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Са же так: Ова мо но граф ска сту ди ја са др жи 
те о риј ско ту ма че ње и ана ли тич ки при каз док-
тор ског умет нич ког про јек та, ком по зи ци је 
Ис тар, која при па да жан ру ин стру мен тал ног 
те а тра. Циљ сту ди је је да при ка же ин стру мен-
тал ни те а тар од де фи ни са ња пој ма до ту ма че-
ња ње го вог вр ло спе ци фич ног об ли ка у де лу 
Ис тар. У при ло гу ра да се на ла зе схе мат ски 
при ка зи фор мал ног обра сца овог дела, са 
пред ста вља њем сва ке по је ди нач не сце не, а 
за тим и схе мат ски при каз гло бал не фор ме, 
са те жи штем на основ ним об ли ко твор ним 
по ступ ци ма у ци клу су. Та ко ђе се у при ло гу 
на ла зи при каз ка ри ка ту ра и ка ри ка ту рал них 
по ља ком по зи ци је, као и спи сак ли те ра ту ре 
по де љен на те о риј ске сту ди је, пар ти ту ре, 
аудио и ви део за пи се, по зо ри шне пред ста ве 
и кон цер те, и оста ле из воре.
Кључне речи: Истар – инструментални теа-
тар, музика, покрет, ликови, карикатуре, сце-
не, насцентно, Ултра.
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Му зич ко по зо ри ште об у хва та сва ки до га ђај ко ји у се би 
са др жи и драм ско-сцен ски и му зич ки из раз, од но сно сва-
ку те а тар ску фор му ко ја ком би ну је му зи ку, пе ва ње, при-
ча не ди ја ло ге, по крет, плес и та ко да ље, оства ру ју ћи ти ме 
сцен ски до га ђај. По ве за ност му зи ке и сце не, му зи ке и 
рад ње, од но сно му зи ке и тек ста, у раз ли чи тим об ли ци ма 
је мо гу ће пра ти ти кроз опе ру, ба лет, во кал но-ин стру мен-
тал на де ла ора то ри јум ског ти па, во кал но-ин стру мен тал-
на де ла са пред ви ђе ном сцен ском рад њом и та ко да ље.1 
Број ни су се об ли ци по ме ну тих жан ро ва ја вља ли кроз 
исто ри ју у опу си ма му зич ких и оста лих умет ни ка. Од 
нај ра ни јих при ми тив них за јед ни ца, ан тич ких ци ви ли за-
ци ја, ре не сан сне ко ме ди је дел’ар те (Com me dia dell’arte), 
раз ли чи тих вр ста опе ра и ба ле та, до на го ве шта ја те а тар-
ског у ин стру мен тал ним ком по зи ци ја ма ко је ни су пред-
ви ђе не за из во ђе ње у по зо ри шту, му зич ки те а тар је ус по-
ста вљао сво је при су ство, ко је је оства ри вао кроз раз ли-
чи те фор ме. 

У реч ни ку тер ми на опе ре и му зич ког те а тра сто ји де фи-
ни ци ја: Му зич ко по зо ри ште је сва ка те а тар ска про дук-
ци ја ко ја ком би ну је му зи ку, пе ва ње, при ча не ди ја ло ге и 
по крет (плес) да би би ла ис при ча на при ча2 (прев. аут.). 

У 20. ве ку, кроз де ла Стра вин ског, Са ти ја, Шен бер га, 
Ми јоа, Шток ха у зе на, Кеј џа и дру гих, му зич ки те а тар се 
све ви ше ши рио, осво јив ши и по ље ин стру мен тал ног те а-
тра, по себ ног об ли ка му зич ког те а тра, ко ји се нај ди рект-
ни је мо же пра ти ти кроз опус Ма у ри ци ја Ка ге ла. По сто ји 
не ко ли ко де фи ни ци ја ко је се ко ри сте и јед ним и дру гим 
тер ми ном, а ко је на сто је да му зич ки те а тар де фи ни шу 
вр ло кон крет но, из ну тра. Мир ја на Ве се ли но вић-Хоф ман 
из но си сле де ће: Му зич ки те а тар се ус по ста вља он да 
ка да му зи ка ни је са мо ре зул тат ком по но ва ња на текст, 
сред ство за при ка зи ва ње драм ског то ка, већ он да ка да 
са ма му зи ка је сте драм ски ток, а исто вре ме но, сам тај 
драм ски ток је сте му зи ка.3 

На зва нич ној веб стра ни ци фран цу ског ком по зи то ра 
Жор жа Апер ги са сто ји: (...) у ком по зи ци ја ма ко је је пи сао 
у окви ру жан ра му зич ког по зо ри шта су сви кон сти ту тив-
ни еле мен ти (во кал на и ин стру мен тал на му зи ка, ге сто-
ви, сцен ски еле мен ти...) тре ти ра ни са је дин стве ним 
по себ ним зна ча јем и са ра ђу ју – ис под и из над пред-по сто-
је ћег тек ста – са драм ским са др жа јем чи та вог до га ђа ја 
(прев. аут.). 

