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Ивана Весић, Весна Пено
Између уметности и живота. 

O делатности удружења музичара у Краљевини СХС/
Југославији

Београд: Музиколошки институт САНУ, 2017.
ISBN: 978-86-80639-35-2

У студији Између уметности и живота. O делатности удружења музичара у Краљевини 
СХС/Југославији музиколошкиње др Ивана Весић и др Весна Пено проблематизују 
и критички анализирају до сада недовољно истражени феномен настанка, разли-
чите аспекте деловања и значај удружења музичара у Краљевини СХС/Југославији. 
Вишегодишње истраживање засновано на увиду у опсежну архивску грађу и бројне 
примарне изворе и  секундарну литературу, резултирало је монографијом која доноси 
обиље материјала и чињеница, до сада недовољно познатих научној и широј јавности.  

Осим предговора, у којем су ауторке назначиле сложеност истраживања, 
публикација написана стручним и истовремено разумљивим језиком, садржи пет 
поглавља, Прилог (списак челника Савеза музичара у Краљевини СХС/Југосла-
вији и Подсавеза Београд, Загреб и Љубљана од фебруара 1924. до априла 1941) и 
избор из литературе (архивски и дигитални извори, штампа и периодика, чланци, 
студије, зборници и дисертације).

Опредељујући се за проучавање једне недовољно истражене области која 
несумњиво представља важан сегмент у стварању потпуније слике и разумевању 
специфичности музичког и културног простора Краљевине СХС/Југославије између 
два светска рата, ауторке су у садржај студије осим чињеничног фонда који обогаћује 
досадашања скромна сазнања о начинима организовања, друштвеног умрежавања и 
модалитетима деловања удружења музичара, укључиле и шире, начелно сагледавање 
одабране проблематике у дијахронијски осмишљеној перспективи.  

У уводном поглављу (Увод. О релевантности истраживања удружења музи-
чара) назначен је циљ истраживања – фокусирање на различите форме инсти-
туционалног окупљања и функционисања две групе музичара: Савеза музи-
чара и Удружења музиканата (Савеза народних музиканата и певача оба пола) 
у Краљевини СХС/Југославији, с намером да се „поетичка, естетичка и идејна 
стремљења музичара и музичких стручњака разумеју у ширем, културно-исто-
ријском и друштвено-историјском контексту, а затим и да се објасни утицај 
блиске повезаности с припадницима других слојева, нарочито интелектуалаца 
и политичара…“ (7). Поред тога, истакнута је потреба да се предочи до сада 
занемарени егзистенцијални моменат професионалних и аматерских музичара у 
међуратној Југославији, као и њихова позиција, видљивост и утицајност у јавној 
сфери. Истраживање је спроведено у неколико фаза, почевши од упознавања с 
праксом удруживања музичара у међународним, а потом и југословенким окви-
рима, преко анализе друштвеног положаја музичара на југословенском подручју 
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до представљања публиковане и непубликоване грађе о активностима удружења 
музичара у Краљевини СХС/Југославији. 

У првом делу другог поглавља (Околности настанка, развоја и експанзије удру-
жења музичара у глобалним и југословенским оквирима) читаоци се могу упознати са 
историјатом оснивања, фазама развоја и приоритетима националних удружења музи-
чара у развијеним капиталистичким земљама – САД, Великој Британији и Францу-
ској (Осврт на деловање удружења музичара у САД и Европи од друге половине 19. века 
до краја Другог светског рата). Оно што је заједничко за већину тих удружења јесте 
искорак из почетног елитистичког приступа професији, то јест инсистирања на 
формалним квалификацијама њихових чланова у правцу спознаје о неопходности 
уклањања баријера између професионалних и аматерских музичара, а потом и пове-
зивања с другим припадницима индустрије забаве, популарне културе и радничким 
синдикатима, првенствено ради активнијег учествовања у променама постојећих 
и доношењу нових законских аката који су се односили на положај музичара у 
смислу побољшања њиховог економског статуса и јачања друштвене моћи. Процес 
радничког и синдикалног удруживања на простору међуратне Југославије који је 
обележен преламањима политичких/партијских и синдикалних интереса, етапе 
развоја радничког покрета и специфичности радничког законодавства описане су у 
потпоглављу Друштвене прилике на територији Краљевине Србије и суседних регија 
од краја 19. века и експанзија радничког покрета. 

