на гла сив ши да је њи ме омо гу ће но да ста ро кар ло вач ко по ја ње 
за ме ни ути цај стра них, „ту ђин ских“ ме ло ди ја ко је „на шем ср цу не го де, ма 
ка ко ина че ве штач ки би ле уде ше не“.123 Пу ши бр ков ко мен тар од но си се уоп-
ште но на стра не ути ца је ко ји су у по ље цр кве не му зи ке про ди ра ли по сред ством 
ра да но во фор ми ра них пе вач ких дру шта ва. Упе ча тљив је, ме ђу тим, и по ма ло 
нео би чан, ње гов суд о ра ду Кор не ли ја Стан ко ви ћа на по љу са ку пља ња и очу-
ва ња срп ског цр кве ног по ја ња. Пу ши брк за ме ра Стан ко ви ћу да на род ну пе сму 
не ре про ду ку је вер но, на во де ћи да се умет ни ку „сви ђа ло да по не што пре ма 
сво ме уку су про ме ни и до те ра“, и да је цр кве ним ме ло ди ја ма не рет ко „да вао 
дру го ја чи ји тон и прат њу, ка ква не го ди на шем уву ни на шем ср цу, те нам с 
то га из гле да ју ње го ве цр кве не ком по зи ци је ско ро као ту ђе“(!). Иа ко ис ти че да 
је са му зич ке стра не Стан ко ви ће во де ло вред но сва ке по хва ле, Пу ши брк до дат-
но про це њу је да је сам хор ски слог у ње го вим хар мо ни за ци ја ма ису ви ше сло жен, 
чак и за нај ве шти је пе ва че, и у овом про бле му ви ди об ја шње ње за сла бо при хва-
та ње Стан ко ви ће вог „пра во слав ног цр кве ног по ја ња“ ме ђу на ро дом у срп ској 

122 Ау то граф Кор не ли ја Стан ко ви ћа под на зи вом „Гла со ви“ у за о став шти ни Одо јев ског 
та ко ђе све до чи о ин те ре со ва њу ру ског му зи ко ло га за срп ске цр кве не ме ло ди је. Вид.: ОДО ЕВ-

СКИЙ 2005; нав. пре ма: РАК ХМА НО ВА 2006: 2.
123 ГР ЧИЋ 1924: 16. Вид.: ПУ ШИ БРК 1887; 1914. О Ва си Пу ши бр ку вид. и: ПЕ ЈО ВИЋ 2000: 

48–49.
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цр кви. На фо ну ове кри ти ке, Пу ши брк по хва љу је ме ло граф ски и ком по зи тор-
ски рад Ти хо ми ра Осто ји ћа, као и рад на бе ле же њу цр кве них на пе ва ко јим су 
се ба ви ли Га ври ло Бо ља рић и Ни ко ла Тај ша но вић. Ис ти че да је цр кве на ме ло-
ди ја у Осто ји ће вим за пи си ма „чи сто срп ска, на род на“, а да је хар мон ска прат ња 
„сна жна, ми ло звуч на и та ко ђер узе та из на ро да“ (ПУ ШИ БРК 1887: 600–602). 

Пу ши бр ков став о Стан ко ви ће вом ра ду чи ни се нео бич ним, с об зи ром 
на ре цеп ци ју умет ни ко вог де ла још у 19. ве ку и, по себ но, на чи ње ни цу да је 
Стан ко вић хар мо ни за ци је за сни вао на из вор но за бе ле же ним на пе ви ма срп-
ског по ја ња.124 По зна то је, с дру ге стра не, да су пр ви из дан ци хор ске цр кве не 
му зи ке, по пут Ли тур ги је Алек сан дра Мор фи ди са Ни си са ко ју су и уче ни ци 
Но во сад ске гим на зи је из во ди ли то ком пр ве ета пе уво ђе ња ви ше гла сја у бо го-
слу же ње, на и ла зи ли на оштру ре ак ци ју пред став ни ка цр кве не је рар хи је и 
дру гих обра зо ва них лич но сти ко је су би ле про тив ни ци та ко зва ног „хар мо-
нич ног пје ни ја“, те да се ни су ни мо гла одр жа ти као део бо го слу же ња.125 Пре ма 
ми шље њу Ђор ђа На то ше ви ћа (1821–1887), на став ни ка и ди рек то ра Гим на зи је 
то ком ше сте де це ни је 19. ве ка (1853–1857) и над зор ни ка срп ских шко ла, оштро 
је осу ђи ва но „но во, по мод но и те а трал но пе ва ње, из ви ја ње, три ли ра ње и ци-
фра ње“, ко јим је оне мо гу ће но очу ва ње фи зи о но ми је и ка рак те ра из вор них 
срп ских цр кве них на пе ва (НА ТО ШЕ ВИЋ 1858; уп. МИ ЛА НО ВИЋ 1994: 90). Ово 
ста ње је упра во би ло из ме ње но пр вим из во ђе њи ма Ли тур ги је Кор не ли ја Стан-
ко ви ћа, по чет ком се дам де се тих го ди на, на по ре до с по чет ком Пу ши бр ко ве 
упра ве у Гим на зи ји. 

Гр чи ће ви за пи си, на дру гој стра ни, обе ло да њу ју и по је ди но сти о Пу ши-
бр ко вој не сло зи с Ти хо ми ром Осто ји ћем, ко ја се пре све га од ра жа ва ла у њи-
хо вом раз ли чи том од но су пре ма есте ти ци хор ске цр кве не му зи ке. Гр чић на-
по ми ње да је Пу ши брк га јио афи ни тет пре ма пу ни јем, чак ма сов ном и гру бом 
зву ку ве ћег хор ског ан сам бла, док је Осто јић за сту пао став да се бо љи ре зул-
та ти по сти жу у ра ду с ма њим, до бро уве жба ним са ста вом. Ис так ну то је та ко-
ђе и да је Пу ши брк на по слет ку уви део ис прав ност Осто ји ће вог ста но ви шта, 
али тек по што се Осто јић због осно ве њи хо вог не сла га ња већ био од ре као 
по зи ци је на став ни ка по ја ња у Но во сад ској гим на зи ји (1895). 

Гр чић опи су је још јед ну раз ми ри цу из ме ђу Пу ши бр ка и Осто ји ћа. Ис при-
ча но је да је на Ту цин дан 1896. Осто јић за мо лио управ ни ка да бо жић не пра-

124 О ово ме све до че са ми ру ко пи си из ком по зи то ро ве за о став шти не, ко ји у све му од ра-
жа ва ју „пр ву ру ку“ Кор не ли ја Стан ко ви ћа. По себ но за ни мљи ве за по ре ђе ње, хар мо ни зо ва не 
цр кве не пе сме и оне ко је су за бе ле же не у јед но гла сном об ли ку, та ко ђе по твр ђу ју да је Стан ко-
вић у хар мо ни за ци ја ма у де о ни ци со пра на увек до след но бе ле жио не про ме ње ну, из вор ну 
на род ну ме ло ди ју. Вид.: MAR JA NO VIĆ 2014; 2018a.

125 О по че ци ма ви ше гла сног пе ва ња вид.: ТО ДО РО ВИЋ 1922.
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знич не да не про ве де у ма на сти ру Ко виљу, где га је био по звао игу ман Ми рон 
Ђор ђе вић. Упр кос не сла га њу Ва се Пу ши бр ка, ко ји је зах те вао да Осто јић оста не 
да ди ри гу је на пра знич ној слу жби у Но вом Са ду, Осто јић је од био, са мо вољ но 
су ге ри шу ћи да ће га у ди ри го ва њу од ме ни ти Јо ван Гр чић. На кон тог до га ђа ја, 
Пу ши брк је по ну дио Јо ва ну Гр чи ћу да пре у зме Осто ји ће во ме сто про фе со ра 
по ја ња у Гим на зи ји. Гр чић у за пи си ма на во ди да му је Осто јић ве о ма за ме рио 
што је при хва тио ту Пу ши бр ко ву по ну ду и да од то га тре нут ка то ком ду гог 
ни за го ди на дво ји ца до та да шњих бли ских при ја те ља чак ни су ни раз го ва ра ли. 
Ова сли ка на ру жу је ути сак о од но су Ти хо ми ра Осто ји ћа пре ма Гр чи ћу као ње-
го вом лич ном учи те љу и до бро тво ру. 

За ис тра жи ва ње исто ри је хор ског по ја ња у срп ским цр ква ма у Но вом 
Са ду дра го цен је и по да так да је Пу ши брк, по у чен Осто ји ће вим ста во ви ма о 
во кал ним и тех нич ким мо гућ но сти ма раз ли чи тих хор ских са ста ва, го ди не 
1896. од јед ног ве ли ког фор ми рао три ма ња хор ска ан сам бла, ко ја су на из ме-
нич но по ја ла у Са бор ној, Ус пен ској и Ал ма шкој цр кви.126 У Пор тре ти ма с пи
са ма за бе ле же но је, по ма ло не пре ци зно, да су ак тив но сти тих хо ро ва би ле под 
ру ко вод ством уче ни ка Гим на зи је, учи те ља/ка ти хе те Ми ла на Ћи ри ћа и са мог 
Јо ва на Гр чи ћа (ГР ЧИЋ 1924: 96). 

По ја ње у си сте му школ ског обра зо ва ња

У за пи си ма Јо ва на Су бо ти ћа на гла ше но је да је у 19. ве ку ле по по ја ње 
сма тра но јед ним од нај ве ћих ква ли те та у слу жби сва ког учи те ља. По себ но по-
гла вље Иди ле, пр вог сег мен та пи шче ве ау то би о гра фи је, по све ће но је успо ме ни 
на дво ји цу учи те ља и по ја ца у Ру ми. За ни мљи во је, притом, да Су бо тић пред-
ста вља учи те ље као ис ку сне пој це, али ис ти че и упе ча тљи ве не до стат ке ка да 
је реч о њи хо вим гла сов ним мо гућ но сти ма и ве шти ни по ја ња. Пи сац пор тре-
ти ше Јо ва на По по ви ћа као вр сног по зна ва о ца цр кве ног пје ни ја у до ме ну те о-
ри је, али на гла ша ва и да учи тељ због свог „га вран ског гла са“ у прак си „ни је 
смео уста отво ри ти“ (СУ БО ТИЋ 1910: 49–50). Ис так ну то је да је По по вић по зна-
вао ту сво ју сла бост, те је ме се ци ма под у ча вао сво је уче ни ке цр кве ним пе сма-
ма ка ко би по ја ли уме сто ње га на свим ре дов ним бо го слу же њи ма. У овом 
одељ ку, пи сац на го ве шта ва да је и сам при па дао гру пи По по ви ће вих уче ни ка, 

126 По сто ји по да так и да је, по же љи јед ног бро ја уче ни ка Гим на зи је да по ха ђа ју и при-
ват не ча со ве цр кве ног по ја ња – осмо гла сног пје ни ја, Ва са Пу ши брк осно вао по се бан, ма ли 
цр кве ни хор у ко јем су уче ни ци под у ча ва ни Осмо гла сни ку. И тај ан самбл, као и ве ли ки хор 
ко ји је по јао сва ке не де ље и пра зни ка у цр кви, во дио је Ти хо мир Осто јић; уп. ПА ШЋАН КО ЈА НОВ 
1960: 101–102. О хор ској по јач кој тра ди ци ји у но во сад ској Са бор ној цр кви ви д. и: ЂА КО ВИЋ 1994: 
113–123. 
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„сла вуј чи ћа“ ко ји су на ве чер њој и ју тар њој слу жби, ли тур ги ји, ча со ви ма, па и 
на па ра сто си ма, пре у зи ма ли уло гу глав них по ја ца. У ша љи вом то ну, го во ре ћи 
о се би у тре ћем ли цу, Су бо тић вред ну је соп стве не по јач ке спо соб но сти: 

Је су ли Ру мља ни тим ме сто за ступ ним пев цем би ли ус хи ће ни или са мо 
и за до во ље ни, то не на ла зи мо за бе ле же но ни код на шег хр о ни сте Не сто ра ни 
код ма ђар ског кра ља Бе ле бе ле жни ка; по свој при ли ци, да пев чик ни је спа дао 
ни у сла ву је ни у сла ву ји ће, а и тим се до ка за ло, да је дре ка де це у пр вом де тињ-
ству из ве сна му ка за мај ку и си на, ко га дво ри, али да ни је си гур на шко ла за 
од ли ко ва ње у кон зер ва то ри ји (СУ БО ТИЋ 1910: 50).

Су бо тић кри ти ку је и по ја ње учи те ља Или је: 

Глас је имао до бар, али не знам у ко јој је кон зер ва то ри ји на у чио био, да 
сва ком сло гу и пе ва ној сти хи ри до да, ме сто па у зе или ду жи не, слог „га“, „ге“, итд. 

Та ко је ње го ва хе ру вим ска пе сма гла си ла ова ко: „Иже-ге-ге-ге-ге-ге Хе-ге- 
-ге-ру-гу-гу-гу-гу-ви-ги-ги-ми-ги-ги“ итд. Мо же се ми сли ти, да се ме ло ди ја мо-
жда и ни је та ко рђа во пре ли ва ла, али је текст кип тио од штам пар ских по гре-
ша ка кроз оне сте ре о тип не га, ге, ги, го, гу (…) За то су га и зва ли у се лу ви ше 
„учи тељ Ге да“, не го учи тељ Или ја (СУ БО ТИЋ 1910: 53).

По да так да је рум ски учи тељ то ком ни за ме се ци под у ча вао уче ни ке ли-
тур гиј ским пе сма ма пред ста вља и по сред но све до чан ство о та да шњој ме то до-
ло ги ји уче ња по ја ња (вид.: PE NO 2005; 2006; ЂО КО ВИЋ 2013). У пр вим де це ни ја ма 
19. ве ка, ка да ни су по сто ја ли нот ни за пи си но ви јег срп ског по ја ња, ова ве шти-
на је са вла да ва на пре ма ста ром на чи ну уче ња – по слу ху (уп. PE NO 2005; 2006; 
ЂО КО ВИЋ 2014: 147–163; ПЕР КО ВИЋ, МАН ДИЋ 2015: 33–49). 

Без об зи ра на овај ме тод уче ња, срп ске шко ле у Хаб збур шкој мо нар хи ји 
да ле су из у зе тан до при нос очу ва њу и не го ва њу срп ског по ја ња (вид.: ПЕ НО 2016: 
130–136, 247–251). Дра го це на све до чан ства о кул тур ном жи во ту Ср ба у Угар-
ској и о уче њу цр кве ног по ја ња у срп ској шко ли у Сен тан дре ји у сед мој и осмој 
де це ни ји 19. ве ка до но се и ме мо ар ске бе ле шке Па вла Со фри ћа. По зна то је да 
су у пр вим, три ви јал ним сен тан дреј ским основ ним шко ла ма ђа ци на пр вом 
ме сту под у ча ва ни срп ском је зи ку, ве ро на у ци и цр кве ном по ја њу, а да су учи-
те љи ве ћи ном би ли све ште на ли ца или учи те љи „ма ги стри“, ко ји су осим 
учи тељ ске ду жно сти оба вља ли ду жност по ја ца у цр кви, цр кве ња ка и зво на ра 
(БИ КАР 2003: 196–197). 

Пи сац при ка зу је ме сто цр кве не пе сме и мо ли тве у рас по ре ду сва ко днев-
них школ ских оба ве за и ак тив но сти, де таљ но опи су ју ћи од нос уче ни ка пре ма 
ча со ви ма ве ро на у ке и по ја ња, као и ме то ди ку уче ња и од нос учи те ља пре ма 
ђа ци ма. Пре ма Со фри ћу, већ при ула ску у учи о ни цу ђа ци срп ске шко ле би 
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учи те ља по здра вља ли „пе ва ју ћим гла сом“, а днев ни рас по ред ча со ва и дру гих 
оба ве за за по чи њао би и за вр ша вао за јед нич ком мо ли твом. Пи сац пам ти оми-
ље не ју тар ње мо ли тве Цар ју не бе сниј и От одра од сна во здви гал мја је си Го
спо ди, на по ми њу ћи да су уче ни ци, ако би на сту пао не ки од ве ћих цр кве них 
пра зни ка, на по чет ку да на оба ве зно пе ва ли и тро пар и кон дак пра зни ка. Ис-
так ну то је да се школ ски рад ни дан за вр ша вао ли тур гиј ском пе смом Спа си 
Хри сте Бо же и по ми луј, уз ша љи ви ко мен тар да је сто га ова пе сма уче ни ци ма 
би ла оми ље на: „За то кад би се о ко ме ђа ку при ме ти ло да во ле пе сму Спа си 
Хри сте Бо же зна чи ло је, да је не ма ран ђак“ (СО ФРИЋ 1994: 90). Но ти ра но је да 
је ова хим на, као и мо ли тва Све том ду ху Цар ју не бе сниј, би ла и на уо би ча је ном 
„ре пер то а ру“ пре и по сле за вр шних ис пи та (СО ФРИЋ 1994: 101).

Пи шче ви за пи си упе ча тљи во го во ре о ме то ди ци на ста ве и од но су учи-
те ља пре ма ђа ци ма на ча со ви ма ве ро на у ке. Ова све до чан ства по твр ђу ју да су 
у дру гој по ло ви ни 19. ве ка у окви ри ма вас пит но-школ ског си сте ма би ла зна-
чај но умно же на сред ства за ка жња ва ње де це (БИ КАР 2003: 197). Со фрић у ви ше 
на вра та го во ри да је сте као крај ње од бо јан од нос пре ма шко ли због учи те ља 
ко ји је уче ни ке че сто фи зич ки ка жња вао; ис так нут је и сна жан ути сак да та-
да шњи на став ни ци „ни су по и ма ли чо ве ка, да у де те ту ни су ви де ли бу ду ћег 
све сног и раз бо ри тог ство ра“, бу ду ћи ис кљу чи во за не се ни сво јом си лом над 
не ви ном де цом (СО ФРИЋ 1994: 99). Овај при мер убе дљи во на ру ша ва сли ку о 
де тињ ству у 19. ве ку као о по себ ном све ту ко ји по сто ји рав но прав но са све том 
од ра слих, гло ри фи ку је се као нај леп ши део жи во та и као нај чи сти је до ба чо-
ве чан ства, у ко јем се де те пер ци пи ра као лич ност ван све сних мо рал них ди-
ле ма и чи је су рад ње и ак ци је ли ше не мо рал ног кон тек ста (СИ МИЋ 2006: 136).

Упе ча тљи ве су Со фри ће ве на по ме не о зна ча ју ча со ва ве ро на у ке у школ-
ском обра зов ном си сте му, али и све до че ње да су ђа ци ка ти хи зис на цр кве но-
сло вен ском учи ли с ве ли ком му ком, ме ха нич ки и без основ ног раз у ме ва ња. 
Ово се ја сно ви ди и из по ре ђе ња ко је Со фрић пра ви из ме ђу ча со сло ва, псал-
ти ра и бу ква ра, на гла ша ва ју ћи да је ди но шти во из бу ква ра пам ти до слов но у 
од лом ци ма, јер му је оно би ло ра зу мљи во и при јем чи во. Пи сац се се ћа да је 
учи тељ Ге ор ги је Јо си фо вић љу то ка жња вао сва ко за стај ки ва ње и за муц ки ва-
ње при ли ком јав ног чи та ња цр кве но сло вен ског тек ста, из ла жу ћи уче ни ке 
ве ли ким не при јат но сти ма. Со фрић про це њу је ова кво учи те ље во оп хо ђе ње 
као ве о ма уда ље но од хри шћан ског, ре то рич ким пи та њем под се ћа ју ћи на 
основ не је ван ђељ ске по ру ке: „да ли је та кав ро го ба тан на чин уче ња при кла дан 
бла гој Хри сто вој ве ри?“ (СО ФРИЋ 1994: 93). 

Пред ме ти по пут исто ри је, ге о гра фи је, при род них на у ка и хи ги је не би ли 
су, ка ко све до чи Со фрић, за не ма ри ва ни у про гра му школ ског ра да, док је на-
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гла сак био на уче њу цр кве ног по ја ња. Из мно штва не ми лих се ћа ња на школ ске 
да не, пи сац ис ти че да је ова област уче ни ци ма пру жа ла „је ди ну ра дост и за-
до вољ ство“. На по ме ну то је да је учи тељ Јо си фо вић био ве о ма до бар по јац уз 
ко га су уче ни ци са вла да ли зна ча јан број ли тур гиј ских хим ни, али и гра ди ли 
му зич ки укус сти чу ћи пр ве ути ске о ле по ти цр кве них ме ло ди ја: 

Сам учи тељ ве о ма се до бро раз у ме вао у цр кве ном по ја њу и ра до је при мао, 
ако му се при зна ва ло да ду бо ким раз у ме ва њем и осе ћа јем, по ји. При по ја њу, 
упу ћи вао нас је на хар мо ни ју, и ову реч пр во од ње га чух (...) 

Обич но је уче ник нај бо љег гла са за по чи њао, а ми му сле до ва смо. У цр кви 
го то во нај ве ћи део ли тур ги је ми ђа ци от по ја смо и те шко је би ло на ћи ко јег год 
тро па ра и кон да ка, а да га не зна до смо от по ја ти. И чи та ње апо сто ла у цр кви 
на ша је ду жност би ла и нај о про ба ни ји у то ме по ста до смо „чте цо ви ма“. И ме ни 
је та част у део па ла (СО ФРИЋ 1994: 93).

Со фрић пи ше да су уче ни ци срп ске шко ле ре дов но при су ство ва ли и по-
ја ли на ли тур ги ја ма, ве чер њем, бде ни ју, ју тре њу и ча со ви ма, као и на по гре-
би ма, ка да би но си ли крст, чи ра ке и ри пи де и пе ва ли Свја тиј Бо же. О ве ли ким 
пра зни ци ма, до ла зи ли би у шко лу ра ни је, да би учи тељ пре кон тро ли сао да ли су 
сви уред ни, ле по оку па ни и до те ра ни. Про чи та ли би апо стол за тај дан, про ве-
жба ли пе сме ко је ће се по ја ти на слу жби, да ва на су им упут ства за ток чи та вог 
це ре мо ни ја ла. Ово пи шче во се ћа ње пред ста вља и зна чај ну до пу ну све до чан-
ста ва о уче њу по ја ња „по ка та ло гу“, ко је је би ло за сту пље но и у Кар ло вач кој 
гим на зи ји, још од вре ме на ми тро по ли та Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа (ПЕ ТРО ВИЋ 
1951: 322; нав. пре ма: ЂО КО ВИЋ 2014: 149).

А кад огла си пр во зво но, учи тељ ће ре ћи: „Ћи пров ча ни по ђи те!“ и он да 
они уче ни ци, ко ји су од ре ђе ни да иду у „ћи про вач ку“ цр кву, по стро је се и по ла-
зе. По сле ових до ла жа ху они, ко ји има ђа ху да иду у дру ге цр кве и учи тељ би их 
ре дом упу тио, ре кав: „Опов ча ни по ла зи те!“ и ови би од ла зи ли за „опо вач ку“ 
цр кву. По сле њих би ре као: „По жа ре вља ни по ла зи те!“ и он да би се кре ну ли уче-
ни ци за „по жа ре вач ку“ цр кву. И та ко ре дом, нај ка сни је би се кре та ли „Са бор-
ча ни“, тј. они ко ји су од ре ђе ни би ли да иду у Са бор ну цр кву. Ова је гру па ђа ка 
нај мно го број ни ја би ла, јер је уз вла ди ку и нај ве ћи број уче ни ка био по тре бан. 
У овој сам гру пи и ја увек био. Ну на ма уче ни ци ма да ле ко је при јат ни је би ло да 
иде мо у дру гу ко ју цр кву, јер је ов де бо жи ја слу жба да ле ко кра ћа би ла не го у 
Са бор ној уз вла ди ку, а сем то га се да ле ко сло бод ни је кре та смо без учи те ље ве 
кон тро ле. На ро чи те су при ви ле ги је ужи ва ли „Ћи пров ча ни“ где је бла ги и пре ма 
де ци ве о ма пред у сре тљи ви П. Р. био па ро хом.127 

127 Ини ци ја ли П. Р. од но се се на све ште ни ка Пе тра Рим ског. Ини ци ја ле је раз ре шио 
Ди ми три је Е. Сте фа но вић. СО ФРИЋ 1994: 94.
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О бла го сти у оп хо ђе њу учи те ља Пе тра Рим ског, ко ји је у јед ном пе ри о ду 
вр шио и ду жност ди рек то ра шко ле, Со фрић све до чи у ви ше на вра та.128 Осим 
се ћа ња на при јат не тре нут ке на бо го слу же њи ма у ћи про вач кој цр кви, опи су-
је и при ли ку у ко јој је Рим ски по ште део уче ни ке те ле сног ка жња ва ња ко је је 
њи хов учи тељ на ме ра вао да по оби ча ју при ме ни. Ди рек тор је за тра жио да 
уче ни ци „у знак по пра вља ња“ от пе ва ју вас кр шњи тро пар Хри стос вос кре се, а 
Со фрић пам ти: „ту ле пу цр кве ну пе сму ни кад ни сам та ком ода но шћу по јао као 
он да“ (СО ФРИЋ 1994: 98).

Со фри ће ви за пи си кроз не ко ли ко ни воа осве тља ва ју стро ги дух сен тан-
дреј ске шко ле. Бе ле же ћи успо ме не на ар хи је реј ску ли тур ги ју на ко јој је с још 
дво ји цом дру го ва по стри жен за чте ца (од епи ско па Ар се ни ја Стој ко ви ћа), 
пи сац на по ми ње да је уче ни ци ма ко ји су ак тив но уче ствовали у бо го слу же-
њи ма школ ским од ред ба ма би ло стро го за бра ње но „игра ње (тан ца ње) и му зи-
ци ра ње“ (СО ФРИЋ 1994: 94). Овом Со фри ће вом се ћа њу срод но је и све до че ње 
Јо ва на Су бо ти ћа о стро гом од но су пре ма уче ни ци ма Кар ло вач ке гим на зи је 
три де се тих го ди на 19. ве ка. Су бо тић на по ми ње да је пре ма кри те ри ју ми ма 
школ ског си сте ма би ло не по жељ но „че шља ти ко су, има ти по мод не ха љи не и 
очи шће не чи зме“, ићи на ба ло ве и, по себ но, кре та ти се у жен ском дру штву. 
Бли ско је Со фри ће вим за па жа њи ма о ли це мер ном при сту пу сен тан дреј ског 
ве ро у чи те ља пре ма ђа ци ма и Су бо ти ће во гле ди ште о ова квом кру том „ка лу-
ђер ском ду ху“ и устрој ству кар ло вач ке кли ри кал не шко ле: „Бу ди скро ман и 
по ни зан! Оно је зна чи ло са кри вај што ви ше сво је пред но сти, а ово, не усу ди 
се на ва ли дру го га отво ре но на су пр от ста ти. Из ова два на че ла ис ти ца ле су 
раз лич не ства ри“ (СУ БО ТИЋ 1910: 97).

До ку мен тар не бе ле шке о уче њу по ја ња у ђач ким да ни ма до но се и но ва 
осве тље ња би о гра фи ја цр кве них му зи ча ра ко ји су до при не ли очу ва њу тра ди-
ци је срп ског по ја ња као ме ло гра фи, ди ри ген ти и ком по зи то ри. Та ко су пе ром 
гим на зиј ског про фе со ра Јо ва на Гр чи ћа за бе ле же не зна чај не по је ди но сти о пр вим 
по јач ким ис ку стви ма Ти хо ми ра Осто ји ћа. Као уче ник Ве ли ке но во сад ске гим-
на зи је, Осто јић је имао при ли ку да зна ња сте че на на ча со ви ма по ја ња при ме-
њу је и у прак си, на ре дов ним бо го слу же њи ма. Гр чић на по ми ње да је мла ди 
му зи чар већ као уче ник вла дао це ло куп ним ре пер то а ром пе са ма из Ли тур ги је 
Св. Јо ва на Зла то у стог и Св. Ва си ли ја Ве ли ког, као и пра знич ним ир мо си ма. 
При јат не бо је гла са, вешт у „ула же њу у глас“ – у сна ла же њу у ин то на тив но ра-
зно ли ким ме ло диј ским обра сци ма гла со ва Осмо гла сни ка – био је је дан од мла-
дих по ја ца ко ји би „по чи њао“, док би се оста ли уче ни ци при дру жи ва ли на кон 
не ко ли ко по чет них то но ва ли тур гиј ских пе са ма (ГР ЧИЋ 1924: 27–157). С овим 

128 Рим ски је био би о граф Ди о ни си ја По по ви ћа, бу дим ског епи ско па ко ји је по ку шао 
да штам па по јач ке збор ни ке с не у ма ма; уп. ПЕ ТРО ВИЋ 1992; ПЕ НО 2016: 102, 204. 
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прак тич ним ис ку ством и ра сту ћим ин те ре со ва њем за срп ску тра ди ци о нал ну 
му зич ку ба шти ну, Осто јић је при сту пио и по ду хва ту бе ле же ња и хар мо ни зо-
ва ња на пе ва срп ског по ја ња (1883/1884), ко јим је не по сред но на ста вио пио нир-
ски рад Кор не ли ја Стан ко ви ћа. На осно ву вла сти тих за пи са, Осто јић је као 
про фе сор по ја ња под у ча вао уче ни ке Гим на зи је основ ним ли тур гиј ским пе сма-
ма и на пе ви ма срп ског Осмо гла сни ка. У пред го во ру свог нот ног из да ња дао је 
„Крат ко пра ви ло цр кве но за ли ко во ђу и пе ва че“, дра го це ну по моћ за сна ла же ње 
у сло же ном цр кве ном ти пи ку (вид.: ПЕ ТРО ВИЋ 1991: 68–77).

Ћи про вач ка цр ква и ку ћа Ја ко ва Иг ња то ви ћа у Сен тан дре ји
(РОМС LXXXII-14)
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Док ве ћи на по ме ну тих ме мо ар ских за пи са го во ри о цр кве ном по ја њу у 
шко ла ма с под руч ја Хаб збур шке мо нар хи је, Ми лан Ђ. Ми ли ће вић фак то граф-
ским днев нич ким бе ле шка ма све до чи и о ста ту су цр кве ног по ја ња у школ ском 
обра зов ном си сте му у Кне же ви ни Ср би ји. Има ју ћи и сам бо го слов ско обра-
зо ва ње, а по ка зу ју ћи кроз мно ге опа ске за бе ле же не у днев ни ку да је га јио 
по се бан од нос пре ма цр кве ном бла го ље пи ју, Ми ли ће вић кри тич ки ко мен та-
ри ше да се у Бо го сло ви ји Св. Са ве у Бе о гра ду и кра јем сед ме де це ни је 19. ве ка 
уче ње по ја ња од ви ја ло ис кљу чи во на па мет, по слу ху, те и да оту да на овом 
по љу ни је би ло зна чај ни јег на прет ка (МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ 2011: 25). Ово све до че ње 
по сред но по ка зу је ко ли ко је био дра го цен до ла зак Сте ва на Мо крањ ца у Бо го-
сло ви ју, на ме сто на став ни ка цр кве ног по ја ња (1901). На осно ву школ ских 
пла но ва и про гра ма за пред мет цр кве но по ја ње, ви ди се да је Мо кра њац у 
на ста ви на пра вио от клон од до та да шњег на чи на уче ња пе са ма по слу ху, до-
во де ћи но ви ме тод у ве зу с му зич ким опи сме ња ва њем (вид.: ПЕ НО 2006; 2016: 
146–150, 259–263; ЂО КО ВИЋ 2013: 182–193). У не до стат ку са вре ме ног нот ног учи-
ла, Мо кра њац је то ком ни за го ди на био при ну ђен да цр кве не пе сме ис пи су је 
на та бли, а уче ни ци су их пре пи си ва ли у сво је све ске. Сти ца јем не по вољ них 
фи нан сиј ских окол но сти у ра ду Ар хи је реј ског са бо ра, тек је 1908. го ди не, о 
тро шку Бо го сло ви је, од штам па но и пр во из да ње Мо крањ че вог Осмо гла сни ка, 
ко ји се ме ђу пој ци ма про фи ли сао и до да нас остао сво је вр стан бу квар у на ста ви 
по ја ња (уп. МА НОЈ ЛО ВИЋ 1923: 92; ПЕ ТРО ВИЋ 1996; ЂО КО ВИЋ 2013: 184; ПЕ НО 2016: 
146–150). 