Ханс Пе тер Јан, ко га на во ди Мир ја на Ве се ли но вић-Хоф-
ман у го репо ме ну том есе ју,4 сма тра сле де ће: (...) му зич ки 
те а тар под ра зу ме ва си мул та ност рад них про це са на 
истом објек ту. 

Бјерн Хај ле у сво јој књи зи The Mu sic Of Ma u ri cio Ka gel 
ка же: (...) ин стру мен тал ни те а тар се бо ри да по но во 
от кри је оно што је вре ме ном би ло из гу бље но у кла сич ној 
му зи ци за пад не ци ви ли за ци је: ви зу ел ну и ки не тич ку при-

Иван Бркљачић*

ИСТАР – ИНСТРУМЕНТАЛНИ ТЕАТАР
Теоријска студија о истоименом циклусу насцентних 
музичких карикатура за сценско извођење у позоришном декору

* Иван Бр кља чић је ди пло ми рао, ма ги стри рао 
и док то ри рао ком по зи ци ју, у кла са ма Ср ђа на 
Хоф ма на и Зо ра на Ери ћа, на Фа кул те ту му зич-
ке умет но сти у Бе о гра ду. Његове ком по зи ци је 
из во ђе не су мно го пу та у Бе о гра ду и оста лим 
гра до ви ма Ср би је, а та ко ђе и у Бел ги ји, Хо лан-
ди ји, Ка на ди, Швед ској, Бра зи лу, Че шкој, 
Ита ли ји, Аустри ји, Сло ве ни ји, БиХ, Пољ ској, 
Не мач кој, Хр ват ској, Ма ке до ни ји, Фран цу-
ској, Ру му ни ји, Ма ђар ској и Аустра ли ји (2010. 
ком по зи ци јом Jinx су отво ре ни Свет ски да ни 
му зи ке у Сид не ју). Ба ви се ком по но ва њем 
му зи ке за по зо ри шне пред ста ве, а 2012. го ди-
не је на пи сао му зи ку за це ло ве чер њи игра ни 
филм Уста нич ка ули ца, у ре жи ји Ми ро сла ва 
Тер зи ћа. Од 1999. го ди не био је за по слен као 
про фе сор му зич ких об ли ка у Сред њој му зич-
кој шко ли Мо кра њац у Бе о гра ду. Од школ-
ске 2005/2006. го ди не ра ди као аси стент, а од 
2010/2011. као до цент на Фа кул те ту му зич ке 
умет но сти у Бе о гра ду, на Ка те дри за му зич ку 
те о ри ју. Од 2007. го ди не де лу је као умет нич ки 
се лек тор Ме ђу на ро де три би не ком по зи то ра. 
До бит ник је сле де ћих при зна ња: Мо крањ че ва 
на гра да за 2005. го ди ну, за ком по зи ци ју Ка да 
се СЕ ДАМ пу та диг не за ве са, за сим фо ниј ски 
ор ке стар; Ста ту е та 41. Со фест фе сти ва ла 
(2012) за нај бо љу ори ги нал но ком по но ва ну 
му зи ку, за филм Уста нич ка ули ца; Го ди шња 
на гра да ча со пи са Му зи ка кла си ка, за 2012. 
го ди ну, у ка те го ри ји при ме ње на му зи ка (за 
филм Уста нич ка ули ца). Члан је Удру же ња 
ком по зи то ра Ср би је од 2001. го ди не.
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ро ду умет нич ког до га ђа ја, при род ност у пра вље њу му зи-
ке, при сут ност те ла из во ђа ча, тро ди мен зи о нал ни про-
стор сце не и спек такл сцен ског до га ђа ја. То су све ин те-
грал ни еле мен ти му зи ке у мно гим кул ту ра ма. Ни јед на 
дру га кул ту ра не из ра жа ва му зи ку као бес те ле сну по ја ву 
чи стог зву ка. Да бу де ја сно, осе ћај ри ту а ла и спек та кла 
ни ка да ни је у пот пу но сти иш че зао из за пад не ци ви ли за-
ци је, али за тва ра ње очи ју то ком слу ша ња је та ко зва не 
„озбиљ не“ за љу бље ни ке у му зи ку до ве ло до ри гид не се па-
ра ци је од оно га што му зи ка есен ци јал но но си у се би, као 
и од оно га што сво јом по ја вом мо же иза зва ти5 (прев. 
аут.). Хај ле та ко ђе из но си и сле де ће: Ге не рал ни прин цип 
ин стру мен тал ног те а тра је да му зи ка не пра ти ак ци ју, 
већ је она ак ци ја са ма, то јест ин те грал ни део ак ци је. 
Не ма раз два ја ња из ме ђу те а тар ске ак ци је и му зич ког 
из во ђе ња. Гест про дук ци је зву ка је ин те грал на му зич ко-
-те а тар ска ак ци ја ко ја у се би са др жи и аку стич ку и ви зу-
ел ну ком по нен ту6 (прев. аут.). 

