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Звучно издање  Косово и Метохија – Музичка слика мултикултуралности 50-их 
и 60-их година XX века представља прву публикацију у оквиру едиције Звучна 
ризница, базиране на јавном презентовању теренских снимака традиционалне 
музике из фоноархива Музиколошког института САНУ, а инициране поводом 
70. годишњице деловања те научноистраживачке институције.

Значај поменуте звучне публикације, која садржи два компакт-диска и двоје-
зичну  књижицу (на српском и енглеском језику), а коју су сачиниле уреднице 
Данке Лајић Михајловић и Јелена Јовановић, велик је и вишеструк. Најпре, реч је о 
изузетно вредном звучном корпусу који су од почетка друге половине прошлог века 
бележиле Милица Илијин и Радмила Петровић, врсне сараднице Музиколошког 
институту САНУ, које су међу првима, након Косте П. Манојловића и Миодрага 
А. Васиљевића, оставиле драгоцено звучно сведочење о музичком животу стано-
вништва на територији Косова и Метохије. Имајући у виду геокултурни ареал 
снимљеног материјала, који потиче највећим делом из јужних и северних крајева 
Косова и Метохије, потом  из западних и источних (назначеним на Карти 1, стр. 
22), тј. из области које су специфичне, међусобно удаљене и различите по својим 
(не само музичким) карактеристикама, важност ове грађе изузетна је. Она доку-
ментује музичко стваралаштво различитих етничких заједница – српског, албан-
ског, горанског, турског и ромског становништва у околини Призрена, Средској, 
Драгашу (ЦД 1), и доминантно српског из насеља тадашње Комуне Лепосавић, уз 
ређе примере албанског становништва из Руговске клисуре, Дренице, околине 
Гњилана (ЦД 2). Осим тога, репрезентативност публиковане грађе сагледава се 
и на референтном социокултурном плану, кроз нумере извођене у сеоским и у 
градским срединама, док је разноврсност ситуационо контекстуалне димензије 
представљена њиховим (ре)интерпретирањем у различитим приликама – током 
теренских снимања (у аутентичној функцији или, чешће, у ванконтекстуалним 
ситуацијама), као и на сценским наступима (углавном концертног и фестивалског 
типа). Поред, дакле, теренских снимака начињених углавном у приватним амбијен-
тима, од значаја су свакако и јавни наступи припадника различитих музичких 
култура с репрезентативних концерата, као одраз идеологије и културне политике 
актуелне у средишњим деценијама  XX века.
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Назначени критеријуми у селектовању и организовању музичке грађе резулти-
рали су звучним публикацијама са укупно 97 нумера (48 на првом и 49 на другом 
аудио-диску). С обзиром на поменуту различитост етничког профила извођача и 
њихову припадност различитим културама, не изненађује хетерогеност музичког 
материјала, као ни разноврсност првенствено вокалних жанрова с текстовима 
исписаним на одговарајућим језицима и дијалектима (уз стручну помоћ сарад-
ника и колега из разних институција). С обзиром на изостанак комплетних терен-
ских бележница поједине нумере не садрже потпуне  податке о извођачима, а 
скромност техничког квалитета неких снимака (праћена понекад „акустичким 
шумом” / „позадинском буком”) није значила њихово неизоставно искључивање 
у процесу селекције материјала. Јасно је да су такви уреднички потези поводом 
одабира нумера у вези с циљем документовања разноликијих и обухватнијих 
музичких стилова.

У складу са геокултурним параметром, први диск садржи примере из јужних 
обасти Косова и Метохије, а други из северних, знатно мањим делом из западних 
и источних крајева те територије. 