По ја ње као део кућ ног вас пи та ња 

Исто риј ско-кул ту ро ло шка ис тра жи ва ња жи во та у Бе о гра ду 19. ве ка до-
но се и раз ли чи та ви ђе ња о при ват ној жи вот ној сфе ри ко ја по твр ђу ју да је у том 
пе ри о ду по ро ди ца била нај бо ље ме сто за од гој де це у срп ском ду ху и њи хо ву 
за шти ту од стра них ути ца ја. Мај ка је, као нај ва жни ја фи гу ра то ком од ра ста ња, 
би ла пр ви учи тељ с нај ве ћим ути ца јем на де цу и на це лу по ро ди цу (СИ МИЋ 2006: 
139). Пре ма исто риј ским ви ђе њи ма, де ца су од ра ног де тињ ства упу ћи ва на у 
срп ске оби ча је, при че и пе сме, уз вра ћа ју ћи искре ном при вр же но шћу и уче ћи 
да ова ко раз ви је ну сво ју љу бав пре ма бли жњи ма пре не су на це лу отаџ би ну 
(МИ ШКО ВИЋ 2010: 277).

До ку мен тар ни из во ри по твр ђу ју да су, вас пи та ва на у ду ху срп ских оби-
ча ја, де ца уз мај ке од нај мла ђих да на слу ша ла и учи ла на род не при че и пе сме, 
као и тро па ре и кон да ке ве ли ких цр кве них пра зни ка. Ме ђу днев нич ким за-
пи си ма, Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња из два ја се ћа ње на му зич ке тре нут ке 
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с мај ком Је ли са ве том, ко ја је у сло бод но вре ме са сво јом де цом са вла да ва ла 
тро па ре на Бо жић, Бо го ја вље ње и Вас крс (уп. ГИ КИЋ ПЕТРО ВИЋ 2010: 55). Слич-
ну успо ме ну про на ла зи мо у за бе ле шка ма Кор не ли ја Стан ко ви ћа. На мар ги ни 
ком по зи то ро ве ру ко пи сне нот не све ске, ме ђу за пи си ма пе са ма из Осмо гла-
сни ка, по за вр шет ку пса лам ског сти ха Го спо ди во звах че твр тог гла са, за бе ле-
же но је: „С овим гла сом ме по кој на мо ја ма ти у кри лу свом’ др же ћи ви ше 
пу та за спао сам. Ла ка јој би ла зе мљи ца“ (СТАН КО ВИЋ, АСА НУ, бр. 7888, св. 3, 
књ. В, 81).

Ау то граф Кор не ли ја Стан ко ви ћа
(АСА НУ, Исто риј ска збир ка бр. 7888, св. 3, књ. В, 81)

Срод но све до чан ство из пе ра још јед ног му зич ког умет ни ка, Јо ва на Ива-
ни ше ви ћа, при ло же но је уз пар ти ту ру пе сме Је лен че, за два де чи ја гла са, об ја-
вље ну у Зма је вом Не ве ну (1886). Ау тор је у сво је вр сном „ма ни фе сту“ соп стве-
ног ства ра ла штва за де цу упу тио по се бан по здрав нај мла ђим чи та о ци ма то га 
ли ста, из ра жа ва ју ћи на ду да ће они с ра до шћу и ужи ва њем при хва ти ти ње-
го ве пе сме. Об ја шње но је да кроз ње го ве пе сме за де цу „ве је дух на род ног 
по ја ња на ше на род не пе сме, ко јом [их] је мај ка срп ска љу ља ла и га ји ла“ (нав. 
пре ма: КО КА НО ВИЋ 2005: 253–254). 

У бе ле шка ма Јо ва на Су бо ти ћа и Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа по ме ну та су и 
дир љи ва се ћа ња на уче шће де це у по ја њу на опе ли ма и на го ве штен је спе ци фич-
ни ути цај цр кве не пе сме на њи хов емо ци о нал ни и ду хов ни раз вој. Пре ма тим 
из во ри ма, де ца су че сто уче ство ва ла у из во ђе њу по греб ног на пе ва Три све те 
пе сме (СУ БО ТИЋ 1910: 63; СИ МИЋ 2006: 28). Слич но све до чан ство на ла зи мо и у 
днев ни ку Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа, ко ји пи ше о пред ло гу из не том на учи тељ-
ском збо ру 1869. го ди не, да се си ро ма шним ђа ци ма ку пе ха љи не ка ко би ре-
дов но при су ство ва ли опе ли ма (МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ 2011: 109).

С дру ге стра не, жи во пи сне сли ке из де тињ ства Ко сте Хри сти ћа, се ћа ња 
на ра до сно до че ки ва ње про лећ них да на и про сла вља ње Вр би це на ули ца ма 
Бе о гра да ка зу ју да су де ца на Ла за ре ву су бо ту ак тив но по јач ки уче ство ва ла у 
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пра знич ној ли ти ји. Као и у дру гим одељ ци ма ме мо а ра у ко ји ма го во ри о му-
зич ким до га ђа ји ма, пи сац ујед но ко мен та ри ше дру штве ни ста тус (ово га пу та 
нај мла ђих) уче сни ка оми ље ног дру штве ног оку пља ња. У истом од лом ку, Хри-
стић бе ле жи и успо ме не из сво јих ђач ких да на, ис ти чу ћи да је са школ ским 
дру го ви ма из те ра зиј ске основ не шко ле и учи те љем Па јом Ве кец ким по јао у 
пра знич ном оп хо ду око па ли лул ске Цр кве Св. Мар ка. Осим што по сред но 
го во ре о кор пу су му зич ког зна ња ко ји су де ца но си ла из по ро дич ног до ма, ови 
за пи си де ли мич но осве тља ва ју и пи та ње о уче шћу уче ни ка основ них шко ла 
у Кне же ви ни Ср би ји у цр кве ним це ре мо ни ја ли ма, ко ји ма су ђа ци при су ство-
ва ли за јед но с учи те љи ма и све ште ни ци ма.129

С про ле ћем се при ми цао и дан кад је ва ља ло по ми шља ти и на де цу ко ја су 
це ле зи ме, у мно го при ли ка и у мно го ку ћа, би ла оста вље на на бож ју ве ре си ју. 
Тај дан је Вр би ца, ве ли ки пра зник деч ји, ве ли ка ра дост, али и ве ли ка бри га ро-
ди тељ ска. Јер ко је је де те ко је је иза шло на Вр би цу, а да га мај ка ни је чи ме по-
но ви ла? У ве ли кој по вор ци, про пу шта ју ћи сре ди ном ули це ли ти ју са за ста ва ма 
што су их цр ква ма да ро ва ли ра зни есна фи и дру ги по бо жни при ло жни ци, иду 
де ца у два ре да иви ца ма тро то а ра, по ју ћи сво јим сит ним гла си ћи ма Оп шче је 
вос кре се ни је. У тој по вор ци има де це из имућ них ку ћа, де вој чи ца у сви ле ним 
ха љи ни ца ма, ко кет ним ше ши ри ћи ма и ла ко ва ним ци пе ли ца ма, му шка ра ца у 
ма тро ским ха љи ни ца ма и мор нар ским ка пи ца ма са на зи вом ка кве на ше ва ро-
ши или бро да, је ди но на тим деч јим ка па ма ћи ри ли цом ис пи са ним. Има ту и 
си ро тињ ске де це, де вој чи ца у скром ним ци ца ним ха љи ни ца ма, ше ши ри ћи ма 
од про сте сла ме и јев ти ним кр пач ким ци пе ли ца ма. Али сви они, из ме ша ни 
сла ве у је дан глас Ла за ре во вас кр се ње и сна жно ма шу звон ци ма што им ви се о 
вра ту на сви ле ним тра ка ма. У ове де це још не ма за ви сти; она са мо гле да ју ни за 
се у сво је оде ло, јер је нај леп ше оно што је на њи ма.

Та ки смо исти и ми не кад би ли, дав но, вр ло дав но. Из те ра зиј ске основ не 
шко ле, ко ја и да нас сто ји она иста у Де чан ској ули ци, во дио нас је на Вр би цу 
наш до бри учи тељ пок. Па ја Ве кец ки. Ишли смо до на ше па ли лул ске цр кве 
ова ко исто, у два ре да, зво ни ли и по ја ли...130 

О јед ној бе о град ској про сла ви Ла за ре ве су бо те (1893) пи сао је и Ал бер 
Ма ле у свом днев ни ку. За ни мљи во је за па жа ње да су све ште ни ци у ли ти ји, 

129 Од до но ше ња „Уста ва на род них шко ла у Кња же ству Ср би је“ (по чет ком че твр те де це-
ни је 19. ве ка), до но вих за ко на Ми ха и ла Обре но ви ћа (1863), у основ ним шко ла ма је био оба-
ве зан пред мет „цр кве но по ја ње и ри пид но обла че ње“, ра ди при пре ма ња ђа ка да уче ству ју у 
цр кве ним слу жба ма, што су они и чи ни ли за јед но с учи те љи ма (све ште ни ци ма); уп. ВА СИ ЉЕ-

ВИЋ 2000: 30. Вид. и: ПЕР КО ВИЋ РА ДАК 2007.
130 ХРИ СТИЋ 1989: 326. Исто риј ски по да ци по твр ђу ју да су и де ца у срп ским за ба ви шти-

ма кра јем 19. ве ка пе ва ла цр кве не хим не, ме ђу ко ји ма је био и тро пар Об шче је вос кре се ни је. 
Вид.: „Пр во срп ско за ба ви ште у Сом бо ру“, Школ ски лист 12 (1888): 203; нав. пре ма: ПЕР КО ВИЋ 
РА ДАК 2007: 205.
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ко ја је кре ну ла од Са бор не цр кве, по ја ли цр кве не пе сме „у нео бич ном рит му“. 
Из но ва су пи шче ви до жи вља ји пред ста вље ни у по ре ђе њу с ње му бли ском тра-
ди ци јом, уз се ћа ња на про сла вља ње истог пра зни ка у Фран цу ској. Ма ле не 
из о ста вља при ли ку да ко мен та ри ше сли ку дру штве них струк ту ра и мен та ли тет 
срп ског на ро да. Основ ни ути сак од но си се на оп шту не ди сци пли ну и ха о тич-
ност ко ју пи сац пред ста вља као по сле ди цу кул тур ног плу ра ли зма, од ра же ног 
у спе ци фич ном бал кан ском спо ју Ис то ка и За па да. О европ ском ути ца ју Ма ле 
по себ но го во ри алу ди ра ју ћи на ства ра ње ари сто кра ти је у Ср би ји:

На Цвет ну не де љу у Ове р њи де ца иду у цр кву са гран чи ца ма шим ши ра 
оки ће ним ма шна ма на ко ји ма ви се ко ба ја ги слат ки ши, цр ве ни ко ла чи умо че ни у 
бе ли ше ћер, за ко ји ма сам као ма ли жу део (...) Цве ти су и ов де деч је сла вље: са мо 
се про сла ва де ша ва дан ра ни је, су бо том по под не. Ули це су ма ло пре би ле пу не 
де ча ка и де вој чи ца ко је су ма ме ма ње-ви ше ву кле за ру ку, а ко је су на лиц ка ли у 
нај леп ша одел ца! А сва ки од тих чо ве чу ља ка но сио је гран чи цу вр бе или то по ле, 
на чи јој се ста бљи ци, сив ка стој на сун цу, пу пољ ци тек отва ра ју, та ну шни зе ле ни 
из дан ци бли ста ви по пут сма раг да. При сва ком по кре ту ја сан звук звон чи ћа: сва-
ко де те у ру ци има ма ле но звон це, па се пи та те ни су ли се би ста ви ли у за да так да 
њи ме ма шу ка ко би све про пе ва ло нај ра до сни јом зво ња вом. Звон ци ма ма шу све 
до цр кве, где се оче ку је до ла зак пр ве по вор ке ко ја је кре ну ла од Са бор не цр кве (...)

Сва си ла де це пе ње се ули цом из Топ чи де ра с вр бо вим гран чи ца ма у ру-
ци, из да ле ка би се ре кло да то ко ра ча ла ган и рас цве тан жбун. Де ца из хо ра, са 
све тим сли чи ца ма, из гу би ла су се у го ми ли. На тро то а ри ма с ле ве стра не гу ра-
ју се ра до знал ци и ро ди те љи. Не ма ни ка квог ре да: сва ко ко ра ча ка ко му је во ља, 
ра су ло је огром но; за че ља чи не по по ви у сти ха ри ма ко ји по ју не ке пе сме у не-
обич ном рит му, и ме ђу со бом раз го ва ра ју кад не пе ва ју. У тој је ли ти ји чи та ва 
Ср би ја: деч је ха љи ни це су из ме ша не, си ро ти ња се гу ра уз бо га те, не ред – бо ље 
ре че но дар-мар – у ли ти ји. Ово је зе мља по лу е вроп ска-по лу и сточ њач ка, на род 
из над све га де мо крат ски, на род не ди сци пли но ван, и без по што ва ња за хи је-
рар хи ју. А као до пу на овој сли ци це ле Ср би је: та мо на тро то а ру два де се так 
де вој чу ра ка у вр ло еле гант ној оде ћи, по по след њој зим ској мо ди у Па ри зу, 
озбиљ но ко ра ча ју две по две, вр ло озбиљ не, не ме ша ју ћи се са на род ним ра су-
лом – то је ари сто кра ти ја ко ја ће се ов де не из бе жно ство ри ти, ко ју ства ра ју 
же не, а ко ју овај на род не раз у ме и не ће раз у ме ти. То су по врат ни ци из Па ри за 
и Бе ча раз дра же ни твр до гла вом ту по шћу сво јих се ља на. И не ми нов но ће до ћи 
до стра хо ви тог не спо ра зу ма из ме ђу ових, обра зо ва не ма њи не, и оних, огром не 
ве ћи не ко ја жи во та ри (МА ЛЕ 1999: 147–148).

По ме ну та све до че ња о не го ва њу цр кве не пе сме у по ро дич ним окви ри ма 
и о под у ча ва њу де це да уз му зи ку усво је сми сао и основ не по ру ке ли тур гиј ских 
хим ни по ка зу ју да је цр кве на му зи ка, осим у бо го слу жбе ном, има ла зна ча јан 
ста тус у сфе ра ма сва ко днев ног, при ват ног жи во та ме ђу Ср би ма у 19. ве ку. У 
овом кон тек сту ин ди ка тив ни су и за пи си Ја ко ва Иг ња то ви ћа, ко ји ме ђу све до-
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чан стви ма о исто риј ским и дру штве ним зби ва њи ма, о бла гу ко је су Ср би из 
сво је до мо ви не то ком се о ба до не ли на под руч је Угар ске, са др же и дра го це на 
ви ђе ња о од но су срп ског на ро да пре ма цр кве ној му зич кој тра ди ци ји. Из ла жу ћи 
ра зно вр сна све до чан ства о уло зи му зи ке у си сте му мла да лач ког обра зо ва ња 
и вас пи та ња, у спе ци фич ном, ди дак тич ком то ну, Иг ња то вић с но стал ги јом 
опи су је дух про шлог вре ме на у коjeм су „де вој ке још ир мос по ја ле, а же не му-
же ве од се ком са ‘ви’ на зи ва ле“ (ИГ ЊА ТО ВИЋ 1989/2: 278). Пи сац у Ме мо а ри ма 
по себ но го во ри о ме сту цр кве не пе сме у сфе ри при ват ног жи во та, при че му 
је на ро чи то за ни мљив при каз „из но ше ња“ ре пер то а ра цр кве них пе са ма из ли-
тур гиј ског у све тов ни, сва ко днев ни кон текст кућ ног му зи ци ра ња. Иг ња то вић 
се при се ћа пе ва ња цр кве них хим ни уз кла вир, прак се ко ју су упра жња ва ле 
при пад ни це гра ђан ских сен тан дреј ских по ро ди ца:

У ста ри је до ба би ло је от ме них ку ћа где су го спо ђи це, фрај ле, го спе уз 
кла вир цр кве не пе сме пе ва ле. У Сен тан дре ји не дав но је умр ла јед на ста ра го спа 
од по ро ди це слав них Ра ди во је ви ћа, ђе не ра ла и ка пе та на, то ма ше вач ког ју на ка. 
Ста ри ји Сен тан дреј ци зна ду да је та го спа, још де вој ком, дру штву пе ва ла уз 
кла вир хе ру ви ку и До стој но.131 (ИГ ЊА ТО ВИЋ 1989/1: 82).

Још је дан ме мо а ри ста-Сен тан дре јац, Па вле Со фрић, оста вио је дра го це ну 
за бе ле шку о слич ним при ме ри ма му зич ке прак се у до ме ну кућ ног му зи ци ра ња. 
Уз на по ме ну да је ди рек тор срп ске основ не шко ле у Сен тан дре ји про то пре зви-
тер Јо ван Ми лик шић, остав ши удо вац на ста вио жи вот са из ве сном Не ми цом 
и ње ном мај ком ко ја му је во ди ла га здин ство, на гла ше но је да је но ва Ми лик-
ши ће ва са пут ни ца у сло бод но вре ме на кла ви ру сви ра ла ир мо се, хе ру ви ке, 
при ча сне, Плач Мај ке Бо го ро ди це и дру ге цр кве не пе сме (СО ФРИЋ 1994: 99). 

О рас про стра ње но сти прак се из во ђе ња цр кве не му зи ке у сфе ри кућ ног, 
кла вир ског му зи ци ра ња ме ђу Ср би ма на под руч ју Хаб збур шке мо нар хи је и 
Ау стро у гар ске све до че и му зич ка из да ња и при ват не му зич ке збир ке из дру ге 
по ло ви не 19. и по чет ка 20. ве ка. У јед ној од на ја ва пред штам па ње Ли тур ги је 
Св. Јо ва на Зла то у стог Кор не ли ја Стан ко ви ћа, об ја вље ној у ли сту Да ни ца 
(1862), не по зна ти ау тор тек ста је на зна чио да је Стан ко вић, осим за че тво ро-
гла сни ме шо ви ти хор, цр кве не на пе ве при ре дио и за кла вир ка ко би би ли 
при год ни за „до ма ћу упо тре бу“ ([АНОНИМ] 1862: 120). У при ват ним му зич ким 
ал бу ми ма, уз кла вир ске ком по зи ци је до ма ћих и стра них ау то ра, про на ла зи мо 
и пре пи се или ко пи је Стан ко ви ће вих ли тур гиј ских пе са ма.132 Сли чан при мер 

131 Исти са др жај ко мен та ри сан је и у сле де ћим ра до ви ма: ПЕ ТРО ВИЋ 2003; МАР ЈА НО ВИЋ 
2012; КО КА НО ВИЋ МАР КО ВИЋ 2014.

132 У Ар хи ву Му зи ко ло шког ин сти ту та са чу ван је при ват ни му зич ки ал бум ко ји са др жи 
Стан ко ви ће ве хар мо ни за ци је ли тур гиј ских пе са ма Ска жи ми, Го спо ди, Мно га ја ље та и До
стој но јест. Ар хив Му зи ко ло шког ин сти ту та, МI-XXI/An 913 (ал бум 6). Вид. та бе лу бр. 1. 
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су и нот на из да ња Иси до ра Ба ји ћа, бо жић не ли тур гиј ске хим не об ја вље не као 
кла вир ске ком по зи ци је са упи са ним тек стом.133

133 Вид.: БА ЈИЋ, Срп ска му зич ка би бли о те ка, год. 2, бр. 1, Бра ник, En gle mann & Mühlberg, 
Но ви Сад – Le ip zig, б. г. 

Иси дор Ба јић, Ро жде ство тво је
(MИ СА НУ, MI-XXII/An 927)
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Ка рак те ри стич на све до чан ства о при су ству му зи ке у сфе ри при ват ног жи-
во та до но се и пу то пи сни за пи си Ми ло ра да Шап ча ни на. Пи сац опи су је тре нут-
ке сло бод ног вре ме на ко је про во ди са сво јом де вој ком Љу би цом, уз ин спи ра-
тив не раз го во ре о му зи ци и уз цр кве ну пе сму. На ње но пи та ње уме ли по ја ти, 
Шап ча нин од го ва ра да по ји че сто, и то „ка ко ра до“; та ко ђе, на по ме ну то је да 
је мла ди љу бав ни пар не рет ко и за јед но пе вао: 

И обо је пе ва смо све ти те љу. Ушав ши у по бо жно рас по ло же ње, при чах јој 
за ни мљи ва ме ста из жи во та све тих. По ме нух јој и Сте ва на Шти ља но ви ћа и 
ње гов тро пар: Усли шав ши су пру жни ца тво ја бла го вјер на ја. Ова све та пе сма 
ја ко јој је го ди ла. Мо рао сам је го то во сва ке ве че ри ти хо от пе ва ти. Доц ни је је и 
она зна ла це лу, и пе ва ла је са мном за јед но (…) По сле сам јој мно го при по ве дао 
о по зо ри шту, о опе ри, о му зи ци, о жи во пи сним га ле ри ја ма, о му зе ји ма, о беч кој 
око ли ни...134 (ШАП ЧА НИН 1879: 200–201).

У Ме мо а ри ма Ја ко ва Иг ња то ви ћа ис так ну то је да су цр кве не пе сме упот-
пу ња ва ле чак и ве се лу ат мос фе ру ка фан ских дру же ња ме ђу Ср би ма на под руч ју 
Хаб збур шке мо нар хи је. Пи сац обра зла же свој ути сак да је и тај вид му зи ци ра ња 
пред ста вљао сво је вр сну по твр ду ода но сти срп ском кул тур ном на сле ђу, опи су-
ју ћи ка ко је јед ном при ли ком на пу ту из ме ђу фру шко гор ских ма на сти ра Хо по-
ва и Ири га за чуо пе ва ње ир мо са ко је се ори ло у ло кал ној ка фа ни. На дру гом 
ме сту, при се ћа се оку пља ња свог ђач ког дру штва у ка фа на ма и го сти о ни ца ма 
и по ми ње Ко шу Ко ји ћа из Ру ме, не ка да шњег кар ло вач ког ђа ка, у оно вре ме по-
зна тог прав ни ка, као „слат ко и танкопевцa“ по зна тог по уме шном из во ђе њу 
цр кве них пе са ма. У том ам би јен ту, по себ но је оста ла упам ће на ње го ва ин тер пре-
та ци ја бо го ја вљењ ске сти хи ре Глас Го спо ден на во дах (ИГ ЊА ТО ВИЋ 1989/2: 264). 

Књи жев ни освр ти на уво ђе ње ре пер то а ра цр кве них пе са ма у прак су 
при ват ног, све тов ног му зи ци ра ња че сто ре фе ри ра ју и на мно го љет стви ја. 
Нај че шће је реч о опи си ма слав ских, пра знич них дру штве них оку пља ња и 
на род них ве се ља, на ко ји ма се на здра вља ло уз овај бо го слу жбе ни по здрав из 
Ар хи је реј ске ли тур ги је. 

При по ве да ње о цр кве ној му зи ци

Ме мо ар ски за пи си о по ја њу, по себ но они са упи са ним ко мен та ри ма о 
ка рак те ри сти ка ма из во ђе ња цр кве них пе са ма, отва ра ју мно штво пи та ња: у 
ко јем се кон тек сту пи сци при бли жа ва ју цр кве ној му зи ци, ка ко до жи вља ва ју 

134 Ма ло по зна та сти хи ра у част Све тог Сте фа на Шти ља но ви ћа сни мље на је и об ја вље-
на у из во ђе њу епи ско па шу ма диј ског др Са ве (Ву ко ви ћа). Вид.: ПЕ ТРО ВИЋ 2013. О тој цр кве ној 
пе сми пи са но је у: СТЕ ФА НО ВИЋ 2001: 137–145. 
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умет ност цр кве ног по ја ња, шта је за њих нај у пе ча тљи ви је у ин тер пре та ци ји, 
ка ко ко мен та ри шу ре цеп ци ју по ја ња у свом не по сред ном окру же њу. Ова пи та-
ња су ди рект но по ве за на с аспек ти ма при по ве дач ке по е ти ке ау то ра у одељ ци-
ма ме мо ар ских де ла по све ће них цр кве ној му зи ци. У по је ди ним слу ча је ви ма, 
ме мо ар ски од лом ци са др же тек са же те по дат ке о цр кве но-по јач кој прак си, 
док мно ге при ме ре од ли ку је и зна чај ни ји сте пен по е ти за ци је у опи су лич ног 
уче шћа у по ја њу или оп штег до жи вља ја цр кве не му зи ке. 

Из фраг мен тар них ме мо ар ских за пи са Ми ла на Са ви ћа, иа ко су обе ле-
же ни са мо кри тич ким освр том, са зна је мо да је пи сац пр ва ис ку ства у по ја њу 
сте као на бо го слу же њи ма ше зде се тих го ди на, као уче ник Ве ли ке но во сад ске 
гим на зи је. Са вић у истом одељ ку на по ми ње да ни је умео до бро по ја ти, али да 
је ипак био ве шти ји од свог школ ског дру га Ми ше Ди ми три је ви ћа, ко ме је 
пр о фе сор Нин ко вић на ро чи то за бра нио да уче ству је у по ја њу на слу жба ма.135

Спе ци фич ност све ште нич ког по зи ва, ко јем се уз оца по све тио и ста ри ји 
брат Јо ва на Су бо ти ћа, не сум њи во је до при не ла пи шче вом ин те ре со ва њу за 
по е зи ју и цр кве но по ја ње и из гра ђи ва њу ње го вог ин тим ног, лич ног од но са 
пре ма цр кве ној пе сми. Осе тљи вост на ле по ту умет нич ког из ра за, ко ју је сти-
цао и кроз гим на зиј ско шко ло ва ње у Срем ским Кар лов ци ма и у Се ге ди ну, 
пи сац от кри ва кроз раз ли чи та се ћа ња на тра ди ци ју цр кве ног по ја ња. Као 
ма ло ко ји ме мо а ри ста, Су бо тић је и осврт на сво је школ ске да не прот као те-
ма ма о бо го слу жбе ној му зи ци, на по себ ном ме сту на по ми њу ћи да је као де чак 
и сам уче ство вао у цр кве ним слу жба ма, ра до при ма ју ћи од учи те ља за да так 
„др жа ња и де сне и ле ве пев ни це“ у Спа сов ској цр кви у Ру ми. По греб не бо го-
слу жбе не хим не бу ди ле су у пи сцу спе ци фич но сна жна осе ћа ња. При се ћа ју ћи 
се по јач ког уме ћа и ле пог гла са оче вог са слу жи те ља То до ра Љу бин ко ви ћа, 
Су бо тић ис ти че да су дво ји ца све ште ни ка умил но по ја ли пе сме на опе лу и на 
ве ли ком ју тре њу, осо би то на ју тре њу Ве ли ке су бо те. У за вр шном сег мен ту 
по гла вља о сво јој мај ци, бе ле же ћи спо мен на са хра ну по па ди је Са ре, при се ћа 
се „див них укоп них сти хи ра“ и ту жног, али и уте шног, уз ви ше ног од зву ка 
Три све те пе сме и сти хо ва Вјеч на ја па мјат (СУБОТИЋ 1910: 35).

Бу ду ћи да је бе ле шке на ме нио пр вен стве но сво јој де ци, Су бо тић је ау то-
би о гра фи ју обе ле жио по уч ним то ном и сво је вр сним „фа ми ли јар ним” ка рак-
те ром, уз мно штво по е ти зо ва них освр та на лич не до жи вља је. Оту да по је ди ни 

135 СА ВИЋ 1902: 20. Осим на ста ве по ја ња, Пе тар Нин ко вић во дио је у ше стој де це ни ји 
19. ве ка и на ста ву срп ског, ла тин ског и не мач ког је зи ка, ма те ма ти ке, ге о гра фи је и при род них 
на у ка, а 1862. године био је и при вре ме ни управ ник Ве ли ке но во сад ске гим на зи је. У са чу ва ним 
школ ским днев ни ци ма из овог пе ри о да ви ди се да се у Гим на зи ји учи ло „хар мо ниј ско по ја ње“ 
(„Har mo nischer Kir chen ge sang“), а пр о на ђе не су и пр ве оце не из овог пред ме та. Вид.: ПА ШЋАН 
КО ЈА НОВ 1960: 101.
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сег мен ти ње го вих за пи са из и ску ју и раз ма тра ње пи та ња о гра ни ца ма тек ста 
и о про бле му раз лу чи ва ња до ку мен тар них, ме мо ар ских од фик ци о нал них ка-
рак те ри сти ка жан ра. Па ра диг ма тич ни при мер пред ста вља од ло мак из Ау то
би о гра фи је ко ји опи су је за ми шље ну Ноћ пред Три Је рар ха 1817, ве че уо чи Су бо-
ти ће вог ро ђе ња. При ка за но је на ве чер је пра зни ка у до му до бри нач ке по ро ди це 
у ко ју до ла зи све ште ник Јо а ким Су бо тић и уве ли ча ва пра знич но оку пља ње 
ле пим по ја њем. Пи шчев лич ни до жи вљај и опис све ште ни ко вог по ја ња сва-
ка ко про из ла зе из по сред них са зна ња о оче вом по ја њу и о ре цеп ци ји цр кве не 
пе сме ме ђу до ма ћи ни ма и го сти ма за овом слав ском тр пе зом: 

Тро пар Три Је рар ха, од та кво га пев ца по јан, ус хи тио је све слу ша о це до 
ду бљи на ду ше; и пе ва ње би за до во љи ло и нај стро жи је слу ша лач ко ухо, да га 
ни су где ко ји гла со ви по бо жних хри шћа на го сти ју ту и та мо на ру ша ва ли (…) 

Но пе сма ипак ис пад не на пот пу но за до вољ ство до ма ћи на, ко ји је, док је 
по па по јао, скр ште них ру ку ста јао, час по час пре кр стио се, а час по час гла ву 
ма ло на стра ну скре нуо, и кра дом су зу из ока убри сао. Био је са свим по тре сен. 
Ду хов но је бла го вао, ви де ло му се да је као у ра ју (СУ БО ТИЋ 1910: 5–6). 

У крат ком од лом ку ме мо а ра у ко јем опи су је ат мос фе ру Кар ло вач ког цр кве-
но-на род ног са бо ра (1879), То дор Сте фа но вић Ви лов ски цр кве но по ја ње пред-
ста вља као спе ци фи чан вид на ци о нал ног из ра за:

Ар хи је реј ска слу жба у Са бор ној цр кви, сјај ску по це них оде жда, мо но то на 
али сло жна и срп ском уху то ли ко ми ла ар мо ни ја кар ло вач ког пје ни ја, до пра ћај 
кра ље вог ко ме са ра у са бор ни цу уз свир ку во је не му зи ке (...) зар то ни је ра зо но да, 
зар то ни је ужи ва ње за сва ког Ср би на у ко је га ни је са свим усах ну ло осе ћа ње за 
исто риј ску про шлост на ше га на ро да у овим кра је ви ма и за ве ли ки зна чај оног 
бо га тог на сле ђа што нам је оста ло иза на ших пре да ка, ко ји реч ју и де лом бра-
ња ху сво ју цр кву и сво ју на род ност? (ВИ ЛОВ СКИ 1988: 420).

Ве ро ват но је да је про це на о „мо но то ном“ ка рак те ру срп ског по ја ња би ла 
усло вље на пи шче вим рас ко шним ис ку стви ма из раз ви је ног му зич ког жи во та 
цар ске пре сто ни це, ње них са ло на, кон церт них и опер ских му зич ких ве че ри 
на ко ји ма је не го ван раз гра на ти ре пер то ар не мач ке, фран цу ске и ита ли јан ске 
све тов не му зи ке. С дру ге стра не, исти ко мен тар све до чи о ау то ро вом естет ском 
до жи вља ју ме ло диј ских струк ту ра у на пе ви ма срп ског по ја ња, као и о ин тер-
пре та ци ји цр кве них пе са ма – ко мен тар о „сло жној“ хар мо ни ји по твр ђу је да 
је Ви лов ски пре по зна вао сво је вр сну „са бор ност“ и упе ва ност по ја ца као по-
се бан ква ли тет за јед нич ког по ја ња. 