У окви ру сво је док тор ске ди сер та ци је, под на зи вом: 
Син кре тич ка ис ку ше ња у окви ру из во ђач ких умет но сти 
у пе ри о ду на кон Дру гог свет ског ра та,7 Ру мун ка Иле а на 
Ол ти та Син тик, са Жорж Ене ску уни вер зи те та умет но сти 
у Ја ши, на во ди: Ин стру мен тал ни те а тар је ре зул тат 
ком би но ва ња ин стру мен тал ног чи та ња пар ти ту ре и 
ак ци је (глу ме). Ак ци ја раз ви ја деј ство екс пре си је и та ко 
ути че на пу бли ку. Ово је ва жно, јер му зич ки те а тар не 
ко ри сти са мо тра ди ци о нал ни пут, аку сти ку, да се до жи-
ви ком по зи ци ја, већ по ред то га и ви зу ел ни и ки не тич ки 
пут (прев. аут.).

На веб стра ни ци ен гле ског ра ди ја BBC, у окви ру ру бри-
ке New Mu sic/Cut and Spli ce 2005, сто ји сле де ће: Ин стру-
мен тал ни те а тар екс пли цит но об зна њу је фи зич ку при-
сут ност из во ђа ча, ко ји ма на сто ји да, пре све га, пре зен-
ту је ре ре пре зен та тив но драм ско зна че ње, на спрам ап со-
лут не му зи ке (прев. аут.). 

Ру ски ком по зи тор Ни ко лај Кор ндорф, за свој му зич ки 
те а тар, спро ве ден у ком по зи ци ја ма: Yes!!, ...si mu o ve, The 
Dan ce in me tal in ho no ur of John Ca ge, и та ко да ље, да је 
об ја шње ње: Ин стру мен тал ни те а тар је жа нр где из во-
ђа чи, па чак и ин стру мен ти пред ста вља ју ка рак те ре 
(прев. аут.).

На осно ву све га из ре че ног, лич ни од нос пре ма ин стру-
мен тал ном те а тру, као пред ме ту док тор ског умет нич ког 
про јек та Ис тар, фор ми ран је та ко да се ин стру мен тал ни 
те а тар у овом кон крет ном слу ча ју по сма тра као те а тар-
ска фор ма у окви ру ко је му зи ка сво јим са др жа јем пред-
ста вља драм ски ток, а раз ли чи ти ин стру мен ти, као и 
из во ђа чи ко ји их сви ра ју, при ка зу ју ли ко ве те драм ске 
рад ње. И драм ски ток и драм ска рад ња у окви ру ње га, 
на ста ли су из крат ке при че ко ја пу тем ме та фо ре пред ста-
вља лич ни по глед на са вре ме ни свет и од но се у ње му. 

2. �� �	 � �� 	�	 �	� �� �� ��� ��� 
�� ������
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Иако да нас не ма ни ка квих пи са них тра го ва о му зи ци 
пр во бит ног чо ве ка, про у ча ва њем и ис пи ти ва њем фол-
кло ра раз ли чи тих ет нич ких за јед ни ца, ана ли зи ра њем 
деч јег му зи ци ра ња, као и по сма тра њем жи во та и оби ча ја 
да на шњих при ми тив них пле ме на, мо же се до ћи до мно-
гих од го во ра у ве зи с му зи ком пр во бит них љу ди. Не сум-
њи во, она је би ла не за о би ла зан еле мент сва ко днев ни це. 

Ру ди мен ти ра но пе ва ње на ба зи по на-
вља ња, на ту ра ли стич ко по дра жа ва ње 
ур ли ка жи во ти ња и пе ва ња пти ца, ко ри-
шће ње гла со ва у ло ву, бор би, при пре ма-
њу хра не и та ко да ље, ука зу ју на то да 
је му зи ка би ла ве за на за сва ко днев не 
ак ци је та да шњих љу ди. Та ко ђе, раз ли чи-
ти зву ко ви су би ли при сут ни и у игри, 
ис по ље ни ком би на ци ја ма раз ли чи тих 
уда ра, кри ко ва и спе ци фич ног пе ва ња. 
Раз ви ја њем осе ћа ја за му зи ку раз ви ја 
се и по тре ба при ка зи ва ња. У тим ста-
ди ју ми ма људ ске ци ви ли за ци је му зи ка 
је вр ло че сто би ла део то те ми стич ких 
ри ту а ла. Ма ски ра ју ћи се у спе ци фич-
не то те ме, ство ре не од Бо го ва, чо век је 
пе вао од ре ђе не пе сме или сви рао ка рак-
те ри стич не ин стру мен те, об ли ку ју ћи 
вр ло ја сан вид при ка зи ва ња. У ма гиј-
ским об ре ди ма, врач је ма ски ра њем 
на гла ша вао сво ју ве зу са нат при род ним, 
а ви ка њем и пе ва њем кроз нос ис ти цао 
је сво ју во де ћу уло гу у об ре ду. То је вр ло 
че сто до дат но по ја ча вао зву ци ма му зич-
ких ин стру ме на та. Бли ски од нос ре чи и 
то на, по кре та и ми ми ке у слу жби ма ги-
је, ука зу је на по че так драм ске рад ње, то 
јест ме ђу соб не по ве за но сти му зич ког и 
сцен ског, од но сно на пра по че так му зич-
ког по зо ри шта.