Претходни контекстуални оквир употпуњује следеће поглавље Положај музи-
чара на простору Краљевине СХС/Југославије од краја 19. века до почетка Другог свет-
ског рата, конципирано у три хронолошка потпоглавља (Општи поглед, Музичари 
у Краљевини Србији и суседним регијама до краја Првог светског рата и Музичари 
у Краљевини СХС/Југославији) у којима су разматрана питања и проблеми у вези 
са статусом музичара у глобалној друштвеној хијерархији, уз скретање пажње на 
очигледне разлике у степену утицајности појединих професија (научници, писци, 
глумци, сликари). Упркос одређеним помацима, скромна материјална средства 
намењена музичким институцијама, али и укорењене предрасуде према музичар-
ској професији, онемогућили су музичаре да превазиђу друштвену маргинализо-
ваност и побољшају свој економски положај и јавни углед. 

У централном поглављу – Савез музичара у Краљевини СХС/Југославији од осни-
вања до почетка Другог светског рата – кроз пет потпоглавља (Претече Савеза музи-
чара на југословенском тлу пре конституисања Краљевине СХС. Процес успоста-
вљања Савеза музичара у Краљевини СХС/Југославији, Прве године Савеза музичара 
у Краљевини СХС, Ка организацији и идеолошкој консолидацији, Континуитети и 
дисконтинуитети, Осврт на значај Савеза музичара у Краљевини СХС/Југославији) 
прегледно је систематизована и изложена грађа прикупљена из више архивских 
извора (фондови Архива Југославије и Архива Музиколошког института САНУ), 
специјализоване периодике (Jugoslavenski muzičar/Мuzičar – лист Савеза музичара 
Краљевине СХС/Југославије) и дневне штампе у вези са историјом тог Савеза чије 
су чланство чинили квалификовани професионални музичари. Указујући на спрегу 
и зависност рада Савеза од друштвеноисторијских прилика и ширег културног 
контекста, у том поглављу осветљени су сви значајни аспекти рада Савеза музичара,  
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организације која је заступала интересе својих чланова и професије у целини. 
Упркос почетним организационим проблемима и повременим застојима у раду, 
Савез је успео да очува континуитет у периоду обележеном бројним политичким 
и економским изазовима и кризама, јер су за разлику од других удружења, у овом 
случају начелно опредељење за идеју југословенства и интереси професије успели 
да превладају националне и етничке партикуларизме. Иако програмска оријента-
ција Савеза није увек била јасно дефинисана и доследно спровођена, та организа-
ција предузела је низ активности на заштити права музичара, стандардизацији и 
унапређењу професионалних норми, повезивању са сличним иностраним удру-
жењима, нарочито оним из словенских земаља, оснивању новчаног фонда за помоћ 
чланству, обавештавању јавности о свом раду (покретање гласила Jugoslavenski 
muzičar/Muzičar који је излазио у Загребу од 1923. до 1941), превазилажењу нега-
тивних ефеката на економски и радни статус музичара изазваних експанзијом 
нових медија (звучни филм, радио, грамофон) и појавом конкуренције (страни и 
војни музичари). У завршном критичком осврту на рад Савеза истакнути су разлози 
због којих резултати и степен ефикасности тог удружења у процесу унапређења 
музичарске професије нису досегли свеобухватнији ниво: сталешки елитизам који 
је подразумевао могућност учлањивања само квалификованих професионалних 
(„ноталних“) музичара (оркестарских и концертних извођача, композитора, дири-
гената и музичких педагога), што је за последицу имало малобројност чланства и 
самим тим мали степен друштвене утицајности, одсуство сарадње с другим стру-
ковним и радничким удружењима, недовољна упућеност у тумачење и примену 
постојећих законодавних прописа (на пример проблем правне неутемељености 
концесионирања музичара, издавања лиценци и увођења „радио-динара“, проблеми 
у примени Закона о ауторским правима) и парадоксално, спорадична присутност 
у јавном концертном музичком животу, упркос приоритету који је Савез деклара-
тивно придавао својој културно-уметничкој мисији.

Димензије раскорака исказаног појмовима уметност и живот у наслову књиге, 
најочигледније су се испољиле у последњем поглављу Конституисање Удру-
жења музиканата у Краљевини СХС/Југославији – потребе и циљеви. Студиозно 
приказан рад организације која је заступала музиканте („аноталисте“) обележиле 
су бројне афере (судски процеси због проневере новца), међусобна суревњивост 
челника Удружења и различитих музикантских група, скандали и родни стерео-
типи (расправе о моралној не/достојности појединих припадница Удружења). 
Иако су предвиђени циљеви и активности Удружења музиканата, исто као и актив-
ности Савеза музичара, били оправдани у уметничком (неговање народне музике) 
и социјално-економском погледу (заштита материјалних, моралних и интелекту-
алних интереса чланова) ни ово Удружење, као што је истакнуто у завршном разма-
трању, није успело да се избори са бројним изазовима реалног живота, па је „дилема 
’између уметности и живота’, заправо [је] метафорички приказ ескапизма квлифи-
кованих и неквалификованих музичара с ових простора...“ (190).  

Соња Цветковић
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