Већ по ме ну ти од ло мак о цр кве ном сла вљу о Ивањ да ну из днев ни ка Ми-
ли це Сто ја ди но вић све до чи и о ње ном од но су пре ма по ја њу као пре ма осо би том 
од ра зу вер ског и на ци о нал ног опре де ље ња. У ро ман ти чар ском ма ни ру, ау тор ка 
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осве тља ва ин тим ни до жи вљај ду хов не сфе ре срп ског на род ног ства ра ла штва 
и де лат но сти: „Има л’ шта тро га тел ни је нег кад Ср би на сво ме Тво р цу у сла ву 
за по ји? Да нас кад смо са ли ти јом око цр кве ишли, осе ћа ла сам да ни за сав бри-
ли јант Бра зи ли је не би пре ста ла Срп ки њом би ти!“ (СТО ЈА ДИ НО ВИЋ 1985: 85). 

Не ко ли ко сег ме на та из до ку мен тар них де ла раз ли чи тих ау то ра све до чи 
и о ре цеп ци ји срп ске ду хов не му зи ке у стра ној сре ди ни, од но сно о до жи вља-
ји ма ко је ме мо а ри сти ве зу ју за ис ку ство слу ша ња стра ног цр кве ног по ја ња. У 
по зна тим пу то пи сним бе ле шка ма Са Ава ле на Бос фор, о тур не ји Бе о град ског 
пе вач ког дру штва (1895) на че лу са Сте ва ном Ст. Мо крањ цем, Дра го мир Бр зак 
оду ше вље но опи су је до жи вљај са ар хи је реј ске ли тур ги је у Со фи ји. Хор је, пре-
ма ње го вим ре чи ма, с из у зет ним ела ном по јао на тој слу жби ко јом је на чал-
ство вао ми тро по лит Пар те ни је. Ис так ну та је по зи тив на ре ак ци ја при сут них 
вер ни ка на хор ско по ја ње пре сто нич ког ан сам бла из Кра ље ви не Ср би је, уз 
кри тич ки, али и при стра сни осврт на ужи так са мих пе ва ча у из во ђе њу ли тур-
гиј ских пе са ма. На ро чи та па жња је, пре ма Бр за ку, би ла по све ће на ди на мич ком 
и дра ма тур шком му зич ком ни јан си ра њу, ко је је би ло по доб но са др жа ју бо го-
слу жбе них тек сто ва:

Ми смо на јек те ни ја од го ва ра ли и по ред свег умо ра, та ко пре ци о зно, и 
склад но, да су по бо жни Хри шћа ни че сто ди за ли по гле де хо ру, да ви де от ку да 
то час све ча но и бур но „ве ли ча ни је“, час ти хо и скру ше но бру ја ње до ла зи. А кад 
је наш ба ри то ни ста, г. С. Стан ко вић, сво јим звуч ним гла сом, уз ти хо бру ја ње 
ко ра, от пе вао онај све ча ни ир мос ан гел во пи ја шче – и на ма се са ми ма ди за ше 
ко са у вис од уну тар ње га ус хи ће ња и оног истин ског, уз ви ше ног сла вље ња име на 
Бо жи јег. Оди ста је „Бог сву да и на сва ком ме сту“... (БР ЗАК 1980: 32).

Го то во ис по вед ним то ном пи сао је и цр но гор ски књаз Ни ко ла I Пе тро вић 
о сво јим сна жним ду хов ним до жи вља ји ма и зна ча ју цр кве не му зи ке у пер цеп-
ци ји бо го слу жбе ног жи во та. Ова се ћа ња пи сца ве зу ју за Храм Св. Спи ри до на 
и мла да лач ке да не про ве де не у Тр сту, пе де се тих и ше зде се тих го ди на 19. ве ка:

Ја сам сил но на кло њен цр кви. Мо ја је же ља би ла да по ста нем ка лу ђер. 
Ка ко сам ја ра ни је рев но стан био при сва ком бо го слу же њу у св. Спи ри до ну, 
та ко је на ме не ути ца ло цр кве но пје ни је, сва слу жба и об ре ди. Ја сам че сто пу та 
пла као у цр ква ма од не ко га ус хи ће ња и ми ли не (...) Збо гом мо је ка лу ђер ство, 
збо гом ли је пе слу жбе, ве чер ње и ме лан хо лич не пје сме бож је под сво до ви ма 
хра ма... (ПЕ ТРО ВИЋ ЊЕ ГОШ 1988: 32).

О бо го слу жбе ној му зи ци у Цр кви Св. Спи ри до на пи сао је и Вла дан Ђор-
ђе вић у пу то пи сним бе ле шка ма из 1864. го ди не. По ет ски осврт на ат мос фе ру 
то плог при мор ског ју тра на тр шћан ском при ста ни шту упот пу њен је опи сом 
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„жи вах ног Тр ста, са сво јим ши ро ким мер мер ли-ули ца ма, по ко ји ма вр ви не-
бро је но све та у нај ра злич ни јем оде лу, са сво јим ле пим цр ква ма, у ко ји ма се раз-
ле ва ју по бо жне пе сме у пра вим бо жан ским ме ло ди ја ма“ (ЂОР ЂЕ ВИЋ 1865: 3–4).

На дру гој стра ни, пу то пи сни сег мен ти ме мо ар ских успо ме на Ко сте Хри-
сти ћа из 1883. го ди не но се и упе ча тљи ву му зич ку ди мен зи ју пи шче вих ца ри-
град ских до жи вља ја:

И кад са свих тих га ле ри ја, о ве ли ким пра зни ци ма, за по ју у ти ху ноћ два-
на ест му је зи на у ко ру и хар мо ни ји сла ве ћи Бо га и Про ро ка пе смом пу ном не ке 
ис точ њач ке ме лан хо ли је, кад по гле да те ка ко се на сјај ној ме се чи ни пре ли ва ју 
сит ни та ла си у Мра мор но ме мо ру, Злат ном ро гу, и Бос фо ру, он да би сте раз у-
ме ли сев дах Му стај-ка ди је Ње гу ше вог у Гор ском ви јен цу, ко ме је Стам бол „ку па 
ме да, го ра од ше ће ра, ба ња слат ка људ ско га жи во та, ђе се ви ле у шер бет ку па ју.“ 
(ХРИ СТИЋ 1989: 182).

Ме ђу пут нич ким успо ме на ма, Хри стић из два ја и се ћа ње на по се ту Све-
тој Го ри, о Ђур ђев да ну 1890. го ди не, ис ти чу ћи у крат ком, по е ти зо ва ном опи су 
иди лич не ју тар ње ат мос фе ре на остр ву при звук цр кве не му зи ке из ру ског ма-
на сти ра Св. Пан те леј мо на: „У мир ном мо ру пре ла ма ше се све тлост са ма на-
стир ских про зо ра, а из цр кве се, у про зор је, раз ле га ше круп но ру ско по ја ње. То 
је све ноћ но бде ње, ко је у све то гор ским ма на сти ри ма по чи ње све че ра уо чи сва-
ке не де ље и пра зни ка и ко је тра је це ле но ћи до сва ну ћа“ (ХРИ СТИЋ 1989: 239). 
За ни мљи во је да је и Љу бо мир Не на до вић у Пи сми ма из Ита ли је истим атри-
бу том („круп но“) ока рак те ри сао по ја ње ко је је чуо у ру ској ка пе ли (НЕ НА ДО ВИЋ 
1972: 66).

У по је ди ним од лом ци ма пи сци уз ми сли о цр кве ној му зи ци ко мен та ри шу 
и де ли кат на пи та ња о ни во и ма или ви до ви ма ис ка зи ва ња по бо жно сти оних 
о ко ји ма пи шу, по сред но го во ре ћи о лич ним ду хов ним и ре ли гиј ским ис ку-
стви ма. Де ли мич но је већ по ме ну то да овим те ма ма па жњу на ро чи то по све ћу је 
Ја ков Иг ња то вић, ко мен та ри шу ћи да су Ср би у Угар ској ра до ишли у цр кву, 
„ко је из по бо жно сти ко је што во ле ду ‘ве ли ко ље пи је’ у цр кви.“ На гла ше на је 
уло га цр кве не му зи ке у оп штем до жи вља ју цр кве не слу жбе: „Цр кве ни об ре ди 
код нас ио на ко су ле пи, из пе са ма, пје ни ја, из ви ре не ки ори јен та лан, ме лан-
хо ли чан тон, па још кад слу жи вла ди ка са сво ји по боч ни ци. На ле по пје ни је 
мно го се да ва ло, па и ина че на па ра ду“ (ИГ ЊА ТО ВИЋ 1989/1: 105). Исто вре ме но, 
пи сац при ме ћу је да је за пев ни цом „чо век мо гао пра ви ти пси хо ло гич не шту-
ди је о ра зним сте пе ни ма по бо жно сти“ (ИГ ЊА ТО ВИЋ 1989/1: 106). Не га тив на кри-
ти ка је пре вас ход но упу ће на „жен ској цр кви“, због раз го во ра то ком слу жбе, „ва-
ша ра и ко ке те ри је“ (ИГ ЊА ТО ВИЋ 1989/1: 106). Слич не ути ске, као што је већ би ло 
по ме ну то, ис та као је То дор С. Ви лов ски о не па жњи и не при ме ре ном по на ша њу 
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то ком бо го слу же ња ме ђу беч ким Срп ки ња ма ше зде се тих го ди на. О истим 
те ма ма на не ко ли ко ме ста у днев ни ку го во ри и Ал бер Ма ле, ко мен та ри шу ћи 
по на ша ње ла и ка на слу жба ма у Са бор ној цр кви у Бе о гра ду, у ко јој се „раз го ва-
ра као на ули ци“, те „не ма ути ска по бо жно сти“ (МА ЛЕ 1999: 93). Још оштри ју 
кри ти ку из ре кла је Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња ис ти чу ћи да ме ђу Ср би ма 
„уче на и от ме ни ја кла са ве ћи ном ни шта на цр кву и ве ру не др жи“ (СТО ЈА ДИ-

НО ВИЋ 1985: 141). 
У ме мо ар ском де лу При ли ке из мо га жи во та, Ми лан Са вић ци ти ра пи смо 

Уро ша Пре ди ћа по све ће но ве сти ма о бо ле сти и по след њим да ни ма пред смрт 
Ла зе Ко сти ћа (1910). Упе ча тљи ви од лом ци обе ло да њу ју раз ли чи те аспек те 
Пре ди ће вог ви ђе ња фе но ме на смр ти, при ка зу ју ћи умет ни ко ву спо зна ју по ве-
за но сти са др жа ја бо го слу жбе них пе са ма на опе лу са жи вот ним ис ку стви ма и 
иза зо ви ма с ко ји ма се чо век су сре ће у сва ко дне ви ци.136 Чи ни се да Пре дић, 
из ра жа ва ју ћи стреп њу пред по ми шљу на смрт ве ли ког пе сни ка, про го ва ра и 
ау то би о граф ски, ау то по е тич ки. Не сум њи во је да из ра же на раз ми шља ња о 
су шти ни жи во та по сред но го во ре и о Пре ди ће вом ви ђе њу соп стве ног уде ла 
у до ме ну сли кар ског умет нич ког ства ра ла штва: 

И опет ће се за по ја ти, да је „чо век као тра ва“, и „где је сре бро и зла то и сва 
свет ска су је та“, то ће би ти онај креп ки, чи ли, увек мла дић ки Ла за, и ње го ва сла ва 
ће би ти она свја че ска ја су је та. И ми ће мо утр ти су зу, уз дах ну ти и глу по про ду жи-
ти свој по сао, док се не за по је и на ма, да смо би ли са мо тра ва. И са та ким ми сли-
ма у гла ви ја и да ље пре до ча вам се би, да од да на св. Ни ко ле до на шег ус кр са имам 
да до вр шим пан че вач ку цр кву још де вет пра знич них ико на...137 (СА ВИЋ 2009: 122).

И ста ри ји Пре ди ћев са вре ме ник Љу бо мир Не на до вић, из угла вер ни ка, 
го во ри о од но су пре ма смр ти, ис ти чу ћи ак ту ел ност те о ло шког при сту па у са-
вре ме ном ми са о ном дис кур су 19. ве ка: „Бла го оно ме ко на ла зи ле ка у бо га ви ше 
не го у бра зи ли јан ским ко ла чи ћи ма. Чо ве ку, кад је у до бр ој ве ри на бо га, жи вот 
је ра дост, смрт му ни је стра ши ло. Кад чо ве ку де вет на е стог ве ка ис трг неш из 
ср ца ми сао о бо гу, чи ме ћеш му по пу ни ти ту ве ли ку пра зни ну?“ (НЕ НА ДО ВИЋ 
1972: 232).

136 О Ла зи Ко сти ћу на бо ле снич кој по сте љи, на не ко ли ко дана пред смрт, вид. и: БУ ДИ МИР 
1969: 255–261.

137 Пре дић ре фе ри ра на сег мен те са мо гла сних сти хи ра Све тог Јо ва на Да ма ски на, ко је 
се пе ва ју на опе лу – сти хи ра, гл. 3: „Та шти на је све људ ско што по сле смр ти не оста је; не оста-
је бо гат ство, ни ти пра ти сла ва; јер кад смрт на и ђе, све се то уни шти. Сто га за ва пи мо Хри сту 
бе смрт но ме: пре ста вље но га од нас упо кој, где је оби та ли ште свих ко ји се ве се ле“; сти хи ра гл. 4: 
„Где је при вр же ност све ту? Где је ма шта ње о про ла зно ме? Где је зла то и сре бро? Где је мно штво 
слу гу и вре ве? Све је прах, све пе пео, све сен ка...“; сти хи ра гл. 5: „Опо ме нух се про ро ка ко ји 
ва пи је: ‘Ја сам зе мља и пе пео’“. Вид.: Ве ли ки треб ник 1958: 151.
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Та ко ђе, упе ча тљи ви за пи си Ми ха и ла По лит Де сан чи ћа о пред ста ва ма 
ко је се ти чу фе но ме но ло ги је смр ти, не стан ка и уми ра ња као по ја ве ко ја сво јом 
не из бе жно шћу од ре ђу је пе чат, ка рак тер и гра ни цу сва ког људ ског на по ра чи не 
и ње го ве бе ле шке о цр кве ном по ја њу по себ но за ни мљи вим за ду бље раз ма-
тра ње.138 

О пи шче вом од но су пре ма цр кве ним ри ту а ли ма, од но сно пре ма њи хо вом 
основ ном са др жа ју и сим бо ли ци, го во ре и пу то пи сни за пи си Вла да на Ђор ђе-
ви ћа за бе ле же ни по сле по се те ка пе ле у дво р цу Ми ра ма ре код Тр ста:

Па и јед но кан ди ло ви си с та ва на, по ве ли ко, али не од сре бра или од зла та, 
но од ка ме на, пу но цве ћа, ко је ка пе ли цу не пре ста но ка ди нај све ти јим ми ри сом... 
О, Бог не тра жи сре бра ни зла та, ко јим би смо бли жње сво је од гла ди мо гли 
спа сти, ње му је до во љан чист та мјан ма из нај про сти јег су да, ње му је до вољ но 
искре но ка ја ње, ср дач на мо ли тва... Ду бо ко ме је по тре сла та ка пе ли ца, ко јој је 
ол тар пла во не бо, са бли ста вим ико но ста сом, с ми ли јар ди ма зве зда... у ко јој су 
пев ни це ру жич ни џбу но ви пу ни слат ко гла сних сла ву ја, у ко јој је све ште ник 
ср це чо ве чи је што слу жи све ту слу жбу, го во ре ћи је зи ком сви ју на ро да, осе ћа-
њем... (ЂОР ЂЕ ВИЋ 1865: 13–14).

Јед на ко по е тич ни Ђор ђе ви ће ви за пи си о до жи вља ју чо ве ко ве не знат не 
ве ли чи не у по ре ђе њу с бо жан ском си лом, мо гли би би ти про ту ма че ни као 
од сјај жи вот ног ста ва осло ње ног на уче ња Цр кве. Ин спи ри сан до жи вље ним 
ис ку стви ма из око ли не Тр ста, пу то пи сац оду ше вље но го во ри о умет нич ком 
ства ра ла штву, о оп штој и лич ној по тре би за му зич ким из ра зом:

Кад љу де об у зме сил но ка кво осе ћа ње, они га ис ка зу ју на раз лич не на чи не. 
Не ко бур ним или ти хим акор ди ма на свир ци, не ко у игри...; не ко у цр та њу или 
по је ти са њу, не ко пе ва њем. И ја сам од оних љу ди што у уз бу ђе њу пе ва ју од ср ца, 
не бри ну ћи се ни ма ло да л’ им је глас ме ло ди чан, или што ће не ко про ла зе ћи 
крај ње га по ча сти ти га „пи ја ни цом“, „ти ши но на ру ши те љем“ итд. што пе ва ју за 
то, јер мо ра ју да пе ва ју... (ЂОР ЂЕ ВИЋ 1865: 16). 

138 Уп. Ми ка ви ца, „Пред го вор за ме мо а ре М. П. Де сан чи ћа“, у: ПО ЛИТ ДЕ САН ЧИЋ 2006.



МЕ МО АР СКИ ЗА ПИ СИ И МУ ЗИЧ КА  
ИСТО РИ О ГРА ФИ ЈА

Са гле да ва ње до ку мен тар но-умет нич ких све до чан ста ва о срп ској кул тур-
ној и му зич кој исто ри ји зах те ва и по дроб ни је ту ма че ње основ них ка рак те ри-
сти ка ана ли зи ра них жа нр о ва – раз ма тра ње стил ских окви ра ко ји су ути ца ли 
на фор ми ра ње при по ве дач ких по е ти ка по је ди нач них пи са ца и, по себ но, про-
ми шља ње су шти не од но са из ме ђу до ку мен тар ног и умет нич ког (фик ци о нал-
ног) ка рак те ра жа нр о ва. Ре зул тат ова квог ана ли тич ког пре гле да тре ба ло би 
да бу де и пу то каз ка од ре ђе њу ни воа/сте пе на до ку мен тар но сти ме мо ар ских 
из во ра, од но сно њи хо ве ре ле вант но сти као из во ра за исто ри ју срп ске му зи ке. 

Во ђе ни по тре бом за ту ма че њем основ них од ли ка до ку мен тар но-умет нич-
ких жан ро ва (ме мо а ра, (ау то)би о гра фи ја, днев ни ка и пу то пи са) у кон тек сту 
на шег ис тра жи ва ња, по себ ну па жњу смо усме ри ли ка са гле да ва њу те мат ско-
-мор фо ло шких те жи шта по је ди нач них де ла и од но са ау то ра пре ма вла сти том 
тек сту (ко ји је ди рект но усло вљен фе но ме ни ма од но са из ме ђу сфе ре јав ног и 
при ват ног), од но са из ме ђу еле ме на та до ку мен тар ног и фик ци о нал ног у по је-
ди нач ним књи жев ним вр ста ма и од но са из ме ђу чи на пи са ња и чи на читањa.

Ре то рич ко-стил ски и жан ров ски окви ри 

У ши ро ком сми слу, ана ли зи ра на ме мо ар ска де ла од ли ку ју ка рак те ри-
сти ке пре ла зног пе ри о да из ме ђу ро ман ти зма, би дер ма је ра и ре а ли зма. У ли-
те рар но, стил ски не ко хе рент ним ти по ви ма ме мо ар ских за пи са о му зи ци, ове 
од ли ке се од ра жа ва ју на раз ли чи тим ни во и ма. С об зи ром на књи жев но и сто-
риј ска ви ђе ња срп ске књи жев но сти дру ге по ло ви не 19. ве ка и ства ра ла штва 
ау то ра до ку мен тар них тек сто ва ко ја смо у овом ра ду пред ста ви ли као основ-
не из во ре, чи ни се да се у ту ма че њи ма по зи ци је Ја ко ва Иг ња то ви ћа мо же про-
на ћи и сво је вр сни осло нац за раз ма тра ње ка рак те ри сти ка це ли не при ка за них 
ме мо ар ских од ло ма ка, из пе ра раз ли чи тих ау то ра. У све тло сти са гле да ва ња 
ши ро ке по е тич ке ори јен та ци је ов де за сту пље них ме мо ар ских тек сто ва, ко ја 
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ује ди њу је скуп та ча ка у про шло сти с тре нут ком се ћа ња/пи са ња, у књи жев но-
и сто риј ској и књи жев но те о риј ској ли те ра ту ри нај де таљ ни је су ту ма че ни упра-
во ви ше слој ни стил ски ком плек си у Иг ња то ви ће вим „бе ле шка ма о про шлом 
до бу“ (ИВА НИЋ 1990: 58–60). Пре ма ре чи ма Дра ги ше Жив ко ви ћа, Иг ња то вић 
је књи жев но у мет нич ки био упу ћен на сред њо е вроп ску и европ ску ро ма неск ну 
про дук ци ју сво га до ба и ра ни јих епо ха, а на гла ша вао је зна чај на род не књи жев-
но сти за фор ми ра ње ори ги нал не на ци о нал не (ау тор ске) књи жев но сти, те мат-
ски оста ју ћи „свој, наш, сен тан дреј ски, но во сад ски, срп ски пи сац и ро до љу-
би ви пре га лац на по љу на ше мла де и још не раз ви је не кул ту ре и књи жев но сти“ 
(ЖИВ КО ВИЋ 1994: 104). Ње го во ства ра ла штво је са гле да но и кроз при зму би дер-
ма је ра, умет нич ког сти ла и на чи на жи во та ау стриј ског и не мач ког жи вља пр ве 
по ло ви не 19. ве ка (вид.: ИВА НИЋ 2006: 457–482). Је зич ки из раз овог пи сца оце њен 
је као ре а ли стич ки у ши ро ком сми слу, у ко јем сва ко умет нич ко де ло пред ста-
вља сво је вр сну „сли ку жи во та“, док су ко ре ни ње го ве стил ске про ве ни јен ци је 
у 18, чак и 17. ве ку, не по ду да ра ју ћи се с умет нич ким ин тен ци ја ма европ ских 
пи са ца-ре а ли ста 19. ве ка (ЖИВ КО ВИЋ 1994: 111). 

У стил ском про се деу Ја ко ва Иг ња то ви ћа, као и у пред ста вље ним од лом-
ци ма ме мо ар ских де ла Ми ли це Сто ја ди но вић, Ла зе Ко сти ћа и Јо ва на Су бо ти ћа, 
па и у по је ди ним за пи си ма Јо ва на Гр чи ћа, То до ра Сте фа но ви ћа Ви лов ског и 
Ко сте Хри сти ћа, при су ство ро ман ти чар ске по е ти ке уоч љи во је пре све га у 
окви ри ма те мат ских, си жеј них ком плек са: у при ме ри ма тра га ња за срп ском 
са мо бит но шћу, суп стан ци јал но срп ским, за из вор но шћу, срп ским ду хом, пе-
сма ма (ИВА НИЋ 1990). Ме мо ар ска на ра ци ја по ме ну тих ау то ра о уло зи кул ту ре 
и умет но сти у сва ко дне ви ци срп ског жи вља у Хаб збур шкој мо нар хи ји и у Ср би-
ји во ђе на је уз осет но раз ви ја ње по ме ну тих те мат ских то по са. Мит на ци о нал-
не ве ли чи не и сла ве и до ми нант но ва ри ра ње те ме ро до љу бља сто је на по себ ном 
ме сту у Иг ња то ви ће вим „ода ма“ из вор но сти срп ског на род ног ду ха на по љу 
му зич ког ства ра ла штва. Ве ћи ну по ме ну тих опи са по пу лар них пе са ма Иг ња-
то вић по ен ти ра ис ти ца њем су штин ских раз ли ка из ме ђу стра них и на род них, 
срп ских ме ло ди ја, а о слич ним те ма ма го во ри и Јо ван Гр чић, пред ста вља ју ћи 
кла вир ске ком по зи ци је Јо ва на Па чуа за сно ва не на на род ним му зич ким мо-
ти ви ма. Пре ва га ро ман ти чар ских на ци о нал них иде ја и по гле да на свет умет-
но сти огле да се по себ но у Иг ња то ви ће вим опи си ма ба ло ва, ко ји су ма хом 
за чи ње ни ко мен та ри ма о од но су из ме ђу мо дер ног, стра ног (нај че шће не мач ког) 
и срп ског на род ног на сле ђа.

На раз ли чи тим ни во и ма Иг ња то ви ће ве на ра ци је, пре по зна тљив је и хер-
де ров ски став о је дин стве но сти по је ди нач них на ци о нал них сти ло ва и исто риј-
ских епо ха, као и спе ци фич но обра зла га ње до жи вља ја умет но сти као из ра за 
„ду ха вре ме на“ (Ze it ge ist) и „ду ха на ци је“ (Volk sge ist) (вид.: WEL LEK 1954: 176–200). 
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Чи ни се та ко ђе да из ло же на Иг ња то ви ће ва ви ђе ња сто је у из ве сној срод но сти 
и с Ге те о вом иде јом о „свет ској књи жев но сти“, од но сно с иде а лом то ле ран ци је 
ме ђу раз ли чи тим на ци о нал ним умет нич ким сти ло ви ма (WEL LEK 1954: 221–223). 
У ти пич но ро ман ти чар ском по ле ту, Иг ња то вић се у по је ди ним ко мен та ри ма 
при бли жа ва Хер де ро вим и Ге те о вим ви ђе њи ма мо дер не исто ри је сти ло ва: 
„Сва ки на род има у се би свој стве не ле пе ме ло ди је, а ме ђу њи ма и та ко вих ко је 
се и дру гом на ро ду до па сти мо гу (...) Има ју и Нем ци вр ло ле пих на род них ме-
ло ди ја, али не од го ва ра ју, као што ре кох, срп ском осе ћа њу и ње го вом ори јен-
тал ном ка рак те ру“ (ИГ ЊА ТО ВИЋ 1989/1: 82). 

Ро ман ти чар ска по тре ба за ожи вља ва њем на ци о нал не про шло сти и ис ти-
ца њем зна ча ја срп ског ду хов ног и кул тур ног на сле ђа пре по зна тљи ва је и у при-
ка зи ма про гра ма бе се да и кон це ра та, по себ но у окви ри ма ме мо ар ских за пи са 
о ак тив но сти ма пе вач ких дру шта ва. Упе ча тљи ве су „опо ме не“ Ла зе Ко сти ћа 
упу ће не срп ској омла ди ни у Сен тан дре ји, ко јој је по ру че но да тре ба ви ше да 
це ни и не гу је срп ску кул тур ну тра ди ци ју, на во ди Ми ла на Са ви ћа о про гра му 
бе се да у ор га ни за ци ји срп ских гим на зи ја ла ца у Се ге ди ну, као и опа ске Бра ни-
сла ва Ну ши ћа, Вла да на Ђор ђе ви ћа и Ко сте Хри сти ћа о играч ком ре пер то а ру 
на опи са ним ба ло ви ма и игран ка ма. И у ли те ра ту ри је по себ но ис так ну то да 
ро ман ти чар ска бо ја Мо јих успо ме на То до ра С. Ви лов ског до ла зи до из ра жа ја 
у сен зи би ли те ту пи сца ко јем је „на ци о нал на ствар“ на пр вом ме сту (ВИ ЛОВ СКИ 
1988: 550). Ова за ла га ња Ви лов ског и „на ци о нал но-буд нич ки и па три от ски 
за нос“ на по љу срп ске про све те, кул ту ре и кул тур не по ли ти ке у зна чај ној ме ри 
су, као што смо у прет ход ним по гла вљи ма по ка за ли, по ве за на с по љем му зич ке 
умет но сти. По рив за из ра жа ва њем суп стан ци јал но срп ског, на ци о нал ног, у 
по себ но ин тен зив ној ни јан си пре по зна тљив је у освр ти ма Ми ли це Сто ја ди но-
вић, Јо ва на Су бо ти ћа и Ко сте Хри сти ћа о по љу на род не, фол клор не му зич ке 
тра ди ци је, док за па жа ња Ја ко ва Иг ња то ви ћа, Јо ва на Су бо ти ћа, Ми ла на Ђ. Ми-
ли ће ви ћа и То до ра С. Ви лов ског на ро чи то ис ти чу деј ство цр кве не му зи ке у 
не го ва њу и очу ва њу срп ског ду хов ног му зич ког на сле ђа.

Ка да је реч о са мом по е тич ком кон цеп ту ко ји у пр вом пла ну од ра жа ва 
страст са мо ра зу ме ва ња и естет ског са мо о бли ко ва ња ро ман ти чар ског су бјек та, 
он по себ но од ли ку је при ступ Ми ли це Сто ја ди но вић у днев нич ким бе ле шка ма 
(уп. РО СИЋ 1994: 9, 59). Ова ау тор ка на ви ше ме ста упе ча тљи во ис ти че зна чај 
свог лич ног од но са пре ма му зи ци, под се ћа ју ћи на ни во сте че ног му зич ког обра-
зо ва ња и оп шта гле ди шта о по љу кул ту ре и умет но сти. Овим се по твр ђу је и 
спе ци фич ни мо дел днев нич ког го во ра у срп ској књи жев но сти ро ман ти зма, 
ко ји се кон сти ту и ше и кроз ни во по ку ша ја да пу тем днев нич ког тек ста ау тор 
по твр ди дру штве ну уло гу ко ју при хва та или се би при пи су је, по де ша ва ју ћи 
свој лик пре ма зах те ви ма про грам ски иза бра не уло ге (па и под вр га ва ју ћи 
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про тив реч ност ин тим ног ау то цен зу ри и при бе га ва ју ћи објек ти ви за ци ји нај-
лич ни јег).139 Раз ма тра ли се ви ђе ње о про грам ском и пе да го шком зна ча ју пи-
са ња днев ни ка у пе ри о ду ро ман ти зма, по но во до ла зе до из ра жа ја Срп ки њи не 
мо ра ли за тор ско-пе да го шке опа ске ко је се ти чу од но са пре ма кул ту ри, на род ној 
умет но сти, ре ли ги ји. Ис так нут је ста тус ње ног днев ни ка као јав ног ма ни фе ста 
и про гласа на ци о нал них и кул тур них ста во ва и као окви ра за пре и спи ти ва ње 
и ре ла ти ви зо ва ње лич ног и на ци о нал ног иден ти те та. Нај зад, у књи жев но кри-
тич кој ли те ра ту ри је ис ти ца но да са днев ни ком Слав ка Зла то је ви ћа, У Фру шкој 
го ри спа да ме ђу нај ва жни је, нај ти пич ни је ин тим не до ку мен те ро ман тич ног 
ду ха у на шој књи жев но сти и да је Срп ки ња пред став ни ца оно га до ба у ко јем 
су се, под „бле дом лу ном“, уз ги тар пе ва ле „чув стви тел не“ пе сме, ка да се још 
ве ро ва ло у „срод не ду ше“ и пла ка ло чи та ју ћи сен ти мен тал не књи ге (СКЕ Р ЛИЋ 
1935: 93–94, 104).