Иако је у ци ви ли за ци ја ма као што су 
су мер ска и ва ви лон ска, од но сно код ста-
рих Егип ћа на, мо жда, и би ло на зна ка 
про ду жа ва ња њи хо вих ри ту а ла, то јест 
њи хо вог из два ја ња у но ви, дру га чи ји 
об лик, о по зо ри шту се ипак не мо же го во-
ри ти. Тек у до ба про цва та кла сич не грч-
ке кул ту ре и ци ви ли за ци је (Ати на, 5–1. 
век п. н. е.) ро ђе на је дра ма као умет ност, 
а са мим тим и по зо ри ште као по себ на 
умет нич ка вр ста. За хва љу ју ћи дра ма ма 
Ес хи ла, Со фо кла и Еури пи да, као и ко ме-
ди ја ма Ари сто фа на, има мо ка ква-та ква 
све до чан ства о том пе ри о ду по зо ри шта. 
У сво јој Исто ри ји по зо ри шта8 Ро налд 
Хар вуд ка же: Са си гур но шћу мо же да се 
твр ди да су дра ме при ка зи ва не као так-
ми че ња на отво ре ном (так ми чи ли су 
се пе сни ци, ком по зи то ри и управ ни ци 
по зор ни це), да је по сто јао хор (ви тал ни 
еле мент уоби ча јен за све грч ке дра ме) 
ко ји је пе вао и играо око ол та ра и да је 
би ло нај ви ше три глум ца ко ји су но си ли 
ма ске и ко ји су спе ци фич но би ли об у че-
ни. Пр ви глу мац чи је је име оста ло за бе-
ле же но је Те спис. Мо жда је баш он у јед-
ном тре нут ку ис ко ра чио ис пред хо ра и 
за по чео ди ја лог са во ђа ма хор ске пе сме 
и игре. Из ди ти рам ба, об ли ка хор ског 
пе ва ња, са не ко ли ко де се ти на уче сни ка, 
из дво јио се пле сач, то јест глу мац ко ји 
је ве ли чао бо га Ди о ни са. То су, да кле, и 
би ли по че ци грч ке дра ме, ка да су, прет-
по ста ви мо, зва нич но и уста но вље ни 
глум ци-пе ва чи.
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Грч ка драм ска умет ност, као и дру ги 
из ра зи ње не кул ту ре, по ста ви ла је стан-
дар де за ка сни је ве ко ве, а нај не по сред-
ни је је ути ца ла на Ри мља не (1. век п. н. 
е. – 6. век). Пре ко грч ких на се о би на на 
Си ци ли ји и у Ју жној Ита ли ји, опет на 
еле мен ти ма ре ли ги је и ма ги је, ка та ли зо-
вао се по че так дра ме и на овом про сто-
ру. Раз ви ја ју ћи, по ред дра ме (ла тин ска 
дра ма је по ред го вор них има ла и пе ва не 
со ли стич ке де ло ве, пра ће не ауло сом и 
хо ром), још и ко ме ди ју, фар су, пред ста-
ве без ре чи и пан то ми му (по сто ја ла је 
вр ста вир ту о зне пред ста ве у ко јој је пан-
то ми ми чар до ча ра вао раз ли чи те ли ко ве 
уз прат њу пе ва ча и ин стру мен та ли ста), 
Ри мља ни су то ком не ко ли ко сто ти на 
го ди на сво је над мо ћи ус пе ли да, у по зо-
ри шту, об је ди не ути ца је и па ган ске про-
шло сти и хри шћан ске бу дућ но сти. Пра-
ви ли су спек та кле у ве ли ким аре на ма, 
ко ри сте ћи, из ме ђу оста лог, по зо ри ште и 
као про па ганд но сред ство. А он да је у 6. 
ве ку им пе ра тор Ју сти ни јан за тво рио сва 
по зо ри шта у цар ству. Рас па дом За пад-
ног рим ског цар ства сви тра го ви зва нич-
ног, ор га ни зо ва ног по зо ри шног жи во та 
су не ста ли. 

У до ба „мрач ног“ сред њег ве ка из гле да-
ло је да је дра ма мр тва, од но сно да је у 
ста њу при вре ме ног за у ста вље ног жи во-
та. Али, сре ћом, глум ци су на шли уто-
чи ште. Уто ну ли су у жи во те обич них 
љу ди, где су оби ча ји и фол клор би ли 
ису ви ше уко ре ње ни да би их збри са ла 
исто ри ја ко ју су пи са ли но ви ге не ра ли, 
кра ље ви и па пе. По тре ба обич них љу ди 
за не го ва њем ба шти не обез бе ди ла је да 
по пу лар на тра ди ци ја пе сме, игре, ми ми-
кри је и фар се ипак бу де за ве шта на бу ду-
ћим ге не ра ци ја ма из во ђа ча. Ве зу из ме ђу 
му зи ке и при ка зи ва ња то ком сред њег 
ве ка су пре све га раз ви ја ли пу ту ју ћи 
му зи ча ри (жон гле ри, шпил ма ни, пев ци, 
ва ган ти, го ли јар ди), ко ји су исто вре ме но 
и пе ва ли на род не пе сме, сви ра ли раз не 
ин стру мен те, игра ли, али и би ли спрет-
ни у акро бат ским тач ка ма и дре су ри 
ди вљих жи во ти ња. На сту па ли су ка ко 
на им про ви зо ва ним сце на ма на ули ца-
ма ма њих ме ста, та ко и на сај мо ви ма, 
свад ба ма и ра зно вр сним про це си ја ма у 
гра до ви ма. 