Већи број нумера на првом звучном диску резултат је теренског рада који 
су, у непосредном контакту са извођачима, обављале Милица Илијин (1954. у 
Призрену и 1957. у Драгашу / Призренској Гори) и Радмила Петровић (1967. у 
Средској), док су остале снимљене на сценској презентацији фолклора (1966. 
на Смотри у Звечану и 1967. на концертима уприличеним за учеснике XIV 
Конгреса СУФЈ у Средској и Призрену), као и у српској и албанској основној 
образовној институцији, турској гимназији и културно-уметничком друштвима 
у Призрену. Најбројнији су примери који илуструју српску вокалну праксу из 
обредно-обичајног живота, попут лазаричких, песама извођених на Велигдан 
(Ускрс), уз обредно нишање/љуљање, додолских, крстоношких, жетварских, 
саборских, сватовских/свадбених и успаванки. Вокалној категорији припадају 
и мелодије извођене уз игру, интерпретиране како од старијих жена тако и од 
ученика основних школа, као и шаљиве и љубавне песме опште намене. Музичке 
и поетске карактеристике песама условљене су њиховом функцијом, а, пре свега, 
особеним локалним идиомом који се на музичком плану сагледава кроз међу-
жанровско прожимање (постојање заједничког модела старијег стила у лаза-
ричким, Велигданским, жетварским, саборским и свадбеним песмама у Сред-
ској) и једногласни, тј. унисони (уз сасвим спорадичну хетерофонију) манир 
извођења. Искуство и дубља уграђеност у традицији манифестна је у интерпрета-
цији певачица старијег узраста, које се по својим обележјима (карактеристичном 
тембру, гласовној мимикрији, осцилаторној мелодици узаног опсега, слободном 
ритмичком систему са мелизмима и дужим извицима и/или понирањем гласом 
у појединим обредним категоријама), битно разликују од извођења деце (сила-
бичног карактера и сведеније мелодике), што је најтранспарентније у презен-
тацији лазаричких песама од старијих жена и девојчица из Средске (ЦД 1/1). 
Поређење се успоставља и на релацији сеоског и градског вокалног израза, при 
чему се песмама „медитеранске“ или „оријенталне“ звучности приписује њихово 
(вероватно) градско порекло (ЦД 1/15; 20). Поред јасне дводелне и троделне 
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мере у песмама уз игру, специфичност музичке метрике у појединим примерима 
овог жанра сагледива је у тенденцији преображавања мере 3/8 у 7/16 (ЦД 1/29,  
31), тј. у асиметричну (хемиолну) метричку структуру која од средине XX века 
постаје све заступљенија у српској пракси Косова и Метохије. 

За разлику од женске популације, чија је доминантна улога у очувању и прено-
шењу вокалног (посебно обредно-обичајног) наслеђа, мушки део становништва 
документује претежно инструменталну и вокалноинструменталну праксу разли-
читих етничких заједница у јужним крајевима Косова и Метохије. У том смислу, 
српска традиција на првом компакт-диску представљена је певањем уз гусле, 
свирањем на двема шупељкама, тамбурици и извођењем ансамбла КУД-а „Будућ-
ност“ из Призрена (у саставу: хармоника, гитара и дарабука); горанска – мело-
дијама на зурлама (уз пратњу тупана/тапана) из Драгаша; албанска – певањем 
уз ударачке инструменте (тапан и даире), свирањем на кавалима из околине 
Призрена, мелодијама с наступа КУД-а „Хајдар Души” из Ђаковице; турска – 
чалгијским ансамблом (уз женске гласове КУД-а „Догри јол“ из Призрена. Стил 
српског епског певања уз гусле одликује сведена инструментална пратња, скан-
дирани или, пак, динамичан карактер вокалне деонице (ЦД 1/21; 22). Традицио-
налну структуру макама илуструје горанска импровизација на зурлама, чија мело-
дија је изведена уз бордунску пратњу и доследном техником циркуларног дисања 
(ЦД 1/23), као и турске вокалне и (вокално)инструменталне нумере уз игру 
обележене звуком градског чалгијског ансамбла (у саставу: виолина, кларинет, 
дарабука – ЦД 1/36–42). Специфичан манир женског албанског певања пред-
стављен је повременим хетерофоним односом гласова – у паралелним секун-
дама, уз наглашену ритмичку инструменталну пратњу (ЦД 1/26), као и начином 
мушког вокалног извођења с руком у уху који у комбинацији с паром кавала одра-
жава стил негован у планинским областима  (ЦД 1/27). За разлику од  препо-
знатљивих и диферентних музичких атрибута албанске и српске сеоске праксе, 
нумере снимљене у њиховим културно-уметничким друштвима одликује донекле 
униформан градски (и сценски) израз, у погледу музичких аранжмана са истак-
нутом деоницом хармонике у ансамблу и вишегласним певањем као хармонски 
новом врстом звучног обогаћења. 