На дру гој стра ни, ме мо ар ске сли ке о кул тур ним сфе ра ма при ват ног жи-
во та срп ског гра ђан ства у 19. ве ку по твр ђу ју би дер ма јер ску ори јен та ци ју, по-
себ но ме ђу вој во ђан ским, али и код по је ди них ср би јан ских пи са ца. Ори јен та-
ци ја ка ре а ли стич ким фор ма ма уо че на у про зи Ја ко ва Иг ња то ви ћа са гле да на 
је та ко ђе из пер спек ти ве би дер ма јер ских осо би на и ве за но сти за ро ман ти чар-
ски кон цепт књи жев но сти (уп. ЖИВ КО ВИЋ 1970: 150). Упе ча тљив је ути сак да 
су сли ке из де тињ ства, го вор о при ват ном жи во ту у раз ли чи тим кру го ви ма, 
ин ти ма у се ћа њи ма, пе ром пи са ца-ме мо а ри ста че сто по ве за ни са се ћа њи ма 
на му зич ке тре нут ке. У овом кон тек сту, ода бир те ма и на чин при по ве да ња 
упу ћу је и на од ли ке би дер ма је ра као „кла сич не ли ни је“ у окви ри ма ро ман ти-
зма, од но сно као спе ци фич ног на став ка про све ти тељ ског по кре та (уп. LANG 
1941; нав. пре ма: MAR KO VIĆ 2005: 36). По ме ну та ве за је уоч љи ва на ро чи то у на-
ра ци ји Ја ко ва Иг ња то ви ћа, Сав ке и Јо ва на Су бо ти ћа, Ми ха и ла По лит Де сан-
чи ћа, То до ра С. Ви лов ског и Ми ла на Са ви ћа о град ском до му по ро ди ца сред-
ње кла се и му зич ком жи во ту да тог дру штве ног сло ја, ко ји је у овом пе ри о ду 
под ра зу ме вао пре све га кућ но му зи ци ра ње. Видљивa је и ак ту ел на про ме на 
ста ту са умет но сти од при ви ле ги је ари сто кра та до оп штег ви да осми шља ва ња 
сло бод ног вре ме на. Ме мо ар ска се ћа ња све до че о умет но сти као осно ву за оку-
пља ње на за ба ва ма имућ ни јих при пад ни ка гра ђан ске кла се, чи ји су са ло ни 
по ста ја ли сво је вр сни му зич ки и кул тур ни цен три.

139 Дру ги ни во ве зан је за на чин на ко ји се по сред ством је зич ке ар ти ку ла ци је у днев ник 
упи су ју и дру га зна че ња од оних ко је би ау тор же лео да пре зен ту је, док тре ћи упу ћу је на став 
ау то ра пре ма про це су во ђе ња дне вни ка, ко ји по ка зу је и схва та ње од но са пре ма пи са њу уоп ште, 
тј. књи жев но сти са ме, чи ме се по сред но од ре ђу је и ње гов ути цај на ства ра ње но ве ли те рар не 
па ра диг ме. РО СИЋ 1994: 58.
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Узме ли се у об зир чи ње ни ца да је Иг ња то ви ће ва књи жев на про ве ни јен-
ци ја пре по зна та у при по ве дач ким сред стви ма 18, чак и 17. ве ка, а да су ме ђу 
ови ма из дво је ни ре то рич ки ко ре ни кла си ци зма и ода бра не те ме ко је до се жу до 
про све ти тељ ских узо ра, по но во се по себ но ис ти чу од лом ци пи шче вих се ћа ња 
о кућ ном му зи ци ра њу и бал ским све ча но сти ма (ИВА НИЋ 1990: 59; 2000: 93; ЖИВ-

КО ВИЋ 1994: 111). Већ су по ме ну та жи во пи сна све до чан ства из Иг ња то ви ће вих 
Ме мо а ра о дру штве ним оку пља њи ма на ба ло ви ма и о нор ма ма дру штве ног 
оп хо ђе ња ко је су у овим при ли ка ма до ла зи ле до из ра жа ја. Као по себ но сти 
пи шче вог је зи ка, и у овим опи си ма мо гу би ти пре по зна те уче ста ле стил ско-ре-
то рич ке фи гу ре, ра зно вр сне афо ри стич ке кон струк ци је, сен тен це, ан ти те зе, 
ок си мо рон ски из ра зи и по е ти зо ва ни ана ли тич ки ко мен та ри (ИВА НИЋ 1990: 
58–59). Зна чај ну до пу ну Иг ња то ви ће вих ути са ка о ми ну лом вре ме ну „кад су 
‘фрај ле’ ишле на бал у ше ши ру, а са жу тим ру ка ви ца ма до ла ка та, и кад су наше 
де вој ке ир мос по ја ле, а же не му же ве од се ком са ‘ви’ на зи ва ле“, чи не и се ћа ња 
Јо ва на Су бо ти ћа и Па вла Со фри ћа, по себ но она о кућ ном и школ ском вас пи-
та њу и обра зо ва њу мла дих (ИГ ЊА ТО ВИЋ 1989/2: 278).

Ко нач но, раз ма тра ју ћи кре та ња и стил ске про ме не у исто ри ји срп ске 
књи жев но сти то ком дру ге по ло ви не 19. ве ка, књи жев ни исто ри ча ри ко ре не 
ре а ли зма уо ча ва ју у пр о грам ским по став ка ма по стро ман ти чар ске ере (би дер-
ма је ра), у де ли ма Ја ко ва Иг ња то ви ћа и Љу бо ми ра Не на до ви ћа. Дру гим ре чи ма, 
епо ха ре а ли зма је јед ним де лом до жи вље на као епо ха ро ман ти ча ра и пред ро-
ман ти ча ра (Иг ња то ви ћа, Јо ва на Су бо ти ћа, Ни ка но ра Гру ји ћа, Јо ва на Ђор ђе-
ви ћа). Све до чан ства Ја ко ва Иг ња то ви ћа о му зи ци и кул ту ри та ко ђе су ду бо ко 
утка на у оби ље жа нр-сли ка све та ко је је пи сац при ка зи вао и у жи ву при ча-
лач ку ин вен ци ју ко ја до при но си да се из це ли не пи шче вих Ме мо а ра осе ћа дах 
ре ал ног жи во та. За ни мљи во је ис та ћи и да су за па жа ња ко ја се ти чу кул тур ног 
и му зич ког жи во та пре те жно фор му ли са на у по себ но из дво је ним по гла вљи ма, 
уз по је ди не ко мен та ре из не те на дру гим ме сти ма у Ме мо а ри ма, што по твр ђу је 
мор фо ло шко-ком по зи ци о ну рап со дич ност Иг ња то ви ће вог де ла, али и ути сак 
да је ау тен тич ност пи шче вог ис ку ства бит ни ја од фор ме при по ве да ња (уп. 
ИВА НИЋ 1990: 61; ЖИВ КО ВИЋ 1994: 119). 

У ту ма че њи ма по е ти ке при по ве да ња у фик ци о нал ним про зним де ли ма, 
при ме ће но је да Иг ња то вић ме ња сту ди је ка рак те ра осо бе не за ра ни ју про зну 
тра ди ци ју, уво ђе њем но вих тем по рал них фи гу ра, сме шта ју ћи сво је ју на ке у 
„са да и ов де“ и чи не ћи их ви ше ми ме тич ким не го ди дак тич ким, ма ње „ли те-
рар ним“, а ви ше обич ним, бли жим ин ди ви ду ал ном, ис ку стве ном. На сли чан 
на чин је пр о ту ма че на и тем по ра ли за ци ја у Ме мо а ри ма – осим ва жних исто-
риј ских до га ђа ја (ре во лу ци ја 1848. и сл.), пи сац у ис тој рав ни тек сту а ли зу је 
тре нут ну мо ду, ма ни ре, по пу лар не ме ло ди је, ти пич ни гра ђан ски ен те ри јер. 
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Из ра зи то хро но то пич ни, од ре ђе ни ме стом и вре ме ном, по је дин ци ко ји му зи-
ци ра ју у Иг ња то ви ће вом на ра ти ву при ка за ни су у ау тен тич ним жа нр-сли ка-
ма дру штве них оку пља ња (ИВА НИЋ 2009: 44–45). 

Бли скост ре а ли стич кој по е ти ци пре по зна тљи ва је и у по уч ним, ди дак-
тич ким опа ска ма и укуп ном, жи во пи сном пре но ше њу ме мо ри са них жи вот них 
ис ку ста ва о му зи ци у пред ста вље ним до ку мен тар ним из во ри ма. Мо гло би се 
ре ћи да и од лом ци Не на до ви ће вих бе ле жа ка о му зич ким ис ку стви ма из Ита-
ли је упу ћу ју на ди дак тич ке ка рак те ри сти ке жан ра пу то пи са, чи ји је циљ био 
да по бу ди ис тра жи вач ку или аван ту ри стич ку страст, али и да по у чи, за ба ви 
и по ка же ау то ро ву уче ност, сен зи бил ност и сми сао за ле по (уп. ЛАТ КО ВИЋ 1953: 
94–101; ПЕ КО ВИЋ 2001: 16–17).

Ја сна ре а ли стич ка оп сер ва ци ја, ра ци о нал ни, до ку мен тар но-на уч ни стил 
и фак то граф ска јед но став ност из ра за, ин фор ма тив но-ко ло кви јал ни је зик у 
пре но ше њу се ћа ња на му зич ке до га ђа је или лич на му зич ка ис ку ства од ли ку ју 
не са мо сег мен те пу то пи сних за пи са Вла да на Ђор ђе ви ћа, Дра го ми ра Бр за ка, 
Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа и кра ља Ни ко ле I Пе тро ви ћа, већ и ау то би о граф ска 
се ћа ња Сте ве То до ро ви ћа, днев нич ке бе ле шке Ни ко ле Кр сти ћа, Вла ди ми ра 
Јо ва но ви ћа, Пе ре То до ро ви ћа и Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа, као и по је ди не сег-
мен те ме мо а ра На та ли је Обре но вић (уп. ЛАТ КО ВИЋ 1953: 94–101; ПЕ КО ВИЋ 2001: 
16–17). Усме ре ност ка спо ља шњем, јав ном кон тек сту, ка дру штве ној ствар но-
сти и зби ва њи ма, објек тив но, не при стра сно из ве шта ва ње о до га ђа ји ма и лич-
но сти ма без знат ни јег тра га нео бич них, екс тра ва гант них де та ља, за па жа ња 
ира ци о нал ног или чу де сног, ин тим ног, лич ног, по е ти за ци је и ар ти стич ког 
ди на ми зи ра ња ме мо ар ског дис кур са, про ту ма че ни су и као од ли ке Мо јих 
успо ме на То до ра С. Ви лов ског, као из ра зи то ре а ли стич ког оства ре ња.140

Ме мо ар ске за пи се о му зи ци ка рак те ри шу и од ли ке раз ви је не ву ков ске, 
на род њач ке књи жев но сти, по себ но у фол клор но-ет но граф ским „при ча њи ма“ 
Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа ко ја се од но се на по ље на род не умет но сти. Та ко ђе, 
до ку мен тар не бе ле шке от кри ва ју оне аспек те фол клор ног ре а ли зма ко ји се 
од но се на чин при ча ња по ве зан с об ред но-оби чај ним и за бав ним рит мом 
вре ме на. За ни мљи во је да се пра во вре ме при ча ња – од но сно ме мо ар ског при-
по ве да ња о му зи ци – у зна чај ном бро ју при ме ра од но си на ве чер ња рад но-за-
бав на сéла, прéла или сла ве, пра зни ке, мо бе (уп. ИВА НИЋ 1994: 35, 92). И у овим 
те мат ским окви ри ма до ла зи до из ра жа ја ка рак те ри стич на про ме на, пут од 
при ка зи ва ња „јав ног“ чо ве ка и „јав ног“ вре ме на, чвр сто ве за них пре ко об ре-
да, оби ча ја и дру штве них кон вен ци ја, до го во ра за од ре ђе не ло ка ли те те, до 

140 Чи ње ни ца да су ме мо а ри То до ра С. Ви лов ског ту ма че ни и с об зи ром на стил ску ори-
јен та ци ју ро ман ти зма по твр ђу је да обе, ро ман ти чар ска и ре а ли стич ка стил ска ори јен та ци ја 
па ра лел но ег зи сти ра ју у вре ме ну ко јем су ови ме мо а ри по све ће ни. Вид.: ДАМЈАНОВ 1988: 549.
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„при ват ног“ чо ве ка и „при ват ног“ вре ме на – у фо ку су су ве чер ње се дељ ке 
до ко них љу ди, изо ло ва них у за се бан круг по при ват ним ку ћа ма, са ло ни ма, па 
и ка фа на ма, где је при ча ње (или/и пе ва ње, сви ра ње) по не кад и тро ше ње ви шка 
вре ме на, про ста за ба ва или лич ни кон текст не ке суд би не (уп. ИВА НИЋ 1994: 
35, 92).

У књи жев но и сто риј ској ли те ра ту ри ис так ну то је да је, уз бур ка на ра то-
ви ма (срп ско-тур ски, срп ско-бу гар ски), устан ком бо сан ских Ср ба, по ли тич-
ким бор ба ма и прав ним бу на ма, стра нач ким по де ла ма, град њом др жав них 
ин сти ту ци ја, епо ха ре а ли зма до ста под сти ца ја за на ста ја ње до ку мен тар них 
де ла има ла у спо ља шњој ствар но сти (ИВА НИЋ 1996: 122). Пре ма овом ви ђе њу, 
ау то ри су де ли мич но при хва та ли иза зо ве вла да ју ће по е ти ке да го во ре о сре-
ди ни и окол но сти ма, вре ме ну и пу те ви ма раз во ја соп стве не лич но сти (Си мо 
Ма та вуљ) или да да ју ши ре сли ке са ме сре ди не (Ја ков Иг ња то вић), док су де-
ли мич но ре а го ва ли на исто риј ске до га ђа је и окол но сти (Пе ра То до ро вић, 
Вла дан Ђор ђе вић). И у овом кон тек сту, уо че но је да је, при хва та ју ћи књи жев-
не нор ме епо хе, ме мо а ри сти ка ре а ли зма и у нај ин тим ни јим жан ро ви ма да ла 
пред ност по јав но-спо ља шњем или ин тим но-јав ном (ИВА НИЋ 1996: 122). 

Иа ко је епо ха ре а ли зма у це ли ни пред ста вље на као она ко ја ве ру је у ста-
бил ну, са оп шти ву и спо зна тљи ву сли ку све та и у по ља за јед нич ког ис ку ства 
као оп ште вред но сти, по зив на до дат ну ана ли тич ку па жњу до ве ден је у ве зу с 
про це ном о по ве ре њу по е ти ке ре а ли зма у пре но си вост ту ђег ис ку ства, о не рет-
ком на сто ја њу ме мо а ри ста да по је ди нач ним чи ње ни ца ма лич ног до жи вља ја 
при да ју оп шту вред ност, као и о скло но сти да у пи са ним се ћа њи ма иде а ли зу-
ју сли ке из мла да лач ких да на (Осто јић, „Пред го вор“, у: СУ БО ТИЋ 1910; ИВА НИЋ 
1990; 1996: 15). Ко нач но, чи ње ни ца да је у окви ри ма ис тра жи ва ња књи жев не 
кри ти ке епо хе ре а ли зма уо че но је дин ство раз ли чи тих есте ти ка и по е ти ка (уме-
сто је дин стве не по е ти ке или есте ти ке) та ко ђе упу ћу је на по тре бу за ту ма че њем 
ода бра них ме мо ар ских за пи са у ши ре по ста вље ним окви ри ма (уп. ИВА НИЋ 
1998: 47–59; 2003: 19).

Спе ци фич но сти до ку мен тар ног и фик ци о нал ног

У књи жев но те о риј ској ли те ра ту ри о срп ској књи жев но сти 19. ве ка, жан-
ро ви до ку мен тар но-умет нич ке про зе за у зи ма ју зна чај но ме сто као вид спе ци-
фич ног од ра за од но са ствар но сти и при по ве да ња, кроз фо кус лич ног ис ку ства 
и сти ли за ци је пи са ца – пред ста вље ни су као вр сте ко је об је ди њу је по зи ци ја 
ју на ка као по сто је ће лич но сти, иден тич не у гра ђан ском жи во ту с оним ко ји 
пи ше (ИВА НИЋ 1996: 122; ИВА НИЋ, ВУ КИ ЋЕ ВИЋ 2007: 219–224). У оп штем сми слу, 
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на гла ше но је њи хо во углед но ме сто у кул тур ној тра ди ци ји, као на чи на пре тва-
ра ња исто риј ске (или лич не) ствар но сти у „зби ва ње“ и „при ча ње“, по ме ра њем 
у фо кус су бјек ти ви зо ва ног ис ку ства и лич не сти ли за ци је (ИВА НИЋ 1996: 122). 
На пе тост из ме ђу умет но сти и ствар но сти, ме ђу соб но раз ли чи тих ка те го ри ја, 
сма тра се и јед ним од нај оп шти јих обе леж ја епо хе ре а ли зма (ИВА НИЋ, ВУ КИ-

ЋЕ ВИЋ 2007: 11).
Ме мо а ри су при ка за ни као об лик ре то рич ке про зе ко ји у те мат ском и 

фор мал ном сми слу под ле же усво је ним обра сци ма. У слу ча ју ау то би о граф ске 
опре де ље но сти ау то ра, уо че но је да ме мо а ри че сто но се зна чењ ски сег мент 
по ве зан с ре то рич ким при ме ром, при че му је про шлост ну жно по ве за на са 
са да шњо шћу, с раз ре ше њем, по у ком (уп. Слап шак, „По го вор“, у: ЂОР ЂЕ ВИЋ 
1988: 415). У том сми слу, сва ко ме мо ар ско де ло је ту ма че но као све до чан ство 
о про ме на ма кул тур них мо де ла, пре вла ђу ју ћој ан тро по ло шкој све сти или 
иде о ло ги ји. На фор мал ном пла ну, ове про ме не су опи са не као сво је вр сни ко-
му ни ка циј ски ко до ви или про ме не у жан ров ским на кло но сти ма (де тињ ство 
пред ста вља цен трал ни део, зна чењ ско је згро но во ве ков них ме мо а ра или ау то-
би о гра фи је, у ко јем „око ли на“, еле мен ти „фор ми ра ња“, до би ја ју по се бан зна чај 
у по то њем фор ми ра њу при че о соп стве ном жи во ту).141

На дру гој стра ни, ме ђу оп штим од ли ка ма ме мо а ра пред ста вље но је при-
по ве да ње ко јим је за не ма ре но при ка зи ва ње при ват ног жи во та ау то ра, а на гла-
ше но опи си ва ње исто риј ских, дру штве них, по ли тич ких и кул тур них зби ва ња 
у ко ји ма је ау тор не по сред но уче ство вао или је био њи хов све док (ŽIV KO VIĆ 
1992: 448; ПО ПО ВИЋ 2007: 423). У мо дер ној те о ри ји књи жев но сти уста ли ла су 
се и два тер ми на, по вла че ћи гра ни цу из ме ђу ау то би о гра фи је као „ис по ве сти“, 
ин тро спек тив но ори јен ти са не као „при че о се би“ и ме мо а ра као екс тро верт не 
би о гра фи је с те жи штем на „дру го ме“, усме ре не ка спо ља шњем све ту, дру гим 
лич но сти ма и исто риј ским до га ђа ји ма (DUV NJAK RA DIĆ 2011: 21). Пре лом до-
га ђа ја кроз ау то ро ву свест и по зи ци ју у исто ри ји, дру штву и кул ту ри сре ди не, 
обез бе дио је ме мо а ри ма и су бјек тив ност ау то би о гра фи је (KOR DIĆ 1993; ПО ПО ВИЋ 
2007). С об зи ром на чи ње ни цу да ме мо а ри сти пи шу с ве ће вре мен ске дис тан це, 
при по ве да њу о про шлим вре ме ни ма по себ ну ау тен тич ност да је ау то ров ко мен-
тар ко ји ра све тља ва узро ке, по сле ди це и окол но сти под ко ји ма су се од и гра ли 
од ре ђе ни до га ђа ји (KOR DIĆ 1993; ПО ПО ВИЋ 2007). Уо че но је и да ме мо а ри пред-
ста вља ју не ка но ни зо ван жа нр, при че му су са гле да не њи хо ве про пу стљи ве гра-
ни це пре ма ау то би о гра фи ји и ге но ло шка ве за са днев ни ком (ИВА НИЋ 1990: 54).

На су прот ме мо ар ске те жње ка при ка зу ши ре дру штве не па но ра ме, ка квом 
је ви ди ау тор, ау то би о гра фи ја је, у ши рем сми слу, ту ма че на кроз усред сре ђе ње 

141 Слап шак, „По го вор“, у: ЂОР ЂЕ ВИЋ 1988: 416. О ме мо а ри ма као исто риј ском из во ру 
вид. и: ПО ПОВ 1993.
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на осве тља ва ње уну тра шње пер спек ти ве ау то ра и при ка зи ва ње до га ђа ја ко је 
је уско по ве за но са ње го вим лич ним ис ку ством (ŽIV KO VIĆ 1992: 61; ПО ПО ВИЋ 
2007: 63; ви д. и: ГР ДИ НИЋ 1993). Пре ма ви ђе њи ма Ми ло ра да Па ви ћа, жа нр ау то-
би о гра фи је, као сво је вр сни „жа нр са мо по твр ђи ва ња“, у 19. ве ку је по стао је дан 
од кључ них про зних жан ро ва срп ске књи жев но сти, отво рив ши мо гућ ност 
из ра жа ва ња но ве осе ћај но сти евро пе и зи ра ног пред став ни ка гра ђан ског дру штва 
у успо ну (нав. пре ма: РО СИЋ 1994: 49). Ак ту ел ност ау то би о гра фи је про ис ти ца ла 
је из не по сред не ве за но сти за про блем кул тур ног и ли те рар ног иден ти те та срп-
ског на ро да.

При ме ће но је да, ка да је реч о те мат ско-фор мал ним те жи шти ма, у ве ћи-
ни ме мо ар ско-ау то би о граф ских оства ре ња срп ске књи жев но сти у 19. ве ку 
пр во ме сто по уче ста ло сти, као и по умет нич кој оства ре но сти, при па да те ми 
де тињ ства, и да су ови од лом ци при по вед но нај це ло ви ти је је ди ни це про зних 
де ла (ИВА НИЋ 1995: 22). Ова кав естет ски и мор фо ло шки ста тус по ме ну те те ме 
је про ту ма чен с об зи ром на чи ње ни цу о сна жној ве зи из ме ђу до жи вља ја и 
окол но сти жи во та у де тињ ству и ка сни јег из бо ра жи вот ног пу та, пред ска зи-
ва ња, на го ве шта ја и про је ка та отво ре них мо гућ но сти раз во ја лич но сти (ИВА-

НИЋ 1995: 22). У да том ана ли тич ком кон тек сту до ла зе до из ра жа ја и ме мо ар-
ско-ау то би о граф ски за пи си о му зи ци, као зна ча јан сег мент се ћа ња на при ват ност 
де тињ ства (Јо ван Су бо тић, Ви лов ски, Са вић, Хри стић, Иг ња то вић, Ко стић, 
кра љи ца На та ли ја Обре но вић, Ма та вуљ, Срп ки ња). Му зи ка пред ста вља не за-
бо рав ни део пр вих упам ће них жи вот них ис ку ста ва, вре ме на про ве де ног у 
ро ди тељ ској ку ћи, вре ме на шко ло ва ња и при пре ма ња за ка сни је жи вот но 
до ба (уп. ПО ПО ВИЋ, ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ, РИ СТОВИЋ 2011).

За па же но је, та ко ђе, да су ве ће це ли не ме мо ар ске про зе у епо хи ре а ли зма 
(од но сно у пре ла зном пе ри о ду ро ман ти зам/ре а ли зам) сат ка не на осно ву за-
бе ле жа ка о по знан стви ма и су сре ти ма са са вре ме ни ци ма (ИВА НИЋ 1995: 29). 
Сту ди је о срп ској ме мо а ри сти ци 19. ве ка по ка зу ју да је ве ли ки део успо ме на 
Јо ва на Су бо ти ћа, Иг ња то ви ћа, Ви лов ског, Ма та ву ља, По лит Де сан чи ћа, као 
и скуп Са ви ће вих би о граф ских за пи са На ши ста ри или Гр чи ће ви Пор тре ти 
с пи са ма, гра ђен упра во на пор тре ту као те мат ско-мор фо ло шком те жи шту. 
Реч је о успо ме на ма на лич но сти ра зно ли ког про фи ла: од на ци о нал них во ђа 
и вла да ра, осни ва ча по ли тич ких по кре та и иде о ло га, до ути цај них књи жев них 
ре фор ма то ра и пи са ца. Ана ли за из во ра по твр ђу је да у ову про зу ула зе и по је-
дин ци из пот пу но при ват не сфе ре, не за ви сно од њи хо ве јав не уло ге и зна ча ја, 
ме ђу ко ји ма су не рет ко и му зи ча ри, ма ње или ви ше по зна ти умет ни ци, и по себ-
но, му зич ки ак тив ни ла и ци (ИВА НИЋ 1990: 58; 1991: 388; 1995: 23). Пор тре ти-
са ни су ком по зи то ри, ин стру мен тал ни и во кал ни му зич ки из во ђа чи, чла но ви 
зна ме ни тих ин сти ту ци ја кул ту ре, ин те лек ту ал них кру го ва и за јед ни ца, као 
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и ано ним ни али ис так ну ти по је дин ци, на род ни пе ва чи и сви ра чи (гу слар као 
на ци о нал ни бард итд.).

Спе ци фич но укр шта ње сфе ре при ват ног и јав ног жи во та зна чај но је 
усло ви ло од ли ке по е ти ке при по ве да ња, од но сно сти ла ме мо а ри стич ког из ра-
жа ва ња по је ди нач них ау то ра. Уо че но је да су по себ но у 19. ве ку, у до ба ши ре ња 
пи сме но сти и штам па не ре чи, у ери де мо кра ти за ци је јав ног жи во та, ме мо ар ске 
те ме би ле усме ре не из на ци о нал но-ре ли ги о зно-исто риј ског у прав цу при ват ног 
жи во та. Овим су до дат но на ру ше не и гра ни це из ме ђу ме мо а ра и ау то би о гра-
фи је и ство ре не хи брид не књи жев не тво ре ви не (ко је у јед ном сег мен ту до но се 
ау то би о граф ске сли ке де тињ ства, а у дру гом ме мо ар ске опи се јав ног жи во та 
ау то ра и ње го вих са вре ме ни ка) (ИВА НИЋ 1990: 54). При то ме, на гла ше но је да је 
круг при ват но сти и лич ног ис ку ства и у при ка зу јав ног де ло ва ња би вао то ли ко 
из ра зит да су ме мо ар ске тен ден ци је не рет ко и не у тра ли са не (ИВА НИЋ 1990: 54).

Ин тим на се ћа ња ме мо а ри ста че сто су сат ка на од се ћа ња на му зи ку, ко ја 
је пред ста вље на као из у зет но ва жан, сва ко днев ни жи вот ни са др жај. Реч је о 
прак си му зи ци ра ња у окви ру гра ђан ског по ро дич ног до ма (Са вић, кра љи ца 
На та ли ја, Кр стић, Јо ван и Сав ка Су бо тић, Иг ња то вић, Ми ли ће вић), на сéли ма, 
прéли ма и мо ба ма, у се о ском окру же њу (Срп ки ња, Хри стић, Ко стић, Ма та вуљ). 
У зби ру ко мен та ра о цр кве ној му зи ци пре до че на су, осим по да та ка о ње ној 
основ ној, бо го слу жбе ној функ ци ји и по је дин ци ма ко ји су по себ но до при не ли 
раз во ју ове обла сти срп ског ду хов ног ства ра ла штва у дру гој по ло ви ни 19. ве ка, 
зна чај на све до чан ства о при су ству цр кве не пе сме у сфе ри при ват ног жи во та 
(Иг ња то вић, Ви лов ски, Ко стић), па и сло бод на, лич на освр та ња пи са ца на 
де ли кат на пи та ња о аспек ти ма по бо жно сти, ње ном ис ка зи ва њу у кон тек сти-
ма ин ди ви ду ал ног или ко лек тив ног из ра жа ва ња (Срп ки ња, Иг ња то вић, Ђор-
ђе вић). С дру ге стра не, при ка зи ста ту са му зи ке у јав ном дру штве ном жи во ту 
не рет ко но се пе чат алу зи ја или кон крет не ве зе с по ли тич ким при ли ка ма и 
дру гим дру штве ним де ша ва њи ма (Иг ња то вић, Ви лов ски, Кр стић, Ђор ђе вић, 
Јо ва но вић, Ми ли ће вић, Ко стић). 

Пре лом оп штих, јав них при ли ка кроз свет уну тар њег до жи вља ја пи са ца 
усло вља ва и де ли кат ни пре плет до ку мен тар них и фик ци о нал них сло је ва ме мо-
ар ског при по ве да ња. Књи жев но те о риј ским ис тра жи ва њи ма је по твр ђе но да, 
„као што се фик ци о нал на ли те ра ту ра не да за ми сли ти без при ме са исти ни-
то сти, та ко се ни до ку мен тар но-умет нич ка не да по твр ди ти као чи ста исти на“ 
(ИВА НИЋ 1995: 19). Утвр ђе но је и да је исти ни тост ис ка за у ме мо ар ским тек сто-
ви ма не рет ко при ла го ђа ва на на ме ри оно га ко ји их са оп шта ва. С дру ге стра не, 
на гла ше но је да оба ти па ли те ра ту ре, „из ми шље на“ и „исти ни та“, под ле жу 
истим схе ма ма и по ступ ци ма ства ра ња сми сла у опи си ва њу и при по ве да њу, 
би ло да се ра ди о ствар ном или о за ми шље ном ис ку ству (ИВА НИЋ 1995: 19). 
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Оту да, кон ста то ва на је услов ност до ку мен тар ног и ре ла тив ност и ре ла тив на 
ау то ном ност естет ског у ме мо ар ско-би о граф ским де ли ма (ИВА НИЋ 1991: 379).

Фе но мен овог од но са убра ја се ме ђу основ не ка рак те ри сти ке по је ди нач них 
до ку мен тар но-умет нич ких вр ста. Пре ма оп штој де фи ни ци ји, у ау то би о гра-
фи ји по сто ји ди ле ма око ве ро до стој но сти ис ка за ног, због вре мен ске уда ље но-
сти тре ну та ка о ко ји ма ау тор пи ше и су бјек тив ног од но са пре ма до га ђа ји ма 
и лич но сти ма, али упра во прет по став ка да из ла же исти ни те до га ђа је из два ја 
ау то би о гра фи ју у од но су на би о граф ски ро ман или ро ман си ра ну ау то би о гра-
фи ју. Сход но ци љу ко јем ау тор те жи, те о риј ска ли те ра ту ра раз ли ку је до ку мен-
тар но-исто риј ски тип ау то би о гра фи је, где је уз ау то ров жи вот при ка зан и низ 
дру штве но-исто риј ских до га ђа ја ко ји ма је ау тор био све док (што овај жа нр 
при бли жа ва ме мо а ри ма), и онај ко ји је пот пу но усред сре ђен на са му лич ност 
ау то ра, ко ји од ли ку је лич ни, ис по вед ни тон (ПО ПО ВИЋ 2007; о ау то би о гра фи ји 
вид. и: Збор ник XVI II сто ле ће 1993). 

Сло же не жан ров ске ка рак те ри сти ке днев ни ка та ко ђе су у ли те ра ту ри 
ту ма че не с об зи ром на аспек те од но са „до ку мен тар но–фик ци о нал но“. Фор ма 
днев нич ких за пи са, као ве ро до стој ног опи са до га ђа ја у ко ји ма је ау тор сам уче-
ство вао, са чи ње них уз зна чај но ве ћи ни во су бјек тив но сти у при сту пу гра ђи 
и у ње ном из но ше њу, у од но су на овај ни во у ме мо а ри ма, са гле да на је у кон тек-
сту из ра зи те те жње ка до ку мен тар но сти, али и скло но сти ка ре флек сив но сти 
и ис по ве сти, те бе ле же њу нај сит ни јих за па жа ња и до га ђа ја, у уоб ли ча ва њу 
по себ не вр сте фик ци о нал не при по ве сти (ŽIV KO VIĆ 1992: 144). Днев ни ци се, у 
том сми слу, раз ли ку ју пре ма са др жа ју, при ка зу ју ћи спо ља шње до га ђа је из 
ау то ро вог жи во та или при ват ну, ин тим ну стра ну пи шче ве лич но сти, ка да 
по ста ју бли ски ис по ве сти ма. 