Цр ква је од са мог по чет ка на по зо ри-
ште гле да ла ам би ва лент но. Ме ђу тим, 
вре ме ном је по че ла да ува жа ва по тре бу 
за дра мом кроз сво ју ре ше ност да по ка-
же тај ну Све те при че сти. Сна гу драм-
ског из ра за де фи ни са ла је као сред ство 
за при ка зи ва ње зна че ња ли ка и де ла Ису-
са Хри ста и на чин за уре зи ва ње би блиј-
ских при ча у свест обич них вер ни ка.

По сто је мно га не сла га ња око то га где, а 
на ро чи то око то га ка да се ја вља пре крет-
ни ца из ме ђу две епо хе, од но сно у ком тре-

нут ку се за вр ша ва сред њи век, а ка да тач но по чи ње ре не-
сан са. Та ко ђе, ди ле ма се ја вља и око то га да ли је ба рок 
ре ак ци ја на ре не сан су или је са мо ње на по след ња фа за. 
У књи зи Вре ме умет но сти, Дра гу ти на Го сту шког,9 пе ри-
од око 1600. го ди не се под вла чи де бе лом цр ве ном ли ни-
јом као тач ка ко ја у му зи ци пред ста вља пре крет ни цу. То 
вре ме отво ри ло је пут по врат ку ан ти ци, а са мим тим и 
ства ра њу но вих об ли ка му зич ког, од но сно по зо ри шног 
из ра за. Ита ли јан ска дра ма пер му зи ка (dram ma per mu si-
ca), као сво је вр сни про то тип опе ре, са дис тан це од хи ља-
ду пет сто го ди на, от кри ва кла си ци стич ки ан тич ки дух и 
то ка ко у до ме ну му зи ке, та ко и по зо ри шта уоп ште. Од 
Те а тра Олим пи ко у Ви ћен ци, где је, на кон то ли ко вре ме-
на, пр ви пут у ре ста у ри ра ном ви ду при ка зан Со фо клов 
Едип Ти ра нин, за ко ји је му зи ку на пи сао Ан дреа Га бри је-
ли, отво рен је пут ши ро ком про сто ру за раз ви так опе ре 
у вре ме ну од не ко ли ко пред сто је ћих ве ко ва. Од Фи рен-
тин ске ка ме ра те, Ја ко па Пе ри ја, Ђу ли ја Ка чи ни ја, за тим 
Мон те вер ди ја и дру гих, па све до Ваг не ра, Штра у са, Де би-
си ја, Бер га, Брит на и та ко да ље, пре ђен је ду га чак пут у 
му зич ком из ра жа ва њу драм ске рад ње. Му зи ка је кат кад 
би ла са мо у слу жби дра ме, пра те ћи је, а кат кад се сво јим 
еле мен ти ма на ме та ла дра ми, ис ти чу ћи у пр ви план гра-
ни це свог вир ту о зи те та. Из та квог од но са му зи ке и дра-
ме, на ста ја ле су и по то ње му зич ко-сцен ске фор ме: ба лет, 
опе ре та, мју зикл, ге зам кун стверк, ме ло дра ма и дру ге. 