Материјал на другом компакт-диску највећим делом обухвата нумере 
снимљене приликом теренских истраживања музичког фолклора северног 
дела Косова и Метохија (околина Лепосавића), током 1963. године. Вокални 
корпус представљен је, најпре, циклусом сватовских песама извођених у разним 
тренуцима тог обреда, чије солистичке и дуетске (унисоне или хетерофоно 
двогласне) интерпретације разноврсне версификационе структуре одража-
вају манир певања старије сеоске праксе у копаоничком крају (ЦД 2/1–9), који 
је препознатљив и у лирским песмама опште намене (ЦД 2/21, 25, 26, 27, 29, 31, 
39, 40). На исти регионални стил упућују и карактеристике славских песама 
(ЦД 2/10, 11), песама извођених на Јеремијиндан (ЦД2/18), као и оних интер-
претираних у разним приликама које су по својој структури и мелизматици 
сродне старинским путничким или жетелачким песмама (ЦД 2/22, 24, 41; 29). 
Значајан број мелодија припада категорији лирских љубавних песама – делу 
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репертоара и женске и мушке популације. Постојање различитих типова мело-
дијског обликовања најилустративније је у нумерама истог поетског садржаја, 
које су изведене на „дугачки (старовремски) глас”, потом на „кратки“ (ЦД 2/30, 
31; 32, 33) и „садањски глас” (пример бр. 34), чији називи већ указују на разли-
читост музичких модела, као и на њихову већу заступљеност у пракси старијих 
или млађих певачица (ЦД 2/32, 33, 34). У сличном смислу, представљени су 
и примери с варијантним иницијалним стихом, а чији је сасвим другачији 
извођачки стил могућа последица особених музичких идиолеката у северним 
областима Косова и Метохије (ЦД 2/37, 38). О старијем начину музичког изра-
жавања сведоче иако малобројне инструменталне играчке нумере, интерпрети-
ране на свирајки / свирали уз гутуралну технику (ЦД 2/14, 19), као и вокално-
инструменталне –  певање уз гусле – сведеног и речитативног карактера (ЦД 
2/12, 13), са специфичном цезуром у певању после деветог слога епског десе-
терца (ЦД2/12). 

Мањи број примера на другом аудио-диску снимљен је на Смотри изворног 
стваралаштва у Звечану, 1966. године, и на концерту у Призрену 1967. Поред 
презентованих српских лирских песама и групног начина тужења из Ибарског 
Колашина, као и инструменталних играчких мелодија у извођењу ансамбла 
из Коретишта (код Гњилана), представљене су и нумере из праксе албанског 
становништва из северних, западних (вероватно из Ругова) и југоисточних 
делова Косова и Метохије (околина Гњилана). Дуетске инструменталне форма-
ције у презентацији албанских мелодија резултирају различитим фактурама: 
унисоним, бордунским или слободнијим односом кавалских деоница (ЦД 2/43; 
47); усаглашеним свирањем на два листа (ЦД 2/45); јасним диференцирањем 
мелодијске линије зурле и ритмичке окоснице тапана (ЦД 2/48). Примери 
групног (готово доследно унисоног) певања уз окретање тепсије (ЦД 2/44) 
и наративних песама уз пратњу ћифтелије (ЦД 2/46) представљају типичне 
форме вокалноинструменталног изражавања албанске популације на Косову 
и Метохији. 

Поред стручних коментара о свакој од заступљених нумера, посебну вред-
ност овог издања представља научна двојезична студија у којој се мулти-
културалност обухватније сагледава као историјски динамична мозаична 
слика (прецизније: скица) сеоских и градских музичких пракси мултиет-
ничких и мултиконфенсионалних заједница Косова и Метохије. Употпуња-
вању таквог мозаика допринело је реферирање уредница на укупну забеле-
жену грађу Милице Илијин и Радмиле Петровић (из назначених области), 
похрањену у архиву Музиколошког института САНУ, као и на литерарне једи-
нице посвећене појединим облицима музичког изражавања на овом простору. 
Изузетна усаглашеност стручног текста и селектованог звучног материјала 
даје додатни квалитет овој публикацији, у погледу дигиталног репрезентовања 
резултата етномузиколошких (и етнолингвистичких) проучавања конкретне, 
ареално оријентисане архивске грађе, као и у домену даљег развоја „примењене 
науке” која доприноси очувању нематеријалног културног наслеђа. Са исто-
ријског и културног становишта, значај технички узорно опремљеног издања  
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Косово и Метохија – Музичка слика мултикултуралности 50-их и 60-их година 
XX века потцртан је и чињеницом да је то прво публиковано и широј јавности 
доступно сведочење о традиционалној музици становништва с назначеног 
простора и у назначеном времену. Издавање ове студије и ових снимака пред-
ставља у сваком смислу велики подухват – и изузетно вредно остварење. 
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