Спе ци фич но сти ове про зне вр сте ту ма че не су на осно ву ре ла тив но сти 
опо зи ци ја до ку мен тар но/књи жев но, исти ни то/из ми шље но, уну тра шње/спо-
ља шње, сво је/ту ђе, при ват но/јав но, као сво је вр сног при ви да скри ве ног у ср цу 
жан ра, у па ра док сал ном про тив реч ју из ме ђу фак то граф ске „по у зда но сти“ и 
„про из вољ но сти“ естет ске ор га ни за ци је (РО СИЋ 1994: 5). Од ли ке ко је од ра жа-
ва ју отво ре ност и адап тил ност днев нич ке фор ме, ње ну су штин ску по ве за ност 
са са мим чи ном пи са ња, та ко ђе су усло вље не про бле ма ти ком од но са при ват-
ног и јав ног (РО СИЋ 1994: 5).

У овом кон тек сту до ла зи до из ра жа ја и сло је ви та при ро да пу то пи сног 
жан ра. Као из ра зи то отво ре на фор ма, у ко јој се мо гу на ћи нај ра зли чи ти ји 
ти по ви дис кур са, од исто риј ског и есе ји стич ког, до лир ског и емо тив ног, пи са-
ни у об ли ку пи са ма, днев ни ка или ме мо а ра, са мо гућ но шћу тран сфор ми са ња 
и у ро ма неск ну фор му или еп ско-лир ску вр сту, ин те гри са ња днев ни ка-есе ја, 
ау то би о гра фи је, епи сто лар ног дис кур са, ет но граф ског есе ја, ге о граф ског, 
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ет но ло шког, исто риј ског, умет нич ког дис кур са, пу то пи си су ока рак те ри са ни 
и из у зет ном ра зно вр сно шћу, не ста бил но шћу у жан ров ском по гле ду (ŽIV KO VIĆ 
1992: 669; ПО ПО ВИЋ 2007: 592; БО ЖИЋ 2013: 182). У про зи или сти ху, као ро ман, 
пи кар ски ро ман или пи смо, пу то пи сни фељ тон или есеј, ре пор та жа, из ве штај, 
кул тур но-исто риј ска или би ло ко ја дру га рас пра ва, пу то пис је ту ма чен као 
текст ко ји пру жа оби ље фак то граф ских по да та ка или са свим лич ни ис каз 
ау то ра. Због ова кве фор мал не не у хва тљи во сти и при ла го дљи во сти ис ка за, 
пу то пис је ра зно вр сно иш чи та ван: као фол клор ни, ге о граф ски, исто риј ски, 
по ли тич ки, кар то граф ски, ет но ло шки, ау то би о граф ски текст, а по себ но као 
исто ри ја сва ко днев ног жи во та и оми ље на ра зо но да у пут нич кој прак си обра-
зо ва них кру го ва, ко ји су у 19. ве ку из гра ди ли кул ту ру пу то ва ња (Re i se kul tur) 
(ПЕ КО ВИЋ 2001: 14). Сло же ност про бле ма од ре ђе ња гра ни це из ме ђу пу то пи са 
и днев ни ка, пи са ма, де фи ни са ња пу то пи сне ли те ра ту ре и од ре ђи ва ња гра ни це 
из ме ђу књи жев ног и не књи жев ног пу то пи са ко мен та ри са на је и с об зи ром на 
под ло жност пу то пи са ра зно вр сним ванк њи жев ним ути ца ји ма: по ли тич ким, 
ар ти стич ким, кул тур ним, на уч ним (ПЕ КО ВИЋ 2001: 11). 

Прем да пу то пис у ужем сми слу ре чи под ра зу ме ва текст ко ји је на стао 
као ди рек тан про дукт пут нич ке ин спи ра ци је и ко ји се оте ло вљу је кроз при зму 
ствар ног пу то ва ња, сту ди је књи жев них исто ри ча ра и те о ре ти ча ра ис ти чу ам би-
ва лен тан од нос пу то пи са пре ма ствар но сти: жа нр леб ди из ме ђу екс трем не 
су бјек тив но сти и фик ци о на ли за ци је, из ме ђу има ги на ци је и ре флек си је (ПО-

ПО ВИЋ 2007). По ста вља се пи та ње пра ва да се ствар ност ре ин тер пре ти ра кроз 
ме ди јум лич ног ис ку ства, а основ на на пе тост пу то пи са по ста је до во ђе ње у рав-
но те жу ин фор ма тив не (ин те лек ту ал не) и естет ске (по ет ске) функ ци је (БО ЖИЋ 
2013: 181, 183). По глед на пу то пис као књи жев ни жа нр фор ми ран у раз до бљу 
ро ман ти зма до но си и увид у сво је вр сну син те зу су бјек тив но сти до жи вља ја и 
опи са ног објек та, при че му су афир ми сани ау то ров ау тен тич ни по глед, ма шта, 
ре флек си ја, иди о син кра зи ја, ли ри зам: „пу то пи сац или при по ве дач оби ла зи 
не ку зе мљу (крај, град), упо зна је жи те ље и стран це, ода је се сно ви ма и фан та-
зи ја ма, са вла ђу је раз мак из ме ђу свог и ту ђег ка ко би ис при чао при јем чи ву 
при чу“ (БО ЖИЋ 2013: 182–183). Ис ти ца ње пу то пи шче ве су бјек тив но сти, при том, 
под ра зу ме ва за ла га ње за про це ну ау то ро ве ак тив не уло ге у пер ци пи ра њу све та, 
ко је за по сле ди цу има уоч љи ву раз ли ку из ме ђу ре ал них пред ме та и њи хо ве 
сим бо ли за ци је у пу то пи су као књи жев ном тек сту (вид.: МИ ЛИ ЈИЋ 1995: 11).

До ку мен тар ни за пи си о му зи ци у мно гим аспек ти ма под ле жу ана ли зи 
по ме ну тих ре ла ци ја. Упе ча тљи ве су раз ли ке из ме ђу при по ве да ња о му зи ци 
кроз крат ке фак то граф ске из ве шта је (ве сти о одр жа ним му зич ким де ша ва-
њи ма, о ак тив но сти ма по је ди на ца и ин сти ту ци ја и сл.) на јед ној стра ни и, на 
дру гој, оп шир ни јих, че сто и фик ци о нал но по е ти зо ва них опи са му зич ких 
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де ша ва ња или лич них до жи вља ја му зич ких ис ку ста ва, не рет ко и с упли вом 
му зич ке тер ми но ло ги је у је зик при по ве да ња. Је дан од нај у пе ча тљи ви јих при-
ме ра су од лом ци ау то би о граф ских успо ме на Јо ва на Су бо ти ћа. Књи жев но и сто-
риј ске сту ди је ис ти чу да су у том де лу ме ђу нај у спе ли јим сли ка ма из де тињ ства 
из дво је не упра во оне у ко ји ма се ме ша ју при че, фик ци ја, мут но се ћа ње и иде-
а ли за ци ја (уп. ИВА НИЋ 1995). Ме ђу њи ма је и при по ве да ње о на ве чер ју уо чи 
пра зни ка Св. Три је рар ха (1817. го ди не), ве че ри Су бо ти ће вог ро ђе ња (!). Пи сац 
оп шир но и сли ко ви то, а за пра во за ми шље но, иде а ли зо ва но, или на осно ву 
при ча ко је је и сам слу шао, опи су је по ја ње свог оца, до бри нач ког све ште ни ка 
Јо а ки ма Су бо ти ћа. Исти пи сац иди лич но пи ше о ве ћи ни се ћа ња из де тињ ства, 
ме ђу ко ји ма су и успо ме не на му зич ки жи вот род ног кра ја, на род не пе сме и 
оби ча је. Ви ши сте пен по е ти за ци је од ли ку је и Су бо ти ће ве ути ске на кон по се-
те ве не ци јан ском по зо ри шту и опе ри (за ми шља ње ка ко у све ча но укра ше ној 
по зо ри шној са ли сви ра ор ке стар под упра вом Вер ди ја или До ни це ти ја). Спе-
ци фи чан при мер су и за пи си Бра ни сла ва Ну ши ћа, ко ји у де лу Ста ри Бе о град 
„на сту па“ ме мо ар ски, али до га ђа је из до ба свог ра ног де тињ ства опи су је с об зи-
ром на по сред на, се кун дар на све до чан ства о кул ту ри и умет но сти, у кон тек сту 
оп штих дру штве них де ша ва ња у Ср би ји, у дру гој по ло ви ни 19. ве ка. Ка рак те-
ри сти чан ни во по е ти за ци је при су тан је у пу то пи сним бе ле шка ма Љу бо ми ра 
Не на до ви ћа, као и у по ме ну тим од лом ци ма у ко ји ма Дра го мир Бр зак или Вла-
дан Ђор ђе вић чи та о цу от кри ва ју и ин тим не сло је ве лич ног ре ли ги о зног иску-
ства и ду хов них на стро је ња.

Уо ча ва ње по ме ну тих раз ли ка во ди ка од ре ђе њу ни воа до ку мен тар но сти 
по је ди нач них из во ра као гра ђе ко ја омо гу ћу је или по твр ђу је ле ги ти ми тет му-
зи ко ло шких и дру гих уви да у сег мен те исто риј ских то ко ва срп ске му зи ке 
(MAR JA NO VIĆ 2018c). За ми шље ни, фик ци о нал но обо је ни ме мо ар ски од лом ци, 
притом, по себ но при вла че ис тра жи вач ку па жњу, за вре ђу ју ћи и да по ста ну 
за себ на те ма ис тра жи ва ња при су ства му зи ке / му зич ких те ма у ро ма ни ма, 
при по вет ка ма и дру гим жан ро ви ма фик ци о нал не књи жев но сти, као по ка за-
тељ да је му зи ка ду бо ко утка на у ин тим ни ства ра лач ки свет пи са ца. Као је дан 
од мо гу ћих при ме ра, из два ја се пи та ње не раз лу чи во сти ау то би о граф ског/
ме мо ар ског од фик ци о нал ног као јед на од че сто ко мен та ри са них те ма у књи-
жев но те о риј ским сту ди ја ма о ме мо ар ским за пи си ма Ја ко ва Иг ња то ви ћа. Као 
вид на ра тив не умет но сти би дер ма јер ског ти па, ме мо ар ски Иг ња то ви ће ви 
за пи си свр ста ни су у пра ву умет нич ку на ра ци ју, по сти лу ве о ма бли ску ро ма-
неск ном при по ве да њу. Ис так ну то је да је ве за из ме ђу пи шче ве пу бли ци сти ке 
и ме мо ар ских бе ле жа ка, с јед не стра не, и ње го ве умет нич ке на ра ци је, с дру ге 
стра не, то ли ко ве ли ка да се чи та ви па са жи из ње го вих ме мо а ра мо гу укљу чи ти 
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у ње го ве ро ма не и при по вет ке.142 Нај зад, ау то би о граф ски еле мен ти као стил ски 
знак би дер ма је ра ту ма че ни су и као део ра ног ре а ли стич ко-на ту ра ли стич ког 
про се деа књи жев но сти Иг ња то ви ће вог до ба. О срод но сти пи шче ве ме мо ар ске 
и ро ма неск не по е ти ке све до че и че сто ко мен та ри са ни од лом ци о му зи ци из 
Ме мо а ра, од но сно из ро ма на Ве чи ти мла до же ња и Три де сет го ди на из жи во та 
Ми ла на На ран џи ћа (КО КА НО ВИЋ МАР КО ВИЋ 2014). 

До ку мен тар но-умет нич ки жан ро ви на раз ме ђи  
при ват ног и јав ног

Пи та ња о од но су ствар ног и за ми шље ног, из ма шта ног или пред ста вље-
ног бо га ти јим је зи ком од тек ин фор ма тив ног, фак то граф ског го во ра, по ве за на 
су и с про бле мом „по све те“ са чи ње них за пи са ужем, тј. ши рем ау ди то ри ју му 
чи та ла ца, с фе но ме ном од но са пи са ца пре ма дру гом, тј. с про бле ма ти ком од-
но са пре ма тре нут ку пи са ња и тре нут ку чи та ња. Ја вља се по тре ба за ту ма че-
њем по е ти ке пи са ња (им пли цит не и екс пли цит не по е ти ке пи са ца) и по е ти ке 
чи та ња (про у ча ва ња књи жев но те о риј ске ми сли) и осве тља ва њем пи та ња 
ка ко дру ги, а не ау тор, пре по зна ју и ин тер пре ти ра ју (ре а ли стич ко) ме мо ар ско 
де ло (ИВА НИЋ, ВУКИЋЕВИЋ 2007: 386). У тим окви ри ма до ла зи до из ра жа ја и 
чи ње ни ца да је по ку шај ре цеп ци је јед не по е ти ке са мо по ку шај из о штра ва ња 
соп стве не осе тљи во сти за ону по е ти ку ко ју ис тра жи вач пер ци пи ра из кон тек-
ста ко јим је за хва ћен и ко ји му да је вар љи ву, тре нут ну, али ипак цен трал ну 
ин тер пре та тив ну по зи ци ју (ИВА НИЋ, ВУКИЋЕВИЋ 2007: 386).

Ту ма че ња о пре суд ном зна ча ју ка те го ри је дру гог за естет ску ко му ни ка-
ци ју, ко ја про ду бљу је на зна че ни про блем и по ен ти ра га у рав ни са ме је зич ке 
ар ти ку ла ци је, за сно ва на су, у књи жев но те о риј ским пре гле ди ма, на те о ри ји 
Ми ха и ла Бах ти на. Пре ма том ви ђе њу, сам ау тор, све сно или под све сно пот по-
ма же естет ску ре цеп ци ју свог „не у мет нич ког“ тек ста, по зи ва ју ћи се на при су ство 
и по глед дру гог (РО СИЋ 1994: 14–15; уп. БАХ ТИН 2002: 33–34, 35–41). Чи ни се да 
је, у це ли ни, са бра не до ку мен тар но-умет нич ке бе ле шке оправ да но са гле да ва-
ти и с об зи ром на пој мо ве ау то цен зу ре, ства ра ња спе ци фич не сли ке о се би 
(ја-за-дру ге), као по ступ ка ко јим се пра ви лик ау то ра при кри ва фик тив ним, 
а истин ски глас при гу шу је при вид но ис по вед ним то ном ау то ро вог са оп шта-
ва ња исти не о соп стве ном жи во ту (РО СИЋ 1994: 14–15; уп. БАХ ТИН 2002).

142 БО ШКОВ 1960: 185–205; ЖИВ КО ВИЋ 1994: 230. Ме ђу ли ко ви ма „узе тим из жи во та“, ко ји 
се по ја вљу ју у Иг ња то ви ће вим ро ма ни ма, Скер лић из два ја: Ва су Ре шпек та, по ро ди цу Ог њан, 
Ша ми ку и Пе ру, Ми ла на На ран џи ћа. Про фи ли њи хо вих књи жев них ли ко ва сат ка ни су по 
узо ру на ка рак те ре ода бра них сен тан дреј ских гра ђа на, ко је је Иг ња то вић и лич но по зна вао.
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Ком плек сне жан ров ске ка рак те ри сти ке днев ни ка као до ку мен тар но-не-
фик ци о нал не про зне вр сте ту ма че не су као од ли ке ко је об ја шња ва ју отво ре ност 
и адап тил ност днев нич ке фор ме, ње ну су штин ску по ве за ност са са мим чи ном 
пи са ња и по ме ну том пр о тив реч но шћу из ме ђу фак то граф ске „по у зда но сти“ и 
„пр о из вољ но сти“ естет ске ор га ни за ци је (РО СИЋ 1994: 5). У тој све тло сти је и 
те за о из ра зи то при ват ном ка рак те ру днев нич ких бе ле жа ка (пи са ње из ин-
тим них раз ло га, без на ме ре об ја вљи ва ња итд.; днев ник ни ко ме ни је упу ћен, за 
раз ли ку од пи сма, ства ран у оса ми, текст струк ту ри сан као не при ко сно ве но 
ин тим ни про стор, обе ле жен стро гим раз гра ни ча ва њем при ват ног и јав ног) 
оспо ра ва на те зом о при су ству све сти о дру гом, ка те го ри ји ко ја упра во от кри-
ва од го во ре на пи та ње о при ро ди днев нич ког жан ра (РО СИЋ 1994: 13). 

У све тло сти све га на ве де ног, ре то рич ки и ко му ни ка циј ски, и по ло жај 
ме мо а ра је у ши рем сми слу од ре ђен као по ло жај отво ре ног де ла, бу ду ћи да је 
„спон та но“ ме мо ар ско пи са ње пр о це ње но као па жљи во пр о гра ми ра но за „вре-
ме чи та ња“ и глас дру гог, од но сно да се кон струк ци ја успо ме на као на ра ци је 
од ви ја и ко нач но от кри ва тек у вре ме ну чи та ња (уп. СЛАП ШАК 1988). Пост мо-
дер ни стич ки ана ли тич ки пре гле ди жан ров ских ка рак те ри сти ка пу то пи са 
та ко ђе су при дру же ни ту ма че њи ма пи та ња о иза зо ву го во ра о ствар но сти и 
о дру гом, ко ји не ми нов но ме ња пер спек ти ву оно га што се тра ди ци о нал но до-
жи вља ва као иден ти тет не ког пи сца (БО ЖИЋ 2013: 180). Дво знач ност пу то пи са 
из ме ђу чи ње ни це и фик ци је од ре ђу је и отво ре ност, про теј ску тран сфор ма тив-
ност овог жан ра (БО ЖИЋ 2013: 185). 

Са гле да ва ње пред ста вље них ме мо ар ских из во ра у овим окви ри ма та ко-
ђе упу ћу је на по тре бу за до дат ним про ми шља њем о ни во и ма или ти по ви ма 
њи хо ве до ку мен тар но сти. Отва ра се мо гућ ност да и све до чан ства о му зи ци, 
у кон тек сту це ли не до ку мен тар них тек сто ва, бу ду схва ће на не са мо у све тло-
сти иде је о при ка зи ва њу оп штих, са вре ме них кул тур них при ли ка, не го и по-
себ них лич них афи ни те та пи са ца, с ци љем кре и ра ња аде кват ног, мо жда и 
улеп ша ног или иде а ли зо ва ног ау то пор тре та. У сва ком слу ча ју, по но во је уоч љи-
ва раз ли ка из ме ђу за пи са ко је од ли ку је фак то граф ски ка рак тер, ви ши сте пен 
до ку мен тар но сти и објек тив но сти, у од но су на за пи се по ет ског ти па. Ла тент-
но се из два ја ју гру пе ме мо ар ских бе ле жа ка са чи ње них с на зна че ном „по све-
том“, уна пред осми шље ног са др жа ја и основ не по ру ке, и оне ко је ода ју ути сак 
о по тре би пи сца за оста ја њем у сфе ри ин тим ног, при ват ног, без ја сни јег ис-
ка зи ва ња на ме ре да за пи се упу ти од ре ђе ном чи та о цу. Чи ни се оправ да ним да 
и у овом кон тек сту бу ду из дво је ни при ме ри ко ји (ма кар по сред но) мар ки ра ју 
по ме ну ту раз ли ку, а ујед но и аспек те од но са пи са ца-ме мо а ри ста пре ма „му зич-
ком пи та њу“. До са да шњи књи жев но и сто риј ски и књи жев но кри тич ки, књи-
жев но те о риј ски ана ли тич ки пре гле ди ме мо ар ских тек сто ва ин спи ра ци ја су 
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за по ста вља ње пи та ња: из ко је пер спек ти ве и с ко јом на ме ром пи сци пре но се 
сли ке о ак ту ел но сти ма у све ту кул ту ре и умет но сти, на осно ву ко јих кри те ри-
ју ма ода бирају ин фор ма ци је ко је са оп шта ва ју, да ли и у ко јој ме ри се чи ни да 
„кон стру и шу“/улеп ша ва ју соп стве ни умет нич ки про фил? 

У то ну већ раз ви је них ко мен та ра о при по ве дач ким по ступ ци ма Јо ва на 
Су бо ти ћа, зна чај но је на гла си ти да је овај пи сац ау то би о граф ске бе ле шке пре-
вас ход но упу тио сво јој по ро ди ци. О основ ној иде ји и мо ти ва ци ји за пи са ње, 
ко ја је под ра зу ме ва ла иде ју о на кнад ном об ја вљи ва њу на пи са ног, ја сно све до че 
и за пи си Сав ке Су бо тић, ко ја на во ди да је при ли ком бо рав ка у За гре бу и Кар-
лов цу ру ко пис ау то би о гра фи је Јо ва на Су бо ти ћа био из гу бљен, и да га је њен 
су пруг по том из но ва пи сао (вид.: Сто лић, „Сав ка Су бо тић – сли ка јед ног све та“, 
у: СУ БО ТИЋ 2001: 19–28). Пи сац ја сно по ка зу је по тре бу да, у це ли ни при че о 
то ко ви ма и спе ци фич но сти ма сво јих жи вот них ис ку ста ва, де ци пре не се ути-
ске о ле по ти и зна ча ју му зи ке, као из ра зи то вред ног са др жа ја сва ко дне ви це. Осим 
што на сто ји да ис ка же ин тим ну и по ро дич ну ве за ност за ре пер то ар цр кве не, 
ду хов не му зи ке, као и оду ше вље ње тра ди ци јом на род ног му зич ког ства ра ла-
штва, Су бо тић го во ри и о дру гим му зич ким жан ро ви ма и му зич ким до га ђа ји-
ма, у кон тек сти ма се ћа ња на шко ло ва ње и уку пан пе ри од од ра ста ња и са зре ва ња 
у до ма ћој и стра ним сре ди на ма. Мо жда баш оту да што се обра ћа нај бли жи ма 
и узи ма сло бо ду да у сво јим ис ка зи ма за у зме по зи ци ју оно га ко ји сло бод но, с 
на гла ше ним на ра тор ским, пе снич ким ужи ва њем при ча при чу, не ус те жу ћи 
се да ко мен та ре о ствар ним до га ђа ји ма кат кад и обо га ти то ном до ми шље ног, 
из ма шта ног или улеп ша ног. 

Дра го це ност по се би као ме мо а ри су пру жни ка, се ћа ња Јо ва на и Сав ке 
Су бо тић та ко ђе су за ни мљи ва и за упо ред но са гле да ва ње, по себ но за ту ма че ња 
од но са пи са ца пре ма чи ну пи са ња, тј. од но са из ме ђу при ват ног и јав ног. За 
раз ли ку од свог су пру га, Сав ка Су бо тић Успо ме не пи ше у по зним го ди на ма, 
чак и не пра те ћи хро но ло шки ток до га ђа ја ко је опи су је. При ме ће но је да ау тор-
ка у ме мо а ри ма ски ци ра вре ме у ко јем је жи ве ла, ви ше не го што пи ше о свом 
жи во ту, као и да тен ден ци о зно одва ја сфе ру при ват ног од јав ног (нпр. ве о ма 
рет ко го во ри о лич ном од но су са су пру гом). За раз ли ку од Јо ва на Су бо ти ћа, 
она и о му зи ци пи ше фак то граф ски, ин фор ма тив но, по ве зу ју ћи ту област увек 
са ши рим кон тек стом кул тур них де ша ва ња (уче ње кла ви ра и дру штве на оку-
пља ња у окви ру ко јих се му зи ци ра пред ста вља као је дин стве ни по ка за тељ дру-
штве ног пре сти жа).

У кон тек сту го во ра о од но су из ме ђу при ват ног и јав ног у ме мо ар ском пи-
са њу, на ро чи то је упе ча тљив при мер днев ни ка Ми ли це Сто ја ди но вић. Иа ко 
је пи са ла то ном ро ман ти чар ског „оса мље ни ка“, утвр ђе но је да је ау тор ка пом-
но во ди ла бри гу о бу ду ћем об ја вљи ва њу сво јих за пи са. По твр ду на ла зи мо већ 
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у пре пи сци са Ђор ђем Рај ко ви ћем у ко јој се Срп ки ња у ви ше на вра та жа ли на 
не мар ност дру гих или на сво ју бри гу због из да ва ња днев ни ка.143 Све сним ау тор-
ки ним уки да њем опо зи ци је „при ват но – јав но“ по ста вље но је и пи та ње да ли 
се за и ста ра ди о днев нич ком тек сту или о књи жев ном де лу на ста лом на осно ву 
днев нич ког пред ло шка, од но сно пи та ње о аспек ти ма ту ма че ња/чи та ња та квог 
тек ста (ПРО ТИЋ 1986: 145–146). Са мо опре де ље ње пе сни ки ње за днев нич ку 
фор му про ту ма че но је и као иза зов јав ном мње њу и тра ди ци о нал ном на чи ну 
на ко ји се у срп ској књи жев но сти среди ном 19. ве ка по ста вљао про блем лич ног 
и ко лек тив ног иден ти те та. Об ја вљи ва њем днев ни ка Ми ли це Сто ја ди но вић први 
пут су јав но сти пред ста вље ни за пи си ин тим ног го во ра, ко ји су од зна ча ја пре 
све га за ин тим ну исто ри ју су бјек та (РО СИЋ 1994: 92). С дру ге стра не, не сум њи-
во је да је и скуп ње них за пи са о му зи ци, по себ но спи сак тра ди ци о нал них на-
род них пе са ма (песмe на ра ду, пе сме го ди шњег и жи вот ног ци клу са), са чи њен 
по на ло гу Ву ка Ка ра џи ћа, уса гла шен и с ци љем да по ста не зна ча јан исто риј ски 
при лог гра ђи за ис тра жи ва ње срп ске књи жев не и му зич ке кул тур не тра ди ци је. 

Ка рак те ри стич ни од нос пре ма про бле му „при ват но – јав но“ у при сту пу 
пи са њу по ка зу је и Јо ван Гр чић. По себ но је за ни мљи во да, пред ста вља ју ћи лич-
ност и де лат ност Јо ва на Па чуа, пи сац из два ја два Па чу о ва пи сма (оба да ти ра на 
у За гре бу, 1894. и 1895) на гла ша ва ју ћи да су „за јав ност“ – чи ме по сред но про-
го ва ра и о по ступ ци ма цен зу ре у пи са њу о сво јим са вре ме ни ци ма и са рад ни-
ци ма. Ис каз да би на осно ву бли ског по ро дич ног при ја тељ ства о Па чуу мо гао 
мно го го во ри ти, али да се у то ме све сно огра ни ча ва, упу ћу је и на ду бље про-
ми шља ње по во да Гр чи ће ве уз др жа но сти и дис кре ци је. 

Уоб ли че ни као скуп тек сто ва раз ли чи тог са др жа ја, пи са ни ра зно вр сним 
по во ди ма, За пи си ста рог Бе о гра ђа ни на Ко сте Хри сти ћа та ко ђе су, као и Су бо-
ти ће ви, об је ди ње ни по све том. У овом слу ча ју, она с јед не стра не има при ват-
ни, а с дру ге јав ни ка рак тер – реч је о спо ме ну на оца Ни ко лу Хри сти ћа и на 
кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа (уп. Ла лић, „Ста ри Бе о гра ђа нин“, у: ХРИ СТИЋ 1989: 
526). Као и це ли на Хри сти ће вих тек сто ва, ре кло би се да би и бе ле шке о му-
зич ком жи во ту Бе о гра да мо гле би ти оце ње не као „па три от ски ин то ни ра но 
су прот ста вља ње исто риј ском за бо ра ву“. Већ је про це ње но да пи сац, об да рен 
из ра зи том ме мо ри јом, јед на ко жи во и са ре а ли стич ком оп сер ва ци јом пред ста-
вља га ле ри ју ли ко ва: вр шња ке из основ не, сред ње, па и Ве ли ке шко ле, па ра-
лел но и на став ни ке, и да, као све док или са у че сник, пре до ча ва оштре сним ке 
ина че ми ну лог вре ме на ка рак те ри стич ним кон тра сти ра њем про шлог и са да шњег, 
же ле ћи ујед но да за ба ви и по у чи чи та о ца (уп. Ла лић, „Ста ри Бе о гра ђа нин“, у: 
ХРИ СТИЋ 1989: 534–535). Раз ли чи ти му зич ки са др жа ји, ис так ну ти по је дин ци 

143 По ме ну та пи сма су об ја вље на у: ГИ КИЋ 1991: 82–85; нав. пре ма: РО СИЋ 1994: 89. 
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у све ту му зи ке, ра зно вр сни кон тек сти дру штве них оку пља ња уз му зи ку, за 
Хри сти ћа су по себ но вред ни и ин спи ра тив ни са др жа ји о ко ји ма тре ба пи са ти. 
Хри сти ће во при по ве да ње од ли ку је, као што је већ по ме ну то, и осо бе но по зи-
ци о ни ра ње све та му зи ке у сфе ру из ме ђу при ват ног и јав ног (при ват но-јав ни 
ка рак тер ба ло ва; про сла ва пе де се то го ди шњи це Та ков ског устан ка, на ко јој 
кнез Ми ха и ло с го сти ма и на ро дом игра ко ло у топ чи дер ском пар ку, и сл.). 

Већ у оп штим пре гле ди ма де лат но сти То до ра Сте фа но ви ћа Ви лов ског 
ис так ну то је да он ни је био књи жев ни умет ник, већ књи жев ни по сле ник, ка ко 
је схва та но у 19. ве ку, што под ра зу ме ва ши ро ку књи жев но-кул тур ну ак тив ност 
ко ја је ви ше ани ма тор ска, ини ци ја тор ска, ор га ни за ци о на, по пу ла ри за тор ска, 
не го ства ра лач ка. У ис тој пер спек ти ви по сма тра ни су и ње го ви ме мо а ри, од но-
сно њи хо ва до ку мен тар на, пре не го ли те рар на вред ност (ДА МЈА НОВ 1988: 545). 
При то ме је ипак на гла шен зна чај пер спек ти ве из ко је је овај по све ће ни кул тур-
ни рад ник, но ви нар, по ли ти чар и ак тив ни уче сник ва жних дру штве них зби-
ва ња одсли као и ат мос фе ру у срп ској кул ту ри кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка. 
Ре кло би се да пор тре ти зна чај них лич но сти из све та му зич ке умет но сти, као 
још јед на по твр да о ин те ре со ва њу Ви лов ског за низ по ја ва ко је су пра ти ле 
глав не дру штве но-кул тур не то ко ве у дру гој по ло ви ни 19. ве ка, пред ста вља ју 
по себ но ва жан при лог кор пу су гра ђе за ис тра жи ва ње срп ске кул тур не и умет-
нич ке исто ри је. Ин те ре сант но је да, иа ко усме ра ва Мо је успо ме не ка спо ља шњем 
све ту, пре све га ка де лат но сти сво јих са вре ме ни ка, са свим све де но го во ре ћи 
о лич ном жи во ту, То дор С. Ви лов ски јед ну од цен трал них те ма ме мо а ра ипак 
из во ди у лич ни је обо је ном то ну – ка ко при ме ћу је Са ва Да мја нов, нај ин тен зив-
ни ја па жња по све ће на је беч ком ака дем ском дру штву „Зо ра“ и ча со пи су Срп ска 
зо ра, у ко ји ма је Ви лов ски дао кључ ни до при нос срп ској кул ту ри и књи жев но-
сти (ДА МЈА НОВ 1988: 551). Овом за па жа њу је ну жно до да ти под се ћа ње на му зич-
ке ак тив но сти пе вач ке сек ци је Дру штва чи ји је Ви лов ски био углед ни пред став-
ник, као и на оста ле раз ма тра не аспек те пи шче вог од но са пре ма све ту му зич ке 
умет но сти, кон та ка та с му зи ча ри ма итд.