По ред мо но диј ске (му зич ке) ре ак ци је на ком пли ко ван 
по ли фо ни став во кал не му зи ке сред њег ве ка, по зо ри ште 
је та ко ђе на ста ви ло свој раз вој по ја вом но вих фор ми. У 
кон тек сту по ве за но сти му зи ке и дра ме, али гле да но са 
по зо ри шне стра не, тре ба скре ну ти па жњу на по ја ву ко ме-
ди је дел’ар те, сво је вр сног еха по зо ри шта древ ног Ри ма. 
Иако су се ба ви ли пи са њем раз ли чи тих фор ми, Ан ђе ло 
Ру цан те и Кар ло Гол до ни, из ме ђу мно гих дру гих пи са ца, 
оста ви ли су тра га и у окви ру овог жан ра. Глум ци у окви-
ру ова кве ко ме ди је мо ра ли су да бу ду у ста њу да им про-
ви зу ју ду хо ви то и бр зо дуж до го во ре не ли ни је при че. У 
окви ру га ле ри је уоби ча је них ли ко ва ко ји су овај об лик 
учи ни ли по пу лар ним би ли су: до се тљи ви акро ба та Ар ле-
кин, шкр ти тр го вац и ро го ња Пан та ло не, од ва жни вој-
ник Ска ра муш, сви ре пи кри во но си гр ба вац Пул чи не ла. 
У 20. ве ку на исте ове ли ко ве мо же мо на и ћи у по зна тим 
де ли ма Са ти ја, Стра вин ског, Ми јоа... Глу мац ко ји је уче-
ство вао у ко ме ди ји дел’ар те мо рао је да ком би ну је уме ћа 
игра ча, пе ва ча, акро ба те, ко ми ча ра, пан то ми ми ча ра и 
мо рао је да пе ва или сви ра на не ком ин стру мен ту. Та ко ђе, 
мно ги од ли ко ва но си ли су ма ске. Та ко овај по зо ри шни 
жа нр сво је по ре кло цр пи из вре ме на пра чо ве ка и ње го-
ве по тре бе да се, из ме ђу оста лог, из ра жа ва кроз ма гиј ске 
ри ту а ле. По зо ри ште је свој раз ви так на ста ви ло и у оста-
лим де ло ви ма Евро пе, у окви ру ели за бе тан ског те а тра у 
Ен гле ској, са Шек спи ром као глав ним пред став ни ком, 
за тим кроз кла сич ну фран цу ску дра му у вре ме Кор не ја 
и Мо ли је ра, вај мар ско по зо ри ште у Не мач кој са Ге те ом и 
Ши ле ром, кроз дра ме Иб зе на, Бер нар да Шоа, Стрин бер-
га, Јо не ска, Пин тера и дру гих, све до ка рак те ри стич них 
по зо ри шних фор ми, на ста лих у 20. ве ку, у ви ду не вер бал-
ног, фи зич ког, ам би јен тал ног, аван гард ног, пост драм ског 
те а тра, хе пе нин га и пер фор ман са.

У жан ро ви ма ко ји по сво јим ка рак те ри сти ка ма ни су 
при мар но ве за ни за по зо ри шну сце ну, та ко ђе је мо гу ће 
уочи ти по је ди не те а тар ске еле мен те, ко ји се у естет ском 
сми слу кре ћу ка по љу до дат ног му зич ког зна че ња. Два 
при ме ра, на ста ла при дво ру аустриј ског ца ра, иду у при-
лог то ме. Нај пре је Јо зеф Хајдн сво јом Сим фо ни јом од ла-
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ска, бр. 45, у фис мо лу, прак тич но му зи ком на те рао свог 
по кро ви те ља Ни ко ла у са Естер ха зи ја да ње га и ње го ве 
му зи ча ре, на кон ду гог лет њег бо рав ка у прин че вој па ла-
ти, пу сти да оду ку ћи на за слу же ни од мор. На кон не пу-
на че ти ри ста ва кла сич но об ли ко ва не сим фо ни је, Хајдн 
је то ком фи нал ног ада ђа на пра вио сја јан гест на мер ног 
од у ста ја ња и од ла же ња му зи ча ра са сце не. Је дан по је дан 
му зи чар би пре ста јао да сви ра, по том би оду вао све ћу 
ко ја му је ста ја ла на пул ту и за тим би иза шао са сце не. 
У пар ти ту ри је оп ти ми за ци јом си сте ма, то јест сук це-
сив ним ста вља њем фи нал них цр та на зна че но сле де ће: 
нај пре су за вр ша ва ли пр ва обоа и хор на in E. За тим би 
сце ну на пу стио фа гот, за њим дру га обоа, па хор на in A. 
Од тог мо мен та на сце ни оста ју са мо гу дач ки ин стру мен-
ти. Њу на пу шта ју пр во кон тра ба си и пул то ви дру гих ви о-
ли на. На кон де сет так то ва од ла зе и ви о лон че ла. Оста ју 
два пул та пр вих ви о ли на и ви о ле. Осам так то ва је би ло 
до вољ но да се ис кљу чи и дру ги пулт пр вих ви о ли на, а 
још де сет и по след њи пулт ви о ла. Ко нач но, у по след њих 
де сет так то ва на сце ни оста је са мо је дан пулт пр вих ви о-
ли на, ко ји су на пре ми јер ном из во ђе њу сви ра ли Хајдн и 
ње гов кон церт мај стор. На кон пре ми је ре, принц Естер-
ха зи је очи глед но раз у мео по ру ку и вра тио чи тав двор, 
укљу чу ју ћи му зи ча ре, из лет њи ков ца у Ај зен штат. Иако 
не ти пи чан у по гле ду сти ла, овај ан ти кли макс у ко ди 
че твр тог ста ва очи глед но је имао сво је деј ство. Ан ти под 
Хајд но вој Сим фо ни ји од ла ска, пред ста вља Сим фо ни ја 
до ла ска Јо ха на Ма ти ја са Шпер ге ра. Де ло је на ста ло 1801. 
го ди не и по чи ње на сту пом две ви о ли не ко је су са ме на 
сце ни, а ор ке стар се, ка ко оста ли уче сни ци ула зе, укљу-
чу ју ћи и ди ри ген та, про ши ру је до пу ног сим фо ниј ског 
зву ка. Ове две сим фо ни је обич но се и из во де на истим 
кон церт ним (сцен ским) при ли ка ма, а прин ци пи до ла ска 
на сце ну и од ла ска му зи ча ра са ње, ко ји су та да ус по ста-
вље ни, у по то њим су се де це ни ја ма и ве ко ви ма у из у-
зет но ве ли кој ме ри по на вља ли и ко ри сти ли, на рав но у 
но вим кон тек сти ма.