При ре ђи вач ки, уред нич ки рад на при пре ми Успо ме на Вла ди ми ра Јо ва-
но ви ћа за об ја вљи ва ње по ка зао је да је тај кул тур ни де лат ник пи са њу ме мо а ра 
при сту пао с под јед на ким књи жев ним и на уч ним те жња ма и же љом да за со бом 
оста ви све о бу хват не ме мо ар ске за пи се. Утвр ђе но је да је Јо ва но вић ме мо а ре 
ис пи сао у по зним го ди на ма, али да се за пи са ње сту ди о зно при пре мао то ком 
чи та вог жи во та (ка да је при сту пио пи са њу, имао је на рас по ла га њу уна пред 
при пре мље не, кра ће вер зи је за пи са о по је ди нач ним до га ђа ји ма, као и раз ли-
чи те из вор не по дат ке о по је ди ним лич но сти ма, исто риј ским де ша ва њи ма итд.) 
(Кре стић, „Пред го вор“, у: ЈО ВА НО ВИЋ 1988: 5–13). Пре ма по је ди ним ми шље њи-
ма, Днев ник Пе ре То до ро ви ћа та ко ђе пред ста вља зна ча јан исто риј ски из вор 
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и гра ђу, али и пре ра ста у ли те ра ту ру, јер пи сац у овом де лу зна чај но над ра ста 
хро ни ча ра. С дру ге стра не, по себ но су за ни мљи ве и на по ме не о ње го вим „стра-
те шким“ на ме ра ма у пи са њу, ко је се мо же од но си ти и на основ ну те му на шег 
ис тра жи ва ња: у пред го во ру јед не од све за ка ру ко пи са, То до ро вић ис ти че да 
по ме ну те бе ле шке у да том об ли ку не ће би ти пре да ва не јав но сти, чак и да их 
ни ко не ће чи та ти ни при ват но, те да сто га има пу ну мо гућ ност да о до га ђа ји ма 
го во ри она ко „ка ко је уи сти ну би ло“ (Пе ро вић, „Пред го вор“, у: ТО ДО РО ВИЋ 1990: 
20–21). 

У књи жев но и сто риј ској ли те ра ту ри на гла ша ва но је да је Љу бо мир Не-
на до вић као књи жев ник и у пи са њу пу то пи са био ру ко во ђен ви ше дру штве-
но-по ли тич ким не го књи жев но-умет нич ким раз ло зи ма (об ја шње но је да за то 
у Пи сми ма из Ита ли је го во ри о вла да ру Цр не Го ре, а не о пе сни ку Гор ског ви
јен ца, о Ње го ше вом ро до љу бљу и сло бо до љу бљу, а не о пе сни штву и фи ло зо-
фи ји) (Бо шков, „Пред го вор“, у: НЕ НА ДО ВИЋ 1971: 28). Ови тек сто ви на ста ли су, 
као што је ис ти цао и сам Не на до вић, спон та но, као пи сма при ја те љу, без пра-
ве књи жев не на ме ре: „ова пут нич ка пи сма ни су пи са на с том на ме ром да се 
игде пе ча та ју, ко је ће се из њи хо вог про сто ра и са свим искре ног при по ве да ња 
ви де ти, но кад се у свет пу шћа ју, сва ки чи та тељ, ко ме је во ља, мо же се др жа ти 
да су упра во ње му пи са на, по чем ње га ра ди са мо се и пе ча та ју“ (нав. пре ма: 
ДЕ РЕ ТИЋ 1983: 325–326). Јо ван Де ре тић про це њу је да је на књи жев но уоб ли ча-
ва ње Не на до ви ће вих пи са ма сва ка ко ути цао и До си теј Об ра до вић сво јом 
ау то би о гра фи јом, чи ји је дру ги, пу то пи сни део пи сан у ис тој фор ми. Не на до-
ви ће ви пу то пи си су оце ње ни као пу ни ве дри не, ху мо ра, за ни мљи вих до жи-
вља ја, по е тич ни по основ ном рас по ло же њу, уоб ли че ни у фор ми сло бод не, 
ра су те ком по зи ци је (нав. пре ма: ДЕ РЕ ТИЋ 1983: 325–326). На су прот ра ни је 
ис ти ца ним про све ти тељ ским тен ден ци ја ма, у на шој књи жев ној исто ри о гра-
фи ји све се ви ше ис ти че умет нич ки ка рак тер Пи са ма Љу бо ми ра Не на до ви ћа. 
Ути сци о пи шче вом од но су пре ма ра зно вр сним по љи ма му зи ке у скла ду су с 
ви ђе њи ма пу то пи сних бе ле жа ка пре вас ход но као из ра за пи шче ве лич но сти 
и ду ха, ми сли и по гле да на свет (уп. БО ШКОВ 1971: 24). Кроз ове те ме, Не на до вић 
из ла же и сво ја есте тич ка на че ла, као и ши ра ви ђе ња о сфе ри и зна ча ју ду хов ног, 
умет нич ког ства ра ла штва у це ли ни жи вот ног ис ку ства.

Иа ко је (по пут Ви лов ског) ви ше остао упам ћен као ор га ни за тор не го као 
ства ра лац на књи жев ном по љу, Вла дан Ђор ђе вић је књи жев не кри ти ча ре та-
ко ђе из не на дио нео че ки ва но за ни мљи вим и чи тљи вим тек сто ви ма, те су и 
ње го ве успо ме не оце ње не као жи ви при каз „духa вре ме на“ (СЛАП ШАК 1988: 
414). Уз кон ста та ци ју о зна чај ној ра зли ци из ме ђу нај ра ни јих успо ме на, објек-
ти ви зо ва них уно ше њем раз ли чи тих до ку ме на та и из ве шта ја ко ји у пот пу но сти 
удва ја ју ис ка зе ау то ра о срп ско-тур ском и срп ско-бу гар ском ра ту, и се ћа ња 
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из мла до сти (за пи са на по след ња, у ста ро сти!), ис пи са них нео п те ре ће ним ре-
то рич ким апа ра том ко ји би упу ћи вао на тач ност и пре ци зност, по ну ђе но је 
ви ђе ње да кроз ове про ме не и пи шчев ис каз вре ме ном по ста је ли те рар ни ји, 
од но сно да Ђор ђе вић по ста је бо љи пи сац у ста ро сти (СЛАП ШАК 1988: 414). 

Сво је вр сни пут од не књи жев ног до пра вог књи жев ног тек ста оства рио 
је, пре ма ми шље њу књи жев них кри ти ча ра, и Ми лан Са вић у пор тре ти ма са-
вре ме ни ка (На ших ста рих) ко ји ма је учи нио и зна ча јан от клон од не кро ло га, 
слич но као и Ми ха и ло По лит Де сан чић у ме мо ар ским спи си ма (Ка ко сам свој 
век про вео и По кој ни ци) ко ји не ли че ни на ти пич не не кро ло ге ни на би о гра фи је 
(Не нин, „Са дру ге стра не не кро ло га“, у: СА ВИЋ 2010: 5–11; МИ КА ВИ ЦА 2006). По-
хва љен као еру ди та ле пог сти ла, ко ји је у ме мо ар ским се ћа њи ма на Сент ан дре-
ју и ђач ке да не ус пео да об је ди ни чи ње нич ну ва жност и раз и гра ну ства ра лач ку 
ма шту, сло бод но кр ста ре ћи исто риј ским пе ри о ди ма, ком па ра тив ним са гле да-
ва њем и има ги на ци јом об ја шња ва ју ћи сло же не сли ке исто риј ских до ба и про-
ме на, Па вле Со фрић је, слич но Ја ко ву Иг ња то ви ћу, и у освр ти ма на му зи ку дао 
низ упе ча тљи вих пор тре та и сво је вр сне пси хо ло шке сту ди је сво јих са вре ме-
ни ка (уп. Пав ко вић, „Над Со фри ће вим тек сто ви ма о Сен тан дре ји“, у: СО ФРИЋ 
1994: 107–108). У це ли ни Со фри ће вих бе ле жа ка, по себ но се из два ја ју жи во и 
књи жев но про во ка тив но из не та се ћа ња на ту роб не да не у срп ској сен тан дреј-
ској шко ли, док је упра во пор трет су ро вог учи те ља и опис ат мос фе ре (ко ји у 
зна чај ном бро ју сег ме на та до но се дра го це на све до чан ства о му зи ци!) про це њен 
као глав ни услов бе ле три стич ке успе шно сти ме мо а ра (уп. Пав ко вић, „Над 
Со фри ће вим тек сто ви ма о Сен тан дре ји“, у: СО ФРИЋ 1994: 107–108). Нај зад, 
при ка за ни освр ти на умет ност и му зи ку из пе ра Ла зе Ко сти ћа до но се још јед-
но дра го це но осве тље ње Ко сти ће вог кри ти чар ског ра да, ко ји је ока рак те ри сан 
као осо бе ни ди ја ло шко-ме мо ар ски стил, с ја ком лич ном но том и пре по зна-
тљи вим ин ди ви ду а ли змом ори ги нал ног ства ра о ца, по ле ми ча ра и есте ти ча ра 
(ПА ЛА ВЕ СТРА 1991: 7). Из це ли не Ко сти ће вих за пи са о умет но сти иси ја ва уну-
тра шње стил ско и ду хов но је дин ство ме мо ар ског и књи жев но кри ти чар ског 
при сту па.

Да ка ко, ин тер пре та ци ја и ана ли тич ко про ми шља ње по је ди нач них де ла 
са спи ска из во ра ко ји са чи ња ва ју осно ви кор пус овог ра да у скла ду с на ве де ним 
ка те го ри ја ма ту ма че ња књи жев них жан ро ва зах те ва ло би за себ ну сту ди ју, 
за сно ва ну на те мељ ном уви ду у те о ри је жан ра и дру гим књи жев но те о риј ским 
ме то да ма. У окви ри ма те ку ћег ис тра жи ва ња, па жња је усме ре на ка раз у ме ва њу 
до ку мен тар но-умет нич ких од ло ма ка о му зи ци и њи хо вих раз ли чи тих функ-
ци ја – у кон тек сту це ли не и у од но су на ти по ве ме мо ар ских де ла у ко ји ма се 
ја вља ју, од но сно као зна чај них из во ра за ис тра жи ва ња срп ске кул тур не и му-
зич ке исто ри је.
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Ме мо ар ски тек сто ви о му зи ци у ис тра жи ва њи ма кул ту ре 

С об зи ром на основ не ци ље ве спро ве де ног ис тра жи ва ња, ме ђу ко ји ма је 
утвр ђи ва ње кул тур но и сто риј ског и ин сти ту ци о нал ног ста ту са му зи ке у по-
ме ну тим де ли ма и пред ста вља ње књи жев них из во ра као гра ђе за про у ча ва ње 
и ре кон струк ци ју срп ске му зич ке и кул тур не исто ри је, од лом ке о му зи ци у 
срп ској до ку мен тар но-умет нич кој про зи мо гу ће је ту ма чи ти и у ши рем ме то-
до ло шком кон тек сту кул тур них ис тра жи ва ња. По ме ну ти при ступ од го ва ра 
ста во ви ма пре ма ко ји ма 21. век, за раз ли ку од до ми нант но те о риј ских ана ли-
тич ко-на уч них тен ден ци ја у 20. ве ку, по ста је век ин тер пре та ци је (уп. BU ŽINJ SKA, 
MAR KOV SKI 2009: 27). По ста вље на су но ва пи та ња о су шти ни за да та ка ин тер-
пре та ци је, од ре ђи ва њу ње них гра ни ца и мо гућ но сти. Те о ри ја је по ста ла ин тер-
ди сци пли нар ни дис курс, отво рен за ра зно вр сне кул тур не кон тек сте, дис курс 
ко ји омо гу ћу је да се „ин те ре сант ни је, жи вље“, са до дат ним, ства ра лач ким им-
пул си ма чи та књи жев ност (BU ŽINJ SKA, MAR KOV SKI 2009: 43).

У са гла сју с по зи ти ви стич ким ви ђе њи ма Ипо ли та Те на (Hip polyte Ta i ne), 
ко ја су из ро ди ла и сам по јам ин тер пре та ци је, из во ри су ту ма че ни као ка рак-
те ри стич ни до ку мен ти о њи хо вим ства ра о ци ма – књи жев ним ау то ри ма, али 
и о вре ме ну, окол но сти ма и дру штве ној сре ди ни из ко је су по те кли. Та ко ђе, 
де ла по је ди нач них пи са ца раз ма тра на су као ау то ном не ка те го ри је, при че му 
је ау то но ми ја (ме мо ар ског) тек ста схва ће на у од но су на пи сца, али и у од но су 
на при ма о ца, пре ма ми шље њу Вик то ра Шклов ског. Нај зад, ту ма че њем књи-
жев ног умет нич ког де ла као до ку мен та о ре цеп ци ји при ма о ца, ка кво су за-
сту па ли пред став ни ци фор ма ли зма и но ве кри ти ке у 20. ве ку (по себ но Ханс 
Ро берт Ја ус /Hans Ro bert Ja uss/ ко ји је и фор му ли сао глав на пи та ња есте ти ке 
ре цеп ци је), ис кљу чу ју ћи би о гра фи зам и исто ри зам у по зи ти ви стич ком сми слу 
и ста вља ју ћи ак це нат на из у ча ва ње са мог тек ста, као глав на ка те го ри ја ана-
ли тич ког при сту па ме мо ар ским жан ро ви ма ис так нут је хо ри зонт оче ки ва ња, 
од но сно ре цеп ци ја чи та о ца ко ји из по је ди нач них до ку мен тар них де ла са зна-
је по је ди но сти – у на шем слу ча ју, о све ту кул ту ре, умет но сти, му зи ке (уп. 
МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ 2000: 53–67).

У ци љу функ ци о нал ног са гле да ва ња раз ли чи тих аспе ка та ода бра них 
од ло ма ка о му зи ци, спро ве ден је спо ља шњи при ступ ме мо ар ским де ли ма, 
по пут оног ко ји су за сту па ли Ре не Ве лек (René Wel lek) и Остин Во рен (Au stin 
War ren), по ста вља ју ћи за циљ књи жев но те о риј ског ис тра жи ва ња од нос из-
ме ђу књи жев но сти и би о гра фи је, пси хо ло ги је, дру штва, иде ја, дру гих умет-
но сти и умет нич ких тек сто ва (VE LEK, VO REN 1991). Тра гом ге не тич ке кри ти ке, 
до ку мен тар на све до чан ства о му зи ци су раз ма тра на уз тен ден ци ју ка од ре ђи-
ва њу спољ них ути ца ја на на ста нак ме мо ар ских књи жев них де ла, на сто ја њем 
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да се раз у ме ју дух епо хе, ши ре исто риј ске, дру штве не и кул тур не окол но сти 
ко је су усло ви ле пи са ње де ла, од но сно ства ра ње осо бе не по е ти ке по је ди нач них 
ау то ра. У овом сми слу схва ћен је и кон цепт ис тра жи ва ња чи ји је пред мет 
кул ту ра у ши ро ком сми слу зна че ња. Ме ђу основ ним про бле ми ма у при сту пу 
књи жев ном тек сту из дво је на су она о дру штве ном и кул тур ном кон тек сту 
де ла и о вред но сти ма ко је де ло про па ги ра, ко је су у де лу скри ве не, у тре нут ку 
на стан ка и у тре нут ку ана ли тич ког при сту па. Фор мал на ана ли за под ре ђе на 
је кул тур ној ана ли зи, а књи жев ни тек сто ви су са гле да ни као тек сто ви кул ту ре 
(BU ŽINJ SKA, MAR KOV SKI 2009: 571–572). При то ме је „кул тур ни жи вот“ схва ћен 
у нај ши рем зна че њу, с об зи ром на раз ли чи те об ли ке ства ра ла штва, рас по ред 
сло бод ног вре ме на, прин ци пе по ко ји ма се ори јен ти ше лич но вас пи та ње и 
обра зо ва ње, те об ли ке кул тур ног по на ша ња (ДИ ГА 2007: 11). Мо гло би се ре ћи 
и да је свр ха умет нич ког де ла са гле да на из пер спек ти ве „из ме ђу има нент ног 
по сто ја ња, одво је ног од сва ке ствар но сти про тив реч не де лу, и из ме ђу функ-
ци је усло вље не жи во том, дру штвом и прак тич ном по тре бом“ (HA U ZER 1966: 234). 

Мо гу ће је и при бли жа ва ње Бах ти но вом пој му те о ри је у ко јој је књи жев-
но сти при зна та кључ на уло га у раз у ме ва њу ме ха ни за ма кул ту ре и дру штве не 
ко му ни ка ци је – кул ту ра је про стор ра зно вр сних дис кур са ко ји се ме ђу соб но 
по ти ру, што зна чи да не по сто ји је дан је зик ко ји опи су је ствар ност; књи жев но 
де ло ни је за тво ре на и ау то ном на тво ре ви на, већ ис каз ко ји пред ста вља „ка ри-
ку у лан цу је зич ке ко му ни ка ци је“ и жи ви са мо у кон так ту са дру гим де ли ма 
(BU ŽINJ SKA, MAR KOV SKI 2009: 168, 180).

Уз по себ ну по зор ност, мо гло би се ре ћи да је учи њен и сво је вр сни ко рак 
ка при бли жа ва њу ре зул та та основ ног ис тра жи ва ња по љу ин тер пре та тив не 
ан тро по ло ги је Кли фор да Гер ца (Clif ford Ge ertz), ко ја уз ис тра жи ва ње кул ту ра 
дру гих на ро да под ра зу ме ва и упо зна ва ње соп стве не кул ту ре, с по себ ним зах-
те вом за до пи ра њем до ње них су штин ских од ли ка (GE ERTZ 1973; BU ŽINJ SKA, MAR-

KOV SKI 2009: 578). И у овом кон тек сту до ла зе до из ра жа ја ди мен зи је рас пра ва 
о дру гом, ко је су по себ но жа нр пу то пи са од ре ди ле као дра го це ни ма те ри јал за 
ис тра жи ва ње иден ти те та, про стор ног од ре ђе ња, евро по цен трич но сти. Уз опа-
ску о илу зи ји дво стру ког пу то ва ња ко ју чи та ње пу то пи са до но си (као и сва ко 
чи та ње, с об зи ром на мен тал ну и ствар ну про ме ну ме ста), у слу ча ју до ма ће 
књи жев не прак се зна чај на је и кон ста та ци ја о сво је вр сном удва ја њу сли ке „о 
на ма“, кроз по де лу на пу то пи се ко је пи сци пи шу о стра ним, од но сно о срп ским 
кра је ви ма, и на оне ко је стран ци пи шу о срп ским пре де ли ма (ПЕ КО ВИЋ 2001: 14–15).

Ко нач но, уко ли ко би пред ста вље на гра ђа би ла ин тер пре ти ра на у окви-
ри ма ал ти се ров ског или бар тов ског дис кур са, би ло би ис так ну то ви ђе ње да 
је сва ки текст иде о ло ги зо ван, да у се би кри је скуп пред ста ва о све ту и од ре-
ђу је од нос по је дин ца пре ма соп стве ном жи во ту. Та ква ин тер пре та ци ја би се 
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од но си ла на све вр сте тек сто ва и ис ка за као ис по ља ва ње по ме ну тих пре ми са 
и њи хо во по зи ци о ни ра ње у ши рем дру штве ном кон тек сту (BU ŽINJ SKA, MAR-

KOV SKI 2009: 591). Кул тур на ис тра жи ва ња би ла би схва ће на као она ко ја се 
ба ве ути ца јем дис кур са на опа жа ње ствар но сти ко је не из бе жно под ле же фик-
ци ји (BU ŽINJ SKA, MAR KOV SKI 2009: 592).

Као по себ на те ма, у ве зи с ра зно род ним ка рак те ри сти ка ма пред ста вље-
них до ку мен тар но-умет нич ких про зних жан ро ва, отва ра се рас пра ва о пој-
мо ви ма кул ту ре пам ће ња, од но сно о ди на ми ци ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног 
се ћа ња, из пер спек ти ве кон цеп та „све та жи во та“, као ми кро пла на лич них 
ис ку ста ва по је ди на ца и исто риј ског ма кро пла на про шло сти (уп. МИ ШКО ВИЋ 
2010). Ода бра на де ла из кор пу са срп ске ме мо а ри сти ке зна чај но је ту ма чи ти и 
уз сво је вр сно по ме ра ње ак цен та с књи жев но сти и умет но сти на би о гра фи ју 
ау то ра и ак ту ел на дру штве но-по ли тич ка пи та ња у на стан ку де ла, а би о граф-
ско-ме мо ар ска се ћа ња на кул тур на и му зич ка ис ку ства са гле да ти као зна чај не 
чи ни о це у из град њи иден ти те та по је ди нач них пи са ца (уп. RAN DALL 1995; нав. 
пре ма: ASMAN A. 2011: 23). 

Кул тур но пам ће ње у ту ма че њи ма Ја на Асма на пред ста вље но је као пам-
ће ње ко је пот хра њу је тра ди ци ју и ко му ни ка ци ју, а пи смо је при ка за но као 
екс тер на ли за ци ја пам ће ња, ди рект но про ши ре ње мо гућ но сти при ма ња ме-
мо ри са них ин фор ма ци ја и са оп ште ња. При то ме, на гла ше но је да мо гућ ност 
екс тер ног ме мо ри са ња не по га ђа са мо ин ди ви дуе већ, пре све га, дру штво и 
ко му ни ка ци ју ко ја га кон сти ту и ше, као и да по зи тив ним но вим об ли ци ма 
ре тен ци је и освр та од го ва ра ју не га тив ни об ли ци за бо ра вља ња (уз по моћ из-
ме шта ња и по ти ски ва ња кроз цен зу ру, уни шта ва ње, пре прав ке, из ме не) 
(ASMAN J. 2011: 20). Пи та ња кул ту ре пи сма сто га су ста вље на у ши ри кон текст 
кон струк ци је кул тур ног вре ме на и ства ра ња ко лек тив ног иден ти те та – кул ту ра 
се ћа ња по ве за на је с „пам ће њем ко је ства ра за јед ни цу“ (ASMAN J. 2011: 22, 28). 

Пре ма Асма ну, кул ту ра се ћа ња се у нај ве ћој ме ри за сни ва на раз ли чи тим 
об ли ци ма од но са пре ма про шло сти. Про шлост на ста је из на шег од но са пре ма 
њој и као та ква се у кул тур ном пам ће њу не мо же одр жа ти; она пре ла зи у сим-
бо лич ке фи гу ре за ко је се ве зу је се ћа ње. Се ћа ње по том пре ра ста у при че, из 
ко јих про из ла зи и аде кват но раз у ме ва ње са да шњо сти (ASMAN J. 2011: 35–51). 
На гла ше но је и да кул тур но пам ће ње увек има сво је спе ци фич не но си о це, 
ме ђу ко ји ма су за ба вља чи, бар ди, гри о ти, све ште на ли ца, учи те љи, као и умет-
ни ци, пи сци, на уч ни ци (ASMAN J. 2011: 53). Има ју ћи у ви ду по ме ну та ту ма че ња, 
чи ни се свр сис ход ним и до дат но раз ма тра ње од но са срп ских ме мо а ри ста 
пре ма раз ли чи тим по ја ва ма у све ту му зи ке и кул ту ре у ми ну лој епо хи о ко јој 
пи шу. С об зи ром на ви ђе ње да се ин ди ви ду ал но пам ће ње по себ но осла ња на 
од ре ђе ну осо бу сна гом ње ног уче шћа у ко му ни ка циј ским про це си ма, зна чај 
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кон так та пи са ца с му зи ча ри ма до ла зи до осо би тог из ра жа ја. На по ме на да је 
пам ће ње увек бри жљи во огра ни че но, с дру ге стра не, ко ре спон ди ра с на по ме-
на ма о при ро ди до ку мен тар но-умет нич ких жан ро ва, пи та њи ма ау то цен зу ре 
и ода би ра гра ђе ко ја је из жи во та пре не та или из о ста вље на у ме мо ар ским 
при ча њи ма. Ин ди ви ду ал но пам ће ње у те о ри ји је са гле да но и као скуп епи-
зод них, пер спек ти ви стич ких и у то ме не раз мен љи вих и не пре но си вих се ћа ња 
(ASMAN A. 2011: 23). Чи ње ни ца да се се ћа ња не ми нов но раз ли ку ју, као и да не 
по сто је изо ло ва но, већ да су умре же на са се ћа њи ма дру гих, под сти че ка ко на 
су че ља ва ње раз ли чи тих ме мо ар ских (од но сно ме мо ар ских и све до чан ста ва 
из дру гих до ку мен тар них из во ра) сен че ња по ве за них му зич ких фе но ме на и 
до га ђа ја, та ко и на пре и спи ти ва ње са вре ме не ре цеп ци је се ћа ња на му зич ки 
жи вот про шлог вре ме на. Све до чан ства о му зи ци из пе ра ау то ра до ку мен тар-
них тек сто ва до при но се упо зна ва њу и раз у ме ва њу ду ха про шлог вре ме на, али 
и раз ми шља њи ма о раз ма тра ним те ма ма у кон тек сту са да шњег тре нут ка. 
За хва љу ју ћи струк ту ри за сно ва ној на укр шта њу, пре кла па њу и спо соб но сти 
при кљу чи ва ња, утвр ђе но је да се се ћа ња уза јам но по твр ђу ју и учвр шћу ју, сти-
чу ћи ко хе рен ци ју и ве ро до стој ност и де лу ју ћи као чи ни лац по ве зи ва ња и 
обра зо ва ња за јед ни це (ASMAN A. 2011: 23). Ви ђе ња да су, узе та за се бе, се ћа ња 
фраг мен тар на, огра ни че на и не у о бли че на као из дво је ни, не по ве за ни мо мен ти 
без оно га Пре и оно га По сле, и да тек за хва љу ју ћи при по ве да њу на кнад но до-
би ја ју об лик и струк ту ру ко ји их исто вре ме но до пу њу ју и ста би ли зу ју – као и 
да се по је ди на се ћа ња ме ња ју то ком вре ме на за јед но са пр о ме ном лич но сти 
ко ја пам ти и ње них жи вот них окол но сти, док дру га бле де или са свим иш че-
за ва ју – чи не се та ко ђе ва жним у кон тек сту раз ма тра ња раз ли чи тих ти по ва и 
ни воа до ку мен тар но сти ме мо ар ских из во ра (ASMAN A. 2011: 24). У окви ру 
те о ри је кул тур ног пам ће ња, ме мо ар ски тек сто ви о му зи ци за вре ђу ју да по-
ста ну пред мет ту ма че ња ко је функ ци о ни ше уз по моћ пој мов ног че тво ро у гла 
– с об зи ром на сло же не фе но ме не и пи та ња о ства ра њу тра ди ци је, од но су 
пре ма пр о шло сти, кул ту ри пи сма и ства ра њу иден ти те та. 

Уме сто за кључ ка

Кроз раз ли чи те при зме, основ ни ре зул та ти спро ве де ног ис тра жи ва ња – 
до пу не до са да шњих зна ња о срп ској му зи ци и му зи ци ме ђу Ср би ма у 19. ве ку 
– спе ци фич но од ра жа ва ју ин тер ди сци пли нар ни од нос из ме ђу по ља књи жев-
но сти и му зи ке, ли те рар не и му зич ке исто ри о гра фи је, од но сно ис тра жи ва ња 
срп ске кул тур не исто ри је. У окви ри ма пр ве си сте ма ти за ци је ана ли зи ра не 
гра ђе из кор пу са срп ске ме мо а ри сти ке дру ге по ло ви не 19. ве ка, по ку ша ли смо 
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да су ми ра мо мно штво ра зно ли ких до ку мен тар них за пи са о му зич ком жи во ту 
ме ђу Ср би ма у овом пе ри о ду. У ди ја хро ној пер спек ти ви, из вор на до ку мен тар-
но-умет нич ка све до чан ства за бе ле же на у ме мо а ри ма, (ау то)би о гра фи ја ма, 
днев ни ци ма и пу то пи си ма углед них срп ских кул тур них по сле ни ка, књи жев-
ни ка, др жав ни ка и по ли ти ча ра по твр ђу ју хи по те зу о спе ци фич ној ди на ми ци 
и ево лу ци ји раз ли чи тих об ли ка и ви до ва при су ства му зи ке у срп ским сре ди-
на ма у 19. ве ку. 

Основ ни ути сак на кон са би ра ња и ана ли зи ра ња ра зно род них ме мо ар-
ских за пи са ко ји се од но се и на свет кул ту ре и умет но сти је сте да је му зи ка 
би ла ве о ма ва жан сег мент жи во та свих сло је ва срп ског дру штва 19. ве ка – у 
раз ли чи тим кул тур но и сто риј ским кон тек сти ма, у сфе ри јав ног и при ват ног, 
у свим жи вот ним до би ма, у ур ба ној и ру рал ној сре ди ни. У скла ду с пе ри о дом 
на стан ка до ку мен тар но-умет нич ких тек сто ва, у епо хи из ме ђу ро ман ти зма, 
би дер ма је ра и ре а ли зма, у за пи си ма је по себ но ис так ну та уло га му зи ке као 
при год ног ме ди ју ма за из ра жа ва ње на ци о нал не иде је и не го ва ње на ци о нал ног 
сти ла, о ко јем се оп шир но го во ри у кон тек сту при ча о бу ђе њу и раз во ју овог 
об ли ка дру штве не све сти у 19. ве ку. 

Под „му зи ком“ под ра зу ме ва ју ћи све до че ња о раз ли чи тим обла сти ма, 
ви до ви ма и аспек ти ма му зич ког ства ра ла штва, из во ђа штва и ре цеп ци је, из 
„ри зни це“ до ку мен тар но-умет нич ких из во ра смо из дво ји ли по себ но упе ча тљи-
ве од лом ке о зна ме ни тим по је дин ци ма и по пу лар ним му зич ким прак са ма, 
ак ту ел ним кул тур но-умет нич ким, му зич ким до га ђа ји ма ме ђу Ср би ма, ко ји 
су у 19. ве ку жи ве ли у раз ли чи тим сре ди на ма и у раз ли чи тим дру штве но-кул-
тур ним и др жав ним окол но сти ма. 

Као зна чај не по је дин це из све та му зи ке, ме мо а ри сти пре те жно по ми њу 
срп ске ком по зи то ре и ме ло гра фе, во кал не и ин стру мен тал не со ли стич ке из-
во ђа че и ди ри ген те – на пр вом ме сту са вре ме ни ке, али и оне упам ће не из про-
шлих вре ме на – ко ји су кључ но до при не ли раз во ју срп ске цр кве не и све тов не 
му зи ке у овом пе ри о ду. У ме мо ар ским од лом ци ма по све ће ним ком по зи тор ској 
де лат но сти шко ло ва них, „про фе си о нал них“ му зи ча ра, пре по знат је и на гла шен 
њи хов до при нос у раз ли чи тим обла сти ма ства ра ла штва – по чев од пи о нир ске 
ме ло граф ске де лат но сти Кор не ли ја Стан ко ви ћа, до уво ђе ња и не го ва ња ви ше-
гла сног хор ског пе ва ња у окви ри ма цр кве не, бо го слу жбе не му зи ке (Ни ко ла 
Ђур ко вић, Алек сан дар Мор фи дис Ни сис, Кор не ли је Стан ко вић, Ти хо мир Осто-
јић), не го ва ња и раз во ја све тов ног хор ског зву ка (Ми лан Ми ло вук, Јо сиф Ма-
рин ко вић, Сте ван Мо кра њац, Иси дор Ба јић, Јо ван Ива ни ше вић, Ми та То па-
ло вић, Пе тар Ко њо вић), кла вир ског ства ра ла штва и из во ђа штва (Јо ван Па чу, 
Јо ван Ива ни ше вић, Ида До брин ко ви ће ва), пе да го ги је (Мор фи дис Ни сис, Ба-
јић, Осто јић), као и обла сти пи са ња о му зи ци (Па чу, Ко њо вић). Ис так ну те су 
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и ди ри гент ске ак тив но сти оних ком по зи то ра ко ји су да ли нај ве ћи до при нос 
раз во ју срп ске хор ске му зи ке. 

У освр ти ма на об ли ке јав не из во ђач ке прак се, нај че шће су на ве де ни тек 
са же ти по да ци о на сту па њи ма по зна тих му зи ча ра на кон цер ти ма и бе се да ма. 
С дру ге стра не, с осо би том па жњом су ко мен та ри са ни об ли ци и ка рак те ри сти-
ке му зи ци ра ња у при ват ној сфе ри. У оба слу ча ја, го то во не из о став но је ис ти-
ца на на ци о нал на ди мен зи ја до га ђа ја и са др жа ја из во ђе них де ла. Осим про фе-
си о нал них из во ђа ча-му зи ча ра (на сту пи Кор не ли ја Стан ко ви ћа као пи ја ни сте 
и као хор ског ди ри ген та, пи ја ни стич ко пред ста вља ње Иде До брин ко ви ће ве 
и ви о ли нист ки ње Ми ле Ви лов ски на бе се да ма и кон цер ти ма, итд.), бле ском 
ме мо ар ског бли ца „ухва ће ни“ су у тре ну ци ма ужи ва ња у му зич ком из во ђе њу 
и мно ги му зич ки ама те ри – пор тре ти са ни као уче ни ци, у окви ри ма при ват не 
на ста ве кла ви ра (кра љи ца На та ли ја, Ми лан Са вић, Сав ка Су бо тић, де ца Ми-
ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа), по је дин ци ко ји му зи ци ра ју у тре ну ци ма са мо ва ња и 
изо ла ци је (Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња) или при ли ком кућ них и са лон ских 
оку пља ња (Ми ха и ло По лит Де сан чић, Сав ка Су бо тић). Књи жев ни умет ни ци, 
пи сци и пе сни ци (Ко ста Триф ко вић, Бран ко Ра ди че вић, Си мо Ма та вуљ, Ди-
ми три је Ми та Ми хај ло вић), про фе со ри (Ми лан Ку јун џић, Ђор ђе Па вло вић), 
прав ни ци-адво ка ти (Јо ван Ста јић), пред ста вље ни су као ве сни ци ин те ре со ва ња 
за му зич ке те ме и са др жа је, те по себ но за жи во уче шће у из во ђач кој му зич кој 
прак си, у сво јој не по сред ној око ли ни. 

Ка рак те ри стич на и ве о ма сло же на сли ка ди на ми ке од но са се о ске и ва ро-
шке, град ске тра ди ци је ре флек ту је се по себ но и кроз ме мо ар ске за пи се о ти по-
ви ма и функ ци ја ма му зи ци ра ња у овим раз ли чи тим сре ди на ма, те о спе ци-
фич ном дру штве ном ста ту су на род них му зи ча ра. Пре ма жи вим све до че њи ма 
пи са ца, об ли ци му зи ци ра ња у се о ској сфе ри нај че шће су ве за ни уз рад не 
ак тив но сти (на мо би у по љу, ви но гра ду, или у ку ћи, на пре лу) и раз ли чи те 
об ред но-оби чај не ци клу се (го ди шњег и жи вот ног кру га), док је тра ди ци о нал-
на му зи ка у град ској и ва ро шкој сфе ри нај ди на мич ни је ожи вље на при ли ком 
дру штве них оку пља ња на на род ним са бо ри ма, ва ша ри ма и слич ним по пу лар-
ним све ча но сти ма. 

Кроз до ку мен тар не бе ле шке при ка зан је и из ра же ни сте пен очу ва ња цр кве-
но-на род не тра ди ци је у се о ској сре ди ни, а с дру ге стра не ка рак те ри стич ни 
амал гам кул ту ра и му зич ких тра ди ци ја у град ском и ва ро шком окру же њу. У 
обе сфе ре, на род ни му зи ча ри (на ро чи то гу слар и гај даш) пред ста вље ни су као 
из ра зи то це ње ни по је дин ци, са ста ту сом на ци о нал них бар до ва. За ни мљи во је 
да ти „на род ни хе ро ји“ (у кон тек сту на ци о нал не иде о ло ги је 19. ве ка), чу ва ри 
во кал не и ин стру мен тал не фол клор не му зич ке тра ди ци је, пре те жно оста ју 
ано ним ни. Ово се на ро чи то од но си на ме мо ар ске при ка зе ак тив но сти гај да ша 
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и гу сла ра. Из у зет ке чи не ме сти мич ни по ме ни по зна тих там бу ра ша и „хе ге да ша“, 
на ро чи то по пу лар них ка фан ских му зи ча ра (по ро ди ца Ци цва ри ћа, „бан да“ 
Мар ци ја Хор вата, сом бор ски там бу раш Сте ван Ба чић Трн да, Ми та Сте фа но вић, 
итд.). Дру штве на уло га ка фан ских му зи ча ра и њи хо вог ре пер то а ра по себ но је 
ту ма че на с об зи ром на сте ге ап со лу ти стич ког си сте ма у Хаб збур шкој мо нар-
хи ји, при че му је ис ти ца но сна жно деј ство му зи ке као јав ног сред ства спо ра зу-
ме ва ња. Нај зад, освр ти ма на раз ли чи те аспек те из во ђач ке прак се, у гра ђан ској 
и се о ској дру штве ној сфе ри, отво ре на је и ши ра те ма о функ ци ја ма и ста ту су 
по је ди нач них ин стру ме на та.

У до ку мен тар ним из во ри ма ко мен та ри са ни су го то во сви му зич ки жан-
ро ви ко ји су у 19. ве ку би ли за сту пље ни на му зич ком ре пер то а ру на под руч ји ма 
о ко ји ма ме мо а ри сти пи шу. У скла ду с тре нут ком пи са ња, до ми ни ра ју освр ти 
на област во кал не му зич ке тра ди ци је и ства ра ла штва – но ви не на по љу јед-
но гла сне и ви ше гла сне цр кве не му зи ке, раз ли чи ти об ли ци тра ди ци о нал не, 
фол клор не му зич ке прак се. На ро чи то је ак цен то ва но пи та ње по пу лар но сти 
са вре ме них пе са ма, по но во у са гла сју с дис кур сом ак ту ел не на ци о нал не идео-
ло ги је. Да ти су дра го це ни по гле ди на из во ђа штво у обла сти кла вир ске, ка мер-
не, ре ђе и ор ке стар ске му зи ке, као и освр ти на но ве жа нр о ве по чет ком 20. 
ве ка (џез, тингл-тангл са ста ви, ва ри је теи и сл.).

Ме мо а ри сти пре по зна ју зна чај му зич ких ан сам ба ла и раз ли чи тих функ-
ци ја му зи ке у ра ду ис так ну тих кул тур них ин сти ту ци ја. Не рет ко су и ди рект но 
укљу че ни у рад пе вач ких дру шта ва – све ак тив ни јих и у дру штве ном жи во ту 
при сут ни јих, нај пре на под руч ју Хаб збур шке мо нар хи је, а по сте пе но и у Кне-
же ви ни/Кра ље ви ни Ср би ји. Мно ги ме ђу ау то ри ма до ку мен тар них тек сто ва су 
по ча сни чла но ви и углед ни пред став ни ци дру шта ва (Ко стић, Су бо тић, Ви лов-
ски, Пе тро вић), њи хо ви пред сед ни ци или чла но ви упра ве (Ну шић, Ђор ђе вић, 
Шап ча нин, Бо шко вић). Пи сци о пе вач ким дру штви ма пи шу као о из у зет но 
зна чај ним пред став ни ци ма кул ту ре и ве сни ци ма кул тур но-умет нич ког жи-
во та сре ди не, пред ста вља ју ћи их не са мо као глав не ор га ни за то ре раз ли чи тих 
кул тур них ма ни фе ста ци ја, про сла ва и за ба ва (Ми ли ће вић, Кр стић, То до ро-
вић), већ че сто и као ак тив не пре но си о це по ли тич ких, ди пло мат ских по ру ка. 
У кон тек сту ак ту ел них дру штве но-по ли тич ких од но са у пе ри о ду Ба хо вог 
ап со лу ти зма, упе ча тљи во је при ка зан му зич ки жи вот беч ког по зо ри шта и 
опе ре (Ви лов ски).

Књи жев но пе ро по је ди них ау то ра, по гла ви то Ла зе Ко сти ћа, Ми ла на Са-
ви ћа, То до ра С. Ви лов ског и Ко сте Хри сти ћа, по ка зу је да су пи сци упо зна ти 
са за ко ни то сти ма му зич ког је зи ка и есте ти ком раз ли чи тих епо ха и умет нич ких 
сти ло ва, ства ра ла штвом нај по зна ти јих за пад но е вроп ских ком по зи то ра. Це-
ње ни пред став ни ци умет но сти ре не сан се, ба ро ка, кла си ци зма и ро ман ти зма 
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по ме ну ти су и у кон тек сти ма го во ра о ли ков ној умет но сти (Сте ван То до ро вић). 
Уоч љи во је и да су по је дин ци по пут Ну ши ћа и Хри сти ћа упу ће ни у по ље ак ту-
ел них на пи са о му зи ци, за сни ва ју ћи сег мен те соп стве них за бе ле жа ка на из во-
ди ма из пе ри о дич не штам пе и сл.

Мно штво те мат ски, са др жај но и идеј но раз ли чи тих за пи са о му зи ци, из 
пе ра пред став ни ка раз ли чи тих стру ка и (дру штве но-по ли тич ких) опре де ље-
ња, до но си сли ку сло же них дру штве них и кул тур но-исто риј ских при ли ка у 
ко ји ма му зи ка, у за ви сно сти од сре ди не, има раз ли чи ту уло гу и функ ци је. 
Ме ђу до ку мен тар ним све до чан стви ма пре о вла ђу ју она о раз ви је ном кул тур-
ном и му зич ком жи во ту град ских сре ди на хаб збур шке те ри то ри је на се ље не 
Ср би ма (Беч, Бу дим пе шта, Сен тан дре ја, Арад, Се ге дин, Пе чуј, Сом бор, Но ви Сад, 
Срем ски Кар лов ци, Зе мун, Те ми швар, За греб), ко је од ли ку ју иде а ли гра ђан-
ског дру штва. Пре ма ме мо ар ским на пи си ма, му зи ком је под стак нут раз вој 
мно го број них удру же ња и ин сти ту ци ја на ме ње них обра зо ва њу и кул тур но- 
-умет нич ким дру штве ним оку пља њи ма у јав ној сфе ри, као и пут оства ре ња 
гра ђан ских иде а ла у окви ри ма при ват ног жи во та. Ис ку ства бо рав ка ме мо а-
ри ста у стра ним сре ди на ма (Ви лов ски, Са вић, Су бо тић, Обре но вић, Пе тро вић) 
све до че и о гло бал ном ути ца ју европ ских ме тро по ла, на ро чи то Бе ча и Па ри за, 
на фор ми ра ње мод ног и умет нич ког уку са у по ме ну тим гра до ви ма. Ме мо ар-
ске при че от кри ва ју и за ни мљи ве по је ди но сти о ак те ри ма и фе но ме ни ма му-
зич ког жи во та у гра до ви ма Кне же ви не/Кра ље ви не Ср би је (Бе о град, Ниш, 
Пи рот, За је чар, Не го тин), ко ји су у овом пе ри о ду по себ но на „јав ној сце ни“ 
пре у зе ли уло гу но си ла ца дру штве ног и кул тур ног жи во та. На пр вом ме сту су 
за пи си о кључ ном кул тур ном и умет нич ком до при но су Бе о град ског пе вач ког 
дру штва, нај ста ри јег хор ског ан сам бла у овој сре ди ни. Пред ста вљен је и осо-
би ти дру штве ни зна чај оку пља ња на ба ло ви ма, кон цер ти ма и бе се да ма, на 
ко ји ма је му зи ка има ла ис так ну ту уло гу. 

У го то во свим сег мен ти ма са бра них за пи са при ка за не су спе ци фич но сти 
од но са из ме ђу при ват ног и јав ног. Пре ма Ха бер ма су (Jürgen Ha ber mas), та 
гра ни ца про ла зи тач но кроз сре ди ну по ро дич ног до ма, ко ји је био и основ ни 
цен тар раз во ја му зич ког жи во та, по себ но ме ђу гра ђан ством, али и у дру гим 
дру штве ним сло је ви ма (нав. пре ма: ПО ПО ВИЋ, ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ, РИ СТО ВИЋ 2011: 
183). На кул ту по ро ди це, осно ву и ср би јан ског и срп ског пре чан ског гра ђан ског 
и се о ског дру штва, уте ме ље ни су и оп шти иде а ли при ват ног жи во та гра ђан-
ске Евро пе, од пе ри о да про све ти тељ ства до Пр вог свет ског ра та (уп. МА КУ ЉЕ-

ВИЋ 2006б: 30; КО КА НО ВИЋ МАР КО ВИЋ 2014: 106). С дру ге стра не, исто риј ске 
сту ди је по ка зу ју да се ве ли ки део при ват ног жи во та у 19. ве ку од ви ја у јав ном 
про сто ру, док де ло ве тог про сто ра по је ди нац пре тва ра у ме ста у ко ји ма се осе ћа 
„као код ку ће“ (ПО ПО ВИЋ, ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ, РИ СТО ВИЋ 2011: 183). Сво је вр сна ана ло-
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ги ја пре по зна тљи ва је у ме мо ар ским опи си ма јав них дру штве них оку пља ња 
уз му зи ку, ме ђу ко ји ма па ра диг ма ти чан при мер пред ста вља ју од лом ци за пи-
са Ко сте Хри сти ћа или Бра ни сла ва Ну ши ћа (до но ше ње ка на бе та и фо те ља за 
кне за Ми ха и ла и ње го ву род би ну у дво ра ну „Срб ске кру не“; сли ка оп штин ских 
ва љев ских ба ло ва на ко је мај ке до во де и одој чад и сл.). Про блем ис по ља ва ња 
раз ли чи тих ви до ва при ват но сти у про сто ру ко ји је сма тран јав ним до ча ра ва ју 
и при ка зи осо би те „му зич ке ин тер ак ци је“ ме ђу при сут ни ма на са бо ри ма, ва-
ша ри ма, ба ло ви ма, и дру гим слич ним дру штве ним оку пља њи ма. Ви дљи во је 
да је му зи ка у овим при ли ка ма пред ста вља ла ва жан ме ди јум за ус по ста вља ње 
кому ни ка ци је, бли же упо зна ва ње или утвр ђи ва ње већ по сто је ћег од но са, по-
себ но ме ђу мла ди ма.

Нај ве ћи до при нос спро ве де ног ис тра жи ва ња пре по зна је мо упра во у сег-
мен ти ма ко ји све до че о ста ту су му зи ке као сег мен ту при ват ног жи во та ме ђу 
Ср би ма у 19. ве ку. Уз на по ме ну да је при ват ни жи вот у но вом ве ку мен тал на 
ка те го ри ја ко ја се не пре ста но ме ња и раз ви ја, уте ме ље ни су за кључ ци о но вом 
из ра зу и по тре би по је дин ца за вре ме ном ко је он по све ћу је са мом се би (ПО ПО-

ВИЋ, ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ, РИ СТО ВИЋ 2011: 183). Пре глед до ку мен тар не гра ђе ука зу је 
на по тре бу по је дин ца да ово вре ме ис пу ни му зич ком умет но шћу, би ло из 
пер спек ти ве ак тив ног уче сни ка, би ло као ре ци пи јен та – чла на ау ди то ри ју ма, 
би ло као оног ко ји ко мен та ри ше/опи су је му зич ке до га ђа је и сво је му зич ке 
до жи вља је.

При су ство му зи ке у при ват ном и јав ном жи во ту, пре ма са ку пље ним 
ме мо ар ским све до че њи ма, од ли ку је сва жи вот на до ба: од пе ри о да де тињ ства 
(ме сто му зи ке и пр вог му зич ког обра зо ва ња у по ро ди ци; се ћа ња на шко лу, 
учи те ље-пој це, уче шће у ли тур гиј ском по ја њу; игра ње у при ро ди, уз асо ци ја-
ци је на му зич ке ин стру мен те; де чи ји ба ло ви и игран ке), мла до сти (по јач ко 
уче шће у бо го слу же њу; упо зна ва ња и дру же ња на при ват ним оку пља њи ма, у 
окви ри ма ко јих се и му зи ци ра, на прéли ма, сéли ма, мо ба ма и на род ним са бо-
ри ма; ме сто му зи ке у сфе ри јав ног, фор мал ног обра зо ва ња; хор ска дру же ња), 
до са зре ва ња (бо го слу жбе на му зи ка; при ват на и јав на ве се ља и про сла ве; рад 
уз му зи ку) и смр ти (му зи ка на опе лу). 

Ме мо ар ске за бе ле шке о му зи ци ди рект но или по сред но од ра жа ва ју окви-
ре оп штег и умет нич ког, му зич ког обра зо ва ња и ду хов ног на стро је ња пи са ца 
и њи хо вих са вре ме ни ка, от кри ва ју ћи по је ди но сти о до ми нант ним естет ским 
на че ли ма и су до ви ма, лич ним афи ни те ти ма, те нај зад о му зич ким, слу ша лач-
ким, по не кад и из во ђач ким ис ку стви ма. Отва ра ју се ра зно ли ка пи та ња ве за на 
за не по сред ни кон текст из ко јег пи сци при сту па ју бе ле же њу за па жа ња о му зич-
ком жи во ту сре ди не ко јој су при па да ли, или ко ју су упо зна ли то ком кра ћег 
жи вот ног пе ри о да (до ба од ра ста ња, сту ди ра ња, пу то ва ња). По сред но са зна је мо 
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ко ји су му зич ки са др жа ји ау то ри ма тек сто ва би ли до ступ ни, и у ко јим окру-
же њи ма. У 19. ве ку, до ових ути ца ја је до ла зи ло ис кљу чи во кроз жи во ис ку ство 
и кон такт – при су ство ва њем му зич ким из во ђе њи ма, пу тем по знан ства или 
са рад ње с му зи ча ри ма, по не кад и ди рект ним укљу чи ва њем у рад му зич ких 
ин сти ту ци ја (по себ но пе вач ких дру шта ва) или дру гих ин сти ту ци ја кул ту ре 
(са рад ња с по зо ри штем и сл.).

Осим на оп шти си стем вред но ва ња (до жи вљај умет нич ког де ла или до-
га ђа ја, спрем ност за кри тич ко или упо ред но са гле да ва ње раз ли чи тих му зич-
ких тра ди ци ја, жа нр о ва итд.), по ме ну те окол но сти ути ца ле су и на по е ти ку 
при по ве да ња о ода бра ним „му зич ким“ са др жа ји ма у опу си ма по је ди нач них 
ау то ра. Из тог раз ло га смо се, раз ма тра ју ћи оби ље те ма ко је су до так ну те кроз 
ра зно вр сне ме мо ар ске освр те о му зи ци, спо ра дич но усред сре ди ли и на про-
бле ма ти ку сти ла ко јим су ода бра ни до ку мен тар ни од лом ци пи са ни. 

Уо ча ва мо усло вље ност ти па за пи са о му зи ци при ро дом до ку мен тар но-
-умет нич ких жан ро ва, од но сно за себ них ме мо ар ских тек сто ва. Ини ци јал ни 
од нос ау то ра пре ма фраг мен ти ма вла сти тог се ћа ња, те пре ма пи са њу, не ми-
нов но од ре ђу је ме сто му зи ке као те ме у ор га ни за ци ји те мат ско-мор фо ло шких 
те жи шта сва ког по је ди нач ног ме мо ар ског де ла. Сло же ни фе но ме ни од но са 
сфе ре јав ног и при ват ног до при но се да и све до чан ства о му зи ци бу ду на је дан 
на чин при ка за на у днев ни ци ма, а на дру ги у ме мо а ри ма и ау то би о гра фи ја ма, 
те по себ но у пу то пи си ма. У раз ма тра ним од лом ци ма до ку мен тар них тек сто-
ва од ра жа ва ју се и осо бе но сти ко му ни ка циј ског про це са, ка да је реч о до жи-
вља ји ма му зич ког де ла или до га ђа ја и ме мо ар ском пи са њу о овим те ма ма. 
Пи сци на раз ли чи тим ни во и ма до жи вља ва ју умет ност дру гог, не вер бал ног 
дис кур са. Де ли кат ност од но са из ме ђу еле ме на та до ку мен тар ног и фик ци о-
нал ног у ме мо ар ским вр ста ма чи ни по ме ну ту сли ку до дат но ком плек сном. 
На јед ној стра ни, отва ра ју се мо гућ но сти за ту ма че ње ме мо ар ских де ла као 
све до чан ста ва о про ме на ма кул тур них мо де ла, о ме сту му зи ке у окви ри ма 
пре вла ђу ју ће дру штве не све сти или иде о ло ги је, а на дру гој, за усме ре ње ка 
спо зна ва њу уну тра шње пер спек ти ве ау то ра ко ји свет му зи ке опи су ју при мар но 
ак цен ту ју ћи вла сти то ис ку ство. Књи жев но те о риј ска ту ма че ња по је ди нач них 
жан ро ва го во ре да, по сред ством ме то до ло ги је ин тер тек сту ал не ин тер пре та ци је, 
у са вре ме ним то ко ви ма пост мо дер ни стич ке ху ма ни стич ке на у ке ове вр сте 
тек сто ва (по себ но пу то пи си) по ста ју на ро чи то ин те ре сант ни као рас пра ве о 
иден ти те ту, дру гом, ра зли ци, пој мо ви ма про стор ног од ре ђе ња, итд. 

Нај зад, мо же мо го во ри ти не са мо о „ни во и ма до ку мен тар но сти“, не го и 
о сво је вр сним „ти по ви ма до при но са“ ко је ме мо ар ски из во ри до но се гле да но из 
ви зу ре му зи ко ло шких ис тра жи ва ња. По да ци фак то граф ског, хро ни чар ског ти па, 
ла ко ће би ти пре по зна ти као дра го це но про ши ре ње (или по твр да) до са да шњих 
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му зи ко ло шких са зна ња – по себ но ка да је реч о би о гра фи ја ма по зна тих или 
ма ње по зна тих му зи ча ра, о сег мен ти ма ком по зи тор ског ства ра ла штва, ра ду 
му зич ких ин сти ту ци ја или о раз ли чи тим аспек ти ма из во ђач ке прак се. Чи ни 
се, с дру ге стра не, да ме мо ар ски од лом ци у ко ји ма је при су тан и од ре ђе ни 
сте пен „фик ци је“, до ми шља ња, ма шта ња или по е ти за ци је, осве тља ва ју по ље 
не ма ње зна чај но за му зи ко ло шка ту ма че ња – оно ко је по ка зу је да му зи ка раз-
от кри ва ша ро ли кост уну тра шњих, ду хов них ис ку ста ва и до жи вља ја, по бу ђу-
ју ћи ини ци јал ни књи жев ни, ства ра лач ки им пулс ау то ра. По ље цр кве не му зи ке 
пи сци ма је у том сми слу по себ но ин спи ра тив но. Ме мо ар ски опи си цр кве ног 
по ја ња од сли ка ва ју раз ли чи те кон тек сте из ко јих пи сци при ла зе есте ти ци 
му зи ке бо го слу же ња, те њи хо ве до жи вља је цр кве не умет но сти, усло вље не 
сте пе ном лич ног ду хов ног ис ку ства и ин те лек ту ал ног ан га жо ва ња. По је дин-
ци ко ји су и по ро дич но бли жи ли тур гиј ском жи во ту Цр кве (по пут Су бо ти ћа, 
Ми ли ће ви ћа, Срп ки ње или Бр за ка) де таљ но ко мен та ри шу аспек те му зич ког 
из во ђе ња из са ме по јач ке прак се, с на ро чи тим освр ти ма на са др жај и по ру ке 
хим но граф ских тек сто ва и на њи хов основ ни при звук. Гру па ау то ра пак ис ти-
че свој лич ни ду хов ни до жи вљај, пи шу ћи о ути ца ју цр кве них хим ни на пер цеп-
ци ју то ка и при мар ног зна че ња бо го слу же ња (Хри стић, Пе тро вић, Бр зак). По-
не кад је реч о са же тим, оп штим ко мен та ри ма о ка рак те ри сти ка ма „бо жан ског“, 
„склад ног“ или „ме лан хо лич ног“ по ја ња. Та ко ђе, по је ди ни ау то ри кроз ове 
за пи се из ри чу и лич не ста во ве о ви до ви ма по бо жно сти и ре ли ги о зно сти. Док 
су, с јед не стра не, ко мен та ри са ни ути сци о по на ша њу то ком бо го слу же ња, као 
спо ља шњи об ли ци ис ка зи ва ња по бо жно сти (Иг ња то вић, Ви лов ски, Срп ки ња, 
Ма ле), по себ на гру па за пи са от кри ва свет ду бо ко уну тра шњег, ду хов ног до жи-
вља ја пи са ца. Са др жај бо го слу же ња и мо ли тве но по ја ње у сла ву Бо жи ју, пи сце 
ли ша ва ју стра ха од смр ти и пред ста вља ју жи вот ну ра дост, спо ну ка пу ту сми-
ре ња, лич ног ду хов ног уз ра ста ња, пу ту ка веч но сти (Са вић, Не на до вић, Де-
сан чић, Ђор ђе вић). 

На ме ће се и оп ште пи та ње: шта је за пи сце, срп ске кул тур не де лат ни ке 
19. ве ка, пред ста вља ла му зи ка? Це ли на ов де са бра них ме мо ар ских за пи са по-
твр ђу је да ау то ри му зи ку до жи вља ва ју као из у зет но ва жну област умет нич ког 
ства ра ла штва и зна ча јан сег мент дру штве ног и кул тур ног жи во та. Му зи ка 
ис пу ња ва не за мен љи ви део њи хо вог при ват ног жи вот ног ис ку ства. Има ју ћи 
у ви ду ње но ме сто у кон тек сту при ча о по зи ци ја ма ме мо а ри сте-при по ве да ча, 
раз ре ша ва ју ћи пи та ња о пер спек ти ва ма и ре то ри ци, сти лу оно га ко ји го во ри 
(и за ко га – за се бе/за  пу бли ку, са на ме ром об ја вљи ва ња за пи са или без ње), уви-
ђа мо да је, у раз ма тра ном пе ри о ду, му зи ка и јед на од из у зет но афир ми са них 
те ма у окви ри ма до ку мен тар но-умет нич ких про зних жан ро ва. Као пи та ње за 
се бе, чи ни се за ни мљи вим и оно о оп штем од но су пре ма пи са њу о му зи ци у 
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вре ме ка да на ста ју пред ста вље ни ме мо ар ски за пи си, на ро чи то с об зи ром на 
про це не о не до вољ ној ана ли тич но сти књи жев не кри ти ке сре ди ном 19. ве ка и 
не спрем но сти на усва ја ње ду бљих те о риј ских ми сли или те о риј ских си сте ма 
(уп. ВУ ЧЕ НОВ 1976: 192–193). За па жа ња о умет но сти и кул ту ри у на шим из во-
ри ма по твр ђу ју да есте тич ка и умет нич ка пи та ња и про бле ми спа да ју пре 
све га у до мен лич ног, при ват ног ин те ре со ва ња пи са ца, по себ но оних ко ји су 
у стра ним сре ди на ма упо зна ва ли осно ве не мач ке шко ле на у ке о есте ти ци (уп. 
ВУ ЧЕ НОВ 1976: 192–193).

От кри ва ју ћи по ри ве ау то ра за спе ци фич ним ви дом ау то по е тич ког из-
ра жа ва ња кроз на пи се о му зи ци, пред ста вље на гра ђа отва ра мно штво пи та ња 
за бу ду ћа ис тра жи ва ња. Ја вља се по тре ба да у кон тек сту за да те те ме бу де за себ-
но ко мен та ри сан од нос две ју умет но сти, књи жев но сти и му зи ке, ре флек то ван 
и у при по ве дач ким по е ти ка ма по је ди нач них ау то ра – у сми слу њи хо вог све-
о бу хват ног од но са пре ма сфе ри „му зи ке“, као обла сти о ко јој се при по ве да, 
сег мен ту дру штве но-кул тур не ствар но сти, али и као сред ства при по ве да ња 
или ини ци јал не ин спи ра ци је за ли те рар но ства ра ла штво. Окви ри раз ли чи то 
усме ре них рас пра ва о ин тер ди сци пли нар но сти и про жи ма њи ма умет но сти 
до би ли би, чи ни се, по себ на од лич ја кроз ду бљу ана ли зу при по ве дач ког сти ла 
и ре то ри ке пи са ца ко ји су му зич ке тер ми не, као пе снич ке ме та фо ре, але го ри је 
и сл., утка ли у сам при по ве дач ки је зик. Са овим усме ре њи ма, ја вља се и под-
сти цај за бу ду ћа ис тра жи ва ња ста ту са му зи ке не са мо у окви ри ма до ку мен-
тар но-умет нич ке про зе не го и фик ци о нал них жан ро ва.

Круп на и сло же на пи та ња о кул ту ри се ћа ња, о од но су ин ди ви ду ал ног и 
ко лек тив ног пам ће ња, о тра ди ци ји, ин спи ра тив на као те о риј ско по ље за ту-
маче ње пред ста вље не гра ђе, по себ но ин три ги ра ју и на по ста вља ње пи та ња о 
са вре ме ном од но су пре ма свим раз ма тра ним те ма ма. Уко ли ко ту ма че њу од-
но са срп ских ме мо а ри ста пре ма све ту му зи ке и кул ту ре 19. ве ка при сту пи мо 
са ста но ви шта Асма но вих, пре ма ко ји ма се кул ту ра се ћа ња за сни ва на раз ли-
чи тим об ли ци ма од но са пре ма про шло сти, а про шлост упра во на ста је из 
на шег од но са пре ма њој, ме мо ар ске при че о му зи ци и од но су пре ма му зи ци 
у ми ну лом пе ри о ду та ко ђе мо же мо при хва ти ти као основ за аде кват но раз у-
ме ва ње ана лог не сли ке у са да шњо сти (уп. ASMAN A. 2011: 35–51). Пре ма уви ди-
ма фран цу ског со ци о ло га и уте ме љи те ља ис тра жи ва ња со ци јал ног пам ће ња 
Мо ри са Ал бу ак са (Ma u ri ce Halb wachs), ин ди ви ду ал но пам ће ње је увек со ци-
јал но под у пр то, а се ћа ња се гра де и учвр шћу ју тек у ко му ни ка ци ји (ASMAN A. 
2011: 24). Као по сма тра чи, ак те ри, по је дин ци су об у хва ће ни ди на ми ком исто-
риј ских про це са – у сва ком жи вот ном до бу под ре ђе ни спо ља шњим ути ца ји ма 
исто риј ских де ша ва ња, они с при пад ни ци ма сво га го ди шта де ле убе ђе ња, ста-
во ве, сли ке све та, дру штве на ме ри ла вред но сти и кул тур ну ма три цу ту ма че ња. 
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Оту да је ин ди ви ду ал но пам ће ње не са мо у вре мен ском про те за њу не го и у 
об ли ци ма об ра де ис ку ста ва од ре ђе но ши рим хо ри зон том ге не ра циј ског пам-
ће ња, а сва кој ге не ра ци ји је за јед нич ко од ре ђе но схва та ње и са вла да ва ње све-
та (ASMAN A. 2011: 26). С об зи ром на ову пер спек ти ву, би о граф ско-ме мо ар ска 
се ћа ња на му зич ка ис ку ства срп ских кул тур них по сле ни ка за ни мљи во је са-
гле да ти као чи ни о це у из град њи иден ти те та по је ди нач них ау то ра, у кон тек сту 
окру же ња 19. ве ка, ста ви ти их у по ре ђе ње са са вре ме ном ре цеп ци јом се ћа ња 
на му зич ки и кул тур ни жи вот про шлог вре ме на, али и са ди на ми ком ак ту ел них 
кул тур но-умет нич ких и књи жев них то ко ва. 
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SUM MARY

This bo ok re ve als a mul ti fa ce ted in ter co ur se bet we en the Ser bian cul tu ral 
hi story and hi story of mu sic, ba sed on te sti mo ni es fo und in the Ser bian do cu men-
tary-ar ti stic pro se of the se cond half of the 19th cen tury. The bo ok analyzes lar gely 
unex plo red re cords from di a ri es, me mo irs, au to bi o grap hi es and tra ve lo gu es writ ten 
by Ser bian cul tu ral wor kers du ring the 19th cen tury, sho wing that mu sic played an 
es sen tial ro le in the li fe of Serbs ac ross all so cial stra ta in tho se com pli ca ted geo-po-
li ti cal and cul tu ral-hi sto ri cal pe ri ods. The re se arch ma te rial di ac hro ni cally re flects 
the dyna mics and evo lu tion of forms and ways of pre sen ce of mu sic whe re Serbs 
li ved: in the Hab sburg Mo narchy, in the Prin ci pa lity and King dom of Ser bia, or the 
Ser bian en cla ves in ot her na ti o nal en vi ron ments. 