Гу став Ма лер је ком по зи тор у чи јем је опу су цен трал но 
ме сто ре зер ви са но за де сет сим фо ни ја. У њи ма се мо гу 
уочи ти од ре ђе ни еле мен ти ко ји ма се уну тра шња фор ма, 
ин стру мен тал ни са став, ор ке стра ци ја и му зич ки је зик 
по сма тра ју та ко да пре ва зи ла зе „про пи са не“ окви ре јед-
ног оче ки ва ног сим фо ниј ског до га ђа ја. Ти еле мен ти се, 
за хва љу ју ћи упо тре би тон ског сли ка ња, мо гу до ве сти у 
ве зу са бу ду ћим ин стру мен тал ним те а тром. У Пр вој сим-
фо ни ји, на зва ној Ти тан, Ма лер се ко ри стио сле де ћим: у 
пр вом ста ву10 из ме стио је три тру ба ча ван сце не, до бив-
ши ефе кат уда ље ног зву ка, од но сно не при па да ња ма тич-
ном тки ву сце не сим фо ниј ског ор ке стра. У то ку ста ва 
три тру бе је ипак по ми рио са остат ком ин стру ме на та и 
вра тио њи хо вој оче ки ва ној му зич кој уло зи на кон церт-
ном по ди ју му. У че твр том ста ву, на мер но је раз ме стио 
де о ни це 5. тру бе и 4. тром бо на и при по јио их де о ни ца ма 
хор ни. То се и у пар ти ту ри мо же уочи ти у три јум фал ном 
за вр шет ку ста ва, са мим тим и чи та ве сим фо ни је.11 У пар-
ти ту ри је та ко ђе на зна че но да у овом фи нал ном одељ ку 
све хор не, са по ја ча њем 5. тру бе и 4. тром бо на сви ра ју 
сто је ћи, чи ме се сцен ски под вла чи деј ство три јум фа ко је 
би му зи ком тре ба ло да бу де иза зва но код пу бли ке. Ово ме 
тре ба до да ти и ре пе ти тив но ва ри ра ње на мол ску вер зи ју 
те ме Фрер Жак (Fre re Jac qu es), по чев од кон тра ба са, у тре-
ћем ста ву, чи ме је отво рен пут за оно што ће Ра вел ко ју 
де це ни ју ка сни је на пра ви ти у Бо ле ру. Ка да се то ме до да и 
сли ко ви ти ка рак тер дру гог ста ва, са по чет ним ок тав ним 
мо ти вом у ви о ли на ма из над кварт ног ости на та у че ли ма 

и кон тра ба си ма, мо же се са си гур но шћу 
твр ди ти да је, за Ма ле ра, по ред му зич-
ког из ра за, вр ло ва жан био и зна чај сцен-
ске ак ци је. У Тре ћој сим фо ни ји Ма лер 
екс пли цит но на во ди про грам ске на зи-
ве ста во ва, то јест њи хо ве ка рак те ре. 
По нов ним из ме шта њем со ло тру бе, од но-
сно пост хор на са сце не, у тре ћем ста ву, 
под на зи вом: Шта ми жи во ти ње у шу ми 
го во ре, же ли се до ча ра ти уда ље ни звук 
алп ског ро га, то јест по штан ског ро га, 
ко ји жи во тињ ски свет два пу та за ста је 
да ослу шне. Је дан де таљ из Дру ге сим фо-
ни је та ко ђе иде у при лог сцен ској ак ци ји. 
У пар ти ту ри на кон пр вог ста ва сто ји да 
је нео п ход но на пра ви ти па у зу од ми ни-
мум пет ми ну та до по чет ка на ред ног ста-
ва. Тај пе то ми нут ни им пулс, кре и ран из 
по тре бе да се ди ри гент и му зи ча ри од мо-
ре на кон пет на е сто ми нут ног првог ста-
ва, мо гао би се чи та ти као стрикт но зах-
те ван ме ђу чин у ко јем су, у за ви сно сти 
од од лу ке ди ри ген та, му зи ча ри на сце ни 
ви ше или ма ње сло бод ни да ра де шта им 
је у том тре нут ку во ља.12 

Еду ард Хан слик је за Ма ле ро ве Пе сме 
пут ни ка ре као: Ове пе сме је те шко кла-
си фи ко ва ти; оне ни су ни пе сме, ни ари је, 
ни ти драм ске сце не, али има ју не што 
од свих њих. Ка да се узме у об зир ути цај 
овог ци клу са на чи та во сим фо ниј ско 
ства ра ла штво Ма ле ра, про жи ма ње са 
те мат ским ма те ри ја ли ма нај пре Пр ве, а 
за тим и оста лих сим фо ни ја, зна че ње и 
асо ци ја тив ност му зи ке у окви ру ин стру-
мен тал ног жан ра по ста ју очи глед ни.