Pre sen ting the sta tus of mu sic in the cul tu re of everyday, both pu blic and pri-
va te, li fe of Serbs in the 19th cen tury, the exa mi ned do cu men tary re cords gi ve evi-
den ce on the po si tion of mu sic in the sphe re of per so nal in te rests, af fi ni ti es and 
ex pe ri en ces of the se lec ted wri ters and the ir con tem po ra ri es, in clu ding aut hors, 
ar tists, po li ti ci ans, sta te smen and ot her sig ni fi cant fi gu res of the li te rary and cul-
tu ral hi story, na mely Ja kov Ig nja to vić, La za Ko stić, Mi lan Sa vić, Bra ni slav Nu šić, 
Dra go mir Br zak, Jo van Su bo tić, Vla dan Đor đe vić, To dor Ste fa no vić Vi lov ski, Mi-
ha i lo Po lit De san čić, Mi lan Đ. Mi li će vić, Pe ra To do ro vić, Ste van To do ro vić, Sav ka 
Su bo tić, Mi li ca Sto ja di no vić Srp ki nja, Na ta li ja Obre no vić, Ni ko la I Pe tro vić, etc. 

Thro ugh par ti cu lar the ma tic sce nes, the exa mi ned ma te rial re ve als por trays 
of com po sers, per for mers and the ir au di en ce, de scri bes the work of im por tant mu-
si cal in sti tu ti ons to get her with va ri o us forms and mo ti ves for playing, com ments 
dif fe rent aspects of mu si cal in ter pre ta tion, and analyzes the cha rac te ri stics of vo cal 
and in stru men tal mu sic prac ti ce be lon ging to va ri o us re gi o nal tra di ti ons. This bo ok 
ra i ses a mul ti tu de of com plex qu e sti ons on in ter pre ting the sta tus of mu sic in so cial, 
cul tu ral, po li ti cal and ar ti stic con texts of the epoch, for exam ple on the fun ction of 
mu sic in a pro cess of so cial sta tus sig nifying  and dif fe ren ti a ting bet we en the ur ban 
and ru ral, or on the ro le of mu sic in the for ma tion of new cul tu ral layers and the evo-
lu tion of ur ba ni za tion and edu ca tion. The study of mu si cal cre a ti vity and per for-
man ce as a sig ni fi cant seg ment of Ser bian na ti o nal and ar ti stic he ri ta ge cor re sponds 
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with che ris hing the na ti o nal style and ex pres si on stir red by the “awa ke ning of na-
ti o nal con sci o u sness” in that pe riod. The me mo ir re cords al so wit ness a need to 
pre sent the Ser bian mu si cal he ri ta ge in a bro a der so cio-cul tu ral and ar ti stic fra me-
work, as well as to adapt cer tain ele ments of mo dern Eu ro pean cul tu re.

The chap ters on va ri o us aspects of mu si cal gen res we re di vi ded ac cor ding to 
hi sto ri cal and an thro po lo gi cal per spec ti ves on re la ti ons bet we en the pu blic and 
pri va te li fe sphe res, wit hin the com plex so cio-cul tu ral links and di ver se fac tors of 
cul tu ral and ar ti stic li fe among Serbs in va ri o us re gi ons in the exa mi ned pe riod. 

The in tro duc tory chap ter pre sents re so ur ces and pre vi o us re se arch on me mo ir 
works of the Ser bian aut hors wit nes sing the de ve lop ment of Ser bian mu sic du ring the 
19th cen tury, and sug gests so me new per spec ti ves and ide as for furt her re se arch. 

The se cond chap ter, Por tra its of mu si ci ans and cul tu ral in sti tu ti ons, di scus ses the 
con tri bu tion of edu ca ted and ama te ur mu si ci ans in va ri o us fi elds of cre a tion, such 
as cre a ting and per for ming pi a no mu sic, pe da go gi cal work, esta blis hing the fi eld of 
mu sic wri ting, or the pro ces ses of in tro du cing and fo ste ring mul ti vo i ced cho ral 
sin ging in the Ort ho dox Church li tur gi cal mu sic, and of de ve lo ping se cu lar cho ral 
sin ging. Spe cial at ten tion is paid to the cul tu ral work of sin ging so ci e ti es (in Vi en na, 
No vi Sad, Ze mun, Pan če vo, and Bel gra de), the a ters and ope ras (in Vi en na, Sze ged, 
Pest, Ve ni ce, No vi Sad, Za greb, and Bel gra de). Ama te ur mu si ci ans are por trayed as 
fo re run ners of in te rest in and spread of mu si cal to pics or as ac ti ve par ti ci pants in 
per for man ces, among which we find so me pro mi nent wri ters, po ets, pro fes sors, 
lawyers, and doc tors.

The third chap ter, Playing prac ti ces as the ci vil so ci ety idea, shows that mu sic 
sti mu la ted cul tu ral and ar ti stic pu blic gat he rings, as well as the re a li za tion of ci vil 
so ci ety ide als in the sphe re of pri va te li fe. Apart from di ver si fied gen re sce nes de pic ting 
pu blic per for man ces (mu sic at con certs, balls, be se das as so cial-ar ti stic gat he rings 
of the ir kind), the stu died do cu men tary texts al so gi ve va lu a ble te sti mo ni es on mu sic 
prac ti ce and per for man ces in ur ban fa mi li es. The re pre vail the evi den ce on de ve-
lo ped cul tu ral and mu si cal li ves in towns in ha bi ted by Serbs wit hin the Hab sburg 
ter ri tory (Vi en na, Bu da pest, Szen ten dre, Arad, Sze ged, Pecs, Som bor, No vi Sad, 
Srem ski Kar lov ci, Ze mun, Ti mi so a ra, Za greb), and in the Prin ci pa lity and King dom 
of Ser bia (in the towns of Bel gra de, Niš, Pi rot, Za je čar and Ne go tin).

The fo u rth chap ter, Bet we en the town and co un trysi de: tra di ti o nal (se cu lar) folk 
mu sic, re flects a com plex pic tu re of the dyna mics of re la ti ons bet we en the co un trysi de 
and ur ban tra di ti ons thro ugh me mo ir te sti mo ni es on the types and fun cti ons of 
mu sic and per for ming in the two dis tinct en vi ron ments. The re se ar ched me mo irs 
re veal a re mar ka ble le vel of pre ser va tion of church-folk tra di tion in the co un trysi de, 
as well as the cha rac te ri stic amal gam of cul tu res and mu sic tra di ti ons in the ur ban 
en vi ron ment. The sin ging prac ti ces du ring vil la ge ri tu als and cu stoms wit hin li fe 
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cycle are pre sen ted, as well as tho se at mass har vests or out do or par ti es, both in the 
co un trysi de and towns. A se pa ra te part of this sec tion is de di ca ted to folk in stru ments 
and players. The te sti mo ni es cor re spond with the per cep ti ons of lo sing na ti o nal 
in di vi du a lism in towns and the high le vel of con ser va tion of na ti o nal cha rac ter and 
cul tu ral he ri ta ge in the co un trysi de in the ob ser ved pe riod.

The fifth chap ter, Chu rch mu sic in the sphe res of pu blic and pri va te li fe, di scus ses 
the do cu men tary te sti mo ni es on fa mo us chan ters and chant prac ti ces among Serbs 
in the 19th cen tury, on the work of me lo grap hers, com po sers and con duc tors. This 
sec tion con tri bu tes to the exi sting know led ge by fin ding te sti mo ni es on the pre sen ce 
of chu rch songs not only in its ba sic, li tur gi cal fun ction but al so in the sphe re of pri va te 
li fe. The is sue of re la tion bet we en church mu sic aest he tics and aut hors’ per so nal 
spi ri tual ex pe ri en ces and in spi ra tion for li te rary cre a tion is par ti cu larly di scus sed. 

The last chap ter, The me mo ir re cords and mu si cal hi sto ri o graphy, ex po ses a 
sur vey on ba sic cha rac te ri stic of do cu men tary-ar ti stic gen res, whi le eva lu a ting the 
con tri bu tion of cho sen ma te rial for the cur rent mu si co lo gi cal re se arch on the mu sic of 
Serbs in the 19th cen tury. Be si des con fir ming or ad ding to the pre vi o us know led ge, 
cer tain frag ments of exa mi ned do cu men tary works cast a new light on an in te re sting 
fi eld of no less re le van ce for mu si co logy – the one ex plo ring how mu sic re ve als the 
di ver si fi ca tion of in ner, spi ri tual ex pe ri en ces and sti mu la tes the aut hors’ ini tial wri ting 
and cre a ti ve im pul ses. 

The con clu ding chap ter aims at stir ring a furt her de ba te on the le vel of do cu-
men tary na tu re of me mo ir re cords as so u r ces for ex plo ring the Ser bian mu sic and 
cul tu ral hi story. By in ter pre ting te sti mo ni es on the exi sten ce of mu sic in va ri o us 
so cial con texts, this bo ok sug gests so me new pos si bi li ti es for analyzing ver sa ti le 
ro les mu sic had in the pu blic and pri va te li fe of Serbs in the 19th cen tury, as well as 
a spe ci fic qu e sti on on a fun ction of mu sic in the li te rary cre a tion of many Ser bian 
wri ters. Fi nally, the bo ok ret hinks a ge ne ral pro blem of the in ter con nec ted ness and 
in ter di sci pli nary re la tion bet we en the fi elds of li te ra tu re and mu sic, en co u ra ging 
al so a di scus sion on mu sic as li te rary to pic and on the pro blem of in f lu en ces of 
li te rary hi story on mu si cal hi sto ri o graphy. 





ПРИ ЛОГ: 

CD Му зи ка у жи во ту Ср ба у 19. ве ку –  
из ме мо ар ске ри зни це 

Кла вир ске ком по зи ци је
1. Кор не ли је Стан ко вић, Што се бо ре ми сли мо је (6’45)
2. Јо ван Па чу, Бран ко во ко ло (1’44)
3. Јо ван Па чу, Рап со ди ја Срп ски зву ци, бр. 1 (4’22)
4. Иси дор Ба јић, Ђа во лан (2’45)
5. Ро берт То лин гер, Из гла сов не за пи сни це (1’49)

Пе сме за глас и кла вир
6. Кор не ли је Стан ко вић, Ра сло ми је ба дем др во (2’52)
7. Кор не ли је Стан ко вић, Там на но ћи (1’39)
8. Ан тон Ру бин штајн, Ser bische Li e der (Срп ске пе сме): Бо же, ты мой, Бо же (1’31)

Хор ске ком по зи ци је
9. Кор не ли је Стан ко вић, Ој, за го ром (1’58)
10. Сте ван Мо кра њац, Х Ру ко вет (8’00)
11. Сте ван Мо кра њац, На ра ни лу (1’00)
12. Сте ван Мо кра њац, Ме кам (3’56)
13. Ти хо мир Ву ји чић, Сен тан дреј ска хим на (2’18)
14. Иси дор Ба јић, Свја тиј Бо же (2’24)
15. Кор не ли је Стан ко вић, До стој но јест, ве ли ко (2’36)
16. Кор не ли је Стан ко вић, Го спо ди во звах, гл. 4 (1’29)
17. Кор не ли је Стан ко вић, Да ис пра вит сја, гл. 4 (1’10)
18. Јо сиф Ма рин ко вић, Ве че ри тво је ја тај ни ја (3’16)
19. Ди ми три је Ми та То па ло вић, Днес ви сит на дре вје (3’01)

Тра ди ци о нал но срп ско по ја ње
20. Те бе од је ју шча го сја, за пис Не на да Ба рач ког, аран жман Т. А. Пе ти је вић (5’09)
21. Усли шав ши су пру жни ца, сти хи ра Св. Сте фа ну и Је ле ни Шти ља но вић (4’09)
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Из во ђа чи: 
Ду шан Тр бо је вић (кла вир) 1, 2, 4–7; Зо ри ца Ди ми три је вић Сто шић (кла вир) 3; Оли ве ра 
Ђур ђе вић (кла вир) 8; Ири на Ар си кин (со пран) 6, 7; Алек сан дра Ива но вић (со пран) 8; 
Хор РТБ, дир. Мла ден Ја гушт 10; Жен ски ок тет РТБ, дир. Зла тан Ва у да 11; Хор РТБ, дир. 
Бо ри во је Си мић 12; Сту диј ски хор Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ, дир. Ди ми три је Сте-
фа но вић 13; Хор „Св. Сте фан Де чан ски“, дир. Та ма ра Ада мов Пе ти је вић 9, 14–20; вла ди ка 
шу ма диј ски др Са ва Ву ко вић († 2001) 21
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Илић, Коста 87
Инокентије, митрополит 58

Јагић, Ватрослав 161
Јакшић, Ђура 16, 102
Јанић, Милан 12
Јанковић, Емануил 83
Јанковић, Јасмина 94
Јанковић, Коста 164
Јаус, Ханс Роберт (Hans Robert Jauss) 213
Јенко, Даворин 45, 55, 59, 102, 120
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Јенко, Симон 102
Јеремић Молнар, Драгана 17, 71, 79, 88
Јерковић, Зоран 12
Јиричек 149
Јовановић, „Аћа“ 69
Јовановић, Анастас 52, 143, 144
Јовановић, Владимир 19, 22, 55, 56, 118, 143, 

181, 198, 202, 210
Јовановић, др Ђока 115
Јовановић, Ђорђе 143
Јовановић, Јелена 17
Јовановић, Јован Змај 16, 31, 34, 46, 55, 72, 

81, 104, 120, 181
Јовановић, Константин А. 52
Јовановић, Милан 55, 87
Јовановић, Паја 81, 143
Јовановић, Тоша 69
Јовићевић, Татјана 85
Јосиф II (Josef II), цар 64
Јосифовић, Георгије 176, 177

Калауз, Алојз 52
Калик, Спира 24, 57 
Каниц, Феликс Филип (Felix Philipp Kanitz) 

18, 80, 118
Каравађо (Michelangelo Merisi, il Caravaggio) 

34
Карађорђевић, Александар, кнез 106
Карађорђевић, Александар, краљ 79
Карађорђевић, Персида, кнегиња 78, 107
Каракашевић, М. 82
Караџић, Вук Стефановић 20, 24, 81, 94, 

124, 132, 135, 143, 149, 151, 155, 161, 168, 
169, 209

Караџић, Мина вид. Вукомановић, Мина 
Кармен Силва (Carmen Sylva) вид. Ели за-

бета/Јелисавета
Карол I Хоенцолерн (Karl Eitel Friedrich 

Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern- 
-Sigmaringen), краљ 81, 110

Касапиновић, Светислав 55
Каћански, Стеван В. 45
Качеровски, В. 87
Кекић, Тадија 119
Кешко, породица 111

Киндерман, Вилијам (William Kinderman) 
19

Кличкова, Јелена 42, 45
Ковачевић, Душко М. 20
Ковачевић, Сашa 12
Кодина, Ирина 102
Коен, Самуило 52
Којић, Коша 186
Кокановић Марковић, Маријанa 12, 17, 18, 

34, 37, 46, 47, 60, 70, 71, 73, 77, 78, 82– 
84, 88–92, 94, 96, 117, 120, 181, 184, 
206, 220

Конард, Никола 121
Константиновић, Катарина 52
Коњовић, Петар 46, 47, 49, 217
Кордић, Радоман 200
Костић, Лаза 19, 21, 25, 27, 30, 51, 55, 61, 74, 

99, 100, 102–104, 127, 143, 145, 158, 191, 
194, 195, 202, 212, 219

Костић, Милан П. 16
Костић, Миливоје М. 110
Котур, Душан 163
Крајачић, Гордана 61
Кранчевић, Драгомир 65, 66
Краут, Вања 23
Крестић, Василије Ђ. 22, 210
Крeстић, Димитрије 161
Крестић, Мита 74
Крестић, Петар В. 93
Кришан, Јован 168
Кркљуш, Љубомирка 159
Крстић, Ђорђе 143
Крстић, Никола 19, 23, 59, 110, 117, 198, 202, 

219
Крстић, Петар 46
Кујунџић, Милан Абердар 51, 55, 57, 76, 218
Кукуљевић Сакцински, Иван 82, 161
Кулишић, Шпиро 135
Кумануди, Андрија Андра 110
Кумануди, Јован 110
Кумануди, Милка 77, 119
Курелац, Фран 50
Кусовац, Никола 23
Кутлај, Еврен 57
Кухач, Фрањо 52
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Лаза, виолиниста из Бачке 154
Лазаревић, Лаза 16, 76, 81
Лајић Михајловић, Данка 9, 12, 17, 128, 135, 

146–150, 155
Ланг, Конрад (Konrad Lang) 86
Ланер, Јозеф (Joseph Lanner) 63
Ластић, Пера 72
Латковић, Видо 198
Леве, К., композитор 83
Лекок (Lecocq), композитор 76
Леополд II (Leopold II), цар 64
Лесковац, Младен 21, 31, 154
Лешјанин, Боса 119
Лжичар, Славољуб 45, 46
Лисински, Ватрослав 45
Лист, Франц (Ferenc Liszt) 65, 88
Лифка, Адолф 112, 113
Ломa, Миодраг 11, 59
Лорцинг, Алберт (Albert Lortzing) 64
Луј XV (Louis XV), краљ 106
Луј XVI (Louis XVI), краљ 106
Лукић Крстановић, Мирослава 105, 114, 

123, 127, 128, 137, 139, 140, 143

Љвов, Алексеј Фјодорович (Алексей Фёдо-
рович Львов) 171

Љубинковић, Тодор 187
Љубиша, Стефан Митров 15

Мазе, Каспар (Kaspar Mease ) 122
Мајербер, Ђакомо (Giacomo Meyerbeer) 64
Мајински, Влајко 101
Mаклачи, Стивен (Stephen McClatchie) 48
Максимовић, Аксентије 45
Макуљевић, Ненад 17, 18, 26, 27, 70, 100, 

117, 142, 220
Мале, Албер (Albert Malet) 18, 76, 113–116, 

164, 182, 183, 191, 223
Маленица, Никола 168
Малер, Густав (Gustav Mahler) 48, 65
Мандић, Биљана 175
Манојловић, Коста 52, 57, 58, 148, 180
Манукбеј, кнез 111
Манукбеј, Гриша 111
Манукбеј, Олга 111

Марија Лихтенштајн, принцеза 52
Маринковић, Јосиф 34, 45, 120, 163, 217
Маринковић, Прибислав Б. 110
Маринковић, Соња 14
Марјановић, Владимир 12
Марјановић, Јована 12
Марјановић, Наташа 17, 70, 158, 163, 171, 

173, 184, 205
Марјановић, Никола 12
Марковић, Зоран 12
Марковић, Марина 24
Марковић, Светозар 15
Марковић, Таса 121
Марковић, Татјана 14, 17, 55, 196
Марковски, Михал Павел (Michał Paweł 

Markowski) 213–215
Матавуљ, Симо 19, 21, 23, 51, 68, 81, 120, 

199, 201, 202, 218
Матицки, Миодраг 85
Маћејовски, Мара 87
Мауковић, Миливоје 143
Махмуд II (Mahmud-u sānī), султан 53
Медаковић, Данило 161
Медаковић, Дејан 22
Медаковић, Милорад 161
Менделсон, Феликс (Felix Mendelssohn) 

80, 117
Мертл, Јован 87
Метерних, Клеменс Венцел фон (Klemens 

Wenzel von Metternich) 93
Микавица, Дејан 192, 212
Микеланђело (Michelangelo di Lodovico 

Buonarroti Simoni) 34
Милановић, Биљана 17, 27, 34, 44, 57, 60, 

96, 97, 123, 173
Милетић, Светозар 99, 104, 161
Милијић, Бранислава 204
Миликшић, Јован 184
Милин, Мелита 16
Милићевић, Ана вид. Ракић, Ана 
Милићевић, Милан Ђ. 15, 16, 19, 22, 24, 27, 

59, 72, 76, 77, 117, 120, 127, 133, 161–164, 
167, 171, 180, 181, 195, 198, 202, 218, 
219, 223

Милићевић, Мита 72, 162
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Миловановић, Ђорђе 143
Миловановић, Милован 115
Миловук, Милан 34, 49, 50, 76, 110, 217
Милосављевић, Ика 119
Милосављевић, Петар 213
Милутиновић, Зоран 21
Милутиновић, Светланa 12
Милутиновић, Сима 50
Милчински, Алојзиј (Alojzij Milčinski) 38
Миљанов, Марко 148
Мировић, Димитрије 168
Митровић, Катарина 78, 106
Митровић, Милован 127
Мићић, Радован 15
Михаило (Јовановић), митрополит 139, 

161–164
Михајловић, Димитрије Мита 50, 218
Михајловић, Драгослав М. 86
Мишковић, Наташа 17, 18, 180
Младеновић, Оливера 92
Мојсиловић, Јосиф 52
Мокрањац, Стеван Стојановић 13, 14, 34, 

38, 45, 46, 49, 57, 58, 60, 120, 159, 161, 
163, 166, 167, 180, 189, 217

Морарију-Андрејевић, Силвестер 168
Морфидис Нисис, Александар 34–37, 71, 

72, 83, 167, 171, 173, 217
Мотл, Феликс Јозеф фон (Felix Josef von 

Mottl) 65
Моцарт, Волфганг Амадеус (Wolfgang 

Amadeus Mozart) 64, 119
Моша, гајдаш из Даља 154
Мутибарић, Јеротеј 158

Натошевић, Ђорђе 55, 74, 110, 173
Недић, Милан 12
Неимаревић, Иванa 12
Нелидов, Александар Иванович 53
Ненадовић, Јеврем 107
Ненадовић, Љубомир 15, 19, 24, 27, 68, 74, 

81, 94, 120, 190, 191, 197, 198, 205, 211, 
212, 223

Ненин, Миливој 212
Ненић, Ива 146
Никиш, Артур (Arthur Nikisch) 65

Николај I Романов, цар 51
Николајевна, Милица, кнегиња 51
Николајевич, Петар (Пётр Николаевич) 51
Николић, Ана рођ. Десанчић 37
Николић, Васа 52
Николић, Десанка 125
Нинковић, Петар 187
Ниче, Фридрих Вилхелм (Friedrich Wilhelm 

Nietzschе) 63
Новак, Виктор 46
Новаковић, Стојан 52, 60, 76, 77
Новотни, Вацлав Јуда (Václav Juda Novotný) 

46
Нушић, Бранислав 16, 19, 21, 26, 57, 58, 60, 

61, 68, 108, 109, 112, 118–121, 195, 205, 
219–221

Обер, Данијел Франсоа Еспри (Daniel Fran-
çois Esprit Auber) 45

Обрадовић, Доситеј 211
Oбрeновић, Александар, краљ 76, 80, 113, 

164
Обреновић, Анка 17, 71, 79
Обреновић, династија 23, 60, 79, 115
Обреновић, Јеврем 71, 78, 80
Обреновић, Јулија, кнегиња 112, 117, 23 
Обреновић, Милан, краљ 22, 80, 106, 140, 

141
Обреновић, Милош, кнез 27, 58, 69, 80, 93, 

125, 144, 145, 161
Обреновић, Михаило, кнез 51, 52, 61, 79, 

80, 94, 106, 107, 109, 112, 117, 123, 147, 
149, 161, 182, 209, 210, 221

Обреновић, Наталија, краљица 19, 23, 57, 
61, 66, 67, 72, 77, 79, 110–112, 119, 198, 
201, 202, 218, 220

Обреновић, Томанија 78, 80
Огњеновић, Шпира (Спиридон) 50, 51
Одојевски, Владимир Фјодорович (Влади-

мир Фёдорович Одоевский) 171, 172
Орешковић, Димитрије Мита 150–152, 154
Остојић, Тихомир 13, 19, 21, 24, 38, 39, 41, 

42, 44, 45, 47, 48, 84, 163, 172–174, 
178, 179, 199, 217

Офенбах, Жак (Jacques Offenbach) 64
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Павић, Милорад 201
Павковић, Никола 127
Павловић, Дамјан 158
Павловић, Ђорђе 51, 218
Павловић, Јован 51, 55 
Павловић, Раја 87
Павловић, Теодор 93, 149
Павловић Самуровић, Љиљана 84
Паганини, Николо (Niccolò Paganini) 68
Паизјело, Ђовани (Giovanni Paisiello) 83
Пајевић, Арса 82
Палавестра, Предраг 21, 25, 145, 212
Панаотовић, Марија 83
Пантелић, Никола 135
Пантелић, Стеван 74, 102
Пантић, Михајлo 11
Панчић, Јосиф 81, 117
Партеније, митрополит 189
Пауел, Дејвид (David Powell) 19
Пачић, Јован 50
Пачу, Јован 13, 38, 44, 84–86, 94, 194, 209, 217
Пашћан Којанов, Светолик 174, 187
Пејовић, Роксанда 17, 55, 79, 156, 172
Пековић, Слободанка 198, 204, 214
Пено, Весна 17, 27, 119, 156, 157, 161, 163, 167, 

171, 175, 178, 180
Перикле 145
Перић, Ђорђе 16, 52, 79, 99, 105
Перић, Пера 101, 146
Перковић Радак, Ивана 17, 27, 34, 175, 182
Перовић, Латинка 24, 211 
Перуничић, Бранко 110
Петан, Хјуберт (Hubert Pettan) 68
Петар (Јовановић), митрополит 162
Петефи, Шандор (Petőfi Sándor) 101
Петровић, Арсеније 143
Петровић, Бошко 43
Петровић, Василије 86
Петровић, Гедеон 157, 158
Петровић, Даница 11, 17, 24, 57, 76, 96, 119, 

134, 156, 159, 161, 164, 171, 172, 178–
180, 184, 186

Петровић, Коста 177
Петровић, Настас 76
Петровић, Петар Ж. 135

Петровић, Радмила 128
Петровић, Светозар 151, 153
Петровић Његош, Мирко 51, 54, 55
Петровић Његош, Никола I 19, 23, 24, 50– 

52, 54, 55, 147, 148, 189, 198, 219, 220, 
223

Петровић Његош, Петар 16, 24, 94, 161, 190, 
211

Пешић, Радмила 151
Пиндар 144
Пиркхерт, Едуард М. (Eduard Maximilian 

Pirkhert) 88
Подруговић, Тешан 151
Покорни, Драгутин Ф. 87
Полит, Јован 35, 89, 95, 129, 167
Полит, Пера 95
Полит, породица 49, 50 
Полит Десанчић, Михаило 19, 22, 30, 32, 

35, 36, 49, 74, 75, 95, 167, 169, 171, 192, 
196, 201, 212, 218, 223

Поповић, Богдан 119
Поповић, Гаврило 164
Поповић, Димитрије 164
Поповић, Дионисије 178
Поповић, Душан Ј. 110, 158
Поповић, Ђорђе 84, 104
Поповић, Јанићије 161
Поповић, Јован 174
Поповић, Јован Стерија 15, 74, 85, 90
Поповић, Марко 201, 220, 221
Поповић, Михаило 76
Поповић, Радомир 52
Поповић, Сима 158, 159
Поповић, Стеван (Васин) (Чика Стева) 49, 

95
Поповић, Стеван Вацки 76
Поповић, Стеван, пијаниста 102
Поповић, Тањa 11, 200, 201, 203, 204
Поповић, Цецилија 117
Предић, Миливој 58
Предић, Урош 13, 21, 46, 143, 144, 191
Прејер, Готфрид (Gottfried Prayer) 34
Прелић, Младена 103
Прита, Михајло 87
Протић, Предраг 209
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Протић Ресавац, Цајка 81
Прошић Дворнић, Мирјана 113, 118, 125, 

126
Пушибрк, Васа 43, 44, 172–174

Радивојевић, породица 184
Радивојевић, Љубомир 47
Радичевић, Бранко 16, 24, 49, 50, 85, 94, 143, 

145, 218
Радовић, Бранка 16, 51
Радонић, Новак 74, 143
Рајачић, Јосиф 102, 168
Рајевски, Михаило Ф. 30, 159–161, 168, 171
Рајковић, Ђорђе 147, 209
Рајковић, Мица рођ. Новаковић 77
Ракић, Ана рођ. Милићевић 72, 77, 162
Ракић, Димитрије Мита 77
Ракић, Милан 77
Ракочевић, Селена 131–135
Ракхманова, Марина 171, 172
Рандал, Вилијам Лауел (William Lowell 

Randall) 215
Рандхартингер, Бенедикт (Benedict Rand-

hartinger) 34
Рафаело (Raffaello Sanzio) 34
Рачки, Фрањо 82, 161
Ремењи, Едвард (Reményi Ede) 103
Риђички, Јелена 30, 75
Риђички, Павле 30, 50, 75, 149
Риђички, породица 75
Римски, Петар 177, 178
Ристовић, Милан 110, 122, 201, 220, 221
Ристовић, Ненад 12
Рогановић, Гордана 135
Розмир, породица 74
Росини, Ђоакино Антонио (Gioacchino 

Antonio Rossini) 38, 68
Росић, Татјана 15, 16, 195, 196, 201, 203, 

206, 207, 209
Рубенс, Петер Паул (Peter Paul Rubens) 34
Рубинштајн, Антон (Антон Рубинштейн) 65
Руварац, Димитрије 159
Ружe де Лил, Клод Жозеф (Claude Joseph 

Rouget de Lisle) 86
Русан, Фердо 99

Сава (Вуковић), епископ 157, 186
Савић, Љуба 119
Савић, Милан 13, 19–21, 23, 25, 27, 30, 36, 37, 

49, 50, 52, 67, 68, 71, 74, 75, 95, 101, 105, 
127, 146, 150–152, 154, 159, 167, 172, 187, 
191, 195, 196, 201, 202, 212, 218–220, 223

Саид Ефендија 57
Сандић, Александар 55
Сарасате, Пабло де (Pablo de Sarasate) 65
Свобода, Јосеф (Josef Svoboda) 87
Секулић, Лазар 83
Серлиндис, Серафим 168
Сехтер, Симон (Simon Sechter) 169, 170
Симић, Владимир 176, 180, 181
Симић, Павле 143
Симић, Стојан 106
Синик, Ђузепе 34
Синик, Франческо 34
Скерлић, Јован 16, 104, 196, 206
Славјански, Дмитриј Александрович (Дми-

трий Александрович Агре нев-Сла-
вя́нский) 57

Слапшак, Светлана 145, 200, 207, 211, 212
Софрић, Павле 19, 20, 96, 134, 175–178, 184, 

197, 212
Стајевић, Свет. 119
Стајић, Васа 36, 50
Стајић, Јован 52, 218
Стајић, Мита 82, 83, 87
Стаматовић, Павле 158
Станишић, Катарина 117
Станковић, Јосиф 30, 73, 74
Станковић, Корнелије 13, 14, 23, 30–36, 45, 

52, 53, 72, 75, 84, 87, 88, 94, 96, 98, 105, 
116, 117, 149, 156, 158, 160, 161, 163, 
168–170, 172, 173, 179, 181, 184, 217

Станковић, Милош 157
Станковић, Пава 30, 74
Станковић, породица 74
Станковић, Стеван А. 87
Станковић, Урош 158
Станојевић, Лаза 49
Станојевић, Милена 104
Стефан (Стратимировић), митрополит 

157, 177
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Стефанија, надвојвоткиња 110
Стефановић, Димитрије Е. 177
Стефановић, Димитријe И. 11, 163, 186
Стефановић, Коста 119
Стефановић, Мита 121, 219
Стојадиновић, Василије 84
Стојадиновић, Јелисавета 181
Стојадиновић, Милица Српкиња 19, 24, 

76, 81, 84, 124, 127, 129–135, 137–140, 
145–147, 180, 188, 189, 191, 194–196, 
201, 202, 208, 209, 218, 223

Стојаковић, Ђорђе 75, 149, 168
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