По чет ком 20. ве ка на ста ли су Шен бер-
гов Пје ро ме се чар, Са ти јев ба лет Па ра да, 
ба ле ти и Свад ба Стра вин ског, а по себ но 
зна чај на за му зич ко по зо ри ште би ла је 
по ја ва ње го ве При че о вој ни ку. Пре ма 
упут стви ма Стра вин ског, ова му зич ко-
драм ска при ча у два де ла игра на је, пе ва-
на, ре ци то ва на и при ча на кроз ли ко ве 
тро је глу ма ца: Вој ни ка Јо си фа, Ђа во ла и 
На ра то ра (ко ји пре у зи ма и уло ге не ко ли-
ко спо ред них ли ко ва). По ред њих ја вља 
се и не ми лик Прин це зе, ко ја се из ра жа-
ва по кре ти ма, као игра чи ца. У овој при-
чи ин стру мент ви о ли на по ста је пер со-
ни фи ка ци ја људ ске ду ше, ко ја до ла зи у 
ру ке ђа во лу, чи ме из ла зи из свог окви ра 
му зич ког ин стру мен та и по ста је драм-
ски лик. На кон ово га свет ви ше ни је био 
исти. Отво рен је пут аван гар ди ко ја је 
свој пра ви за ма јац до сти гла на кон Дру-
гог свет ског ра та. 

Под ди рект ним ути ца јем Кеј џа, Бу ле-
за и Шток ха у зе на, Ма у ри цио Ка гел 
је 1960. го ди не, ра де ћи при Келн ском 
елек трон ском сту ди ју, на пра вио пр ве 
ком по зи ци је ко је би се мо гле свр ста ти 
у жа нр ин стру мен тал ног по зо ри шта. 
То су би ле So nant 1960... за ги та ру, хар-
фу, кон тра бас и уда раљ ке, те Sur sce ne за 
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не мог глум ца, на ра то ра, ба ри тон и тро-
је ин стру мен та ли ста (ко ји сви ра ју пер-
ку си је, два кла ви ра, че ле сту, чем ба ло, 
гло кен шпил, елек трич ни хар мо ни јум и 
CD-ta pe). У овим ком по зи ци ја ма Ка гел 
је уста но вио два мо гу ћа пу та кре та ња у 
окви ру ин стру мен тал ног те а тра. Је дан 
је пут дра ма ти за ци је му зич ког пер фор-
ман са, а дру ги је му зи ка ли за ци ја екс пе-
ри мен тал ног те а тра. 

У ком по зи ци ји So nant (са ста вље ној од 
де сет ста во ва, ко ји се мо гу про из вољ ним 
ре дом сви ра ти, али и из ба ци ва ти, с тим 
да их мо ра би ти нај ма ње пет и да за јед но 
тра ју нај ма ње пет на ест ми ну та) му зи ка 
на ста је као ре зул тат фи зич ке ак ци је по 
ин стру мен ти ма. Ка гел, пре би ло ка квог 
фор ми ра ња му зич ке иде је, сту ди ра при-
ро ду ин стру мен та, ње го ве мо гућ но сти, 
тех ни ку сви ра ња, а за тим из та квог 
про це са до ла зи до аку стич ког фе но ме-
на. Фи зич ка ак ци ја на ин стру мен ти ма 
по ка зу је ре зул та те ис пи ти ва ња тех нич-
ких ли ми та сва ког од ин стру ме на та. 
По ред аку стич ког, и ви зу ел ни мо ме нат 
је укљу чен у ства ра ње му зи ке, што фор-
ми ра но ву ви зу ел ну, али и ки не тич ку 
ди мен зи ју му зи ке. Нај и зра же ни ји ви зу-
ел ни мо ме нат је у ста ву Pièce jouée, pièce 
touchée, где из во ђа чи ства ра ју „вир ту ел-
ну ин тер пре та ци ју“, сви ра ју ћи без ика-
квог ре ал ног про из во ђе ња зву ка (или 
ско ро без ика квог, јер се по не кад звук 
мо же чу ти уко ли ко из во ђа чи слу чај но 
до дир ну свој ин стру мент), при бли жа-
ва ју ћи се жи ци или ко жи ин стру мен та 
што је бли же мо гу ће. У овом слу ча ју 
му зич ки до га ђај по ста је „dumb show“ 
(пан то ми ма, прев. аут.), чи ме се до би ја, 
ка ко сам Ка гел ка же, „Ina u di ble mu sic“ 
(не чуј на му зи ка, прев. аут.), или „Ima gi-
nary mu sic“ (има ги нар на му зи ка, прев. 
аут.), ко ју је Ка гел ипак вр ло пре ци зно 
за пи сао, пра ве ћи ве о ма ком плек сну пар-
ти ту ру (чак се ри јал но ор га ни зо ва ну на 
осно ва ма сло ва име на Ка ге ло ве тек ро ђе-
не ћер ке Де бо ре), са де таљ ним упут стви-
ма за из во ђе ње. Сâ мо из во ђе ње му зи ке 
тре ба да бу де и сцен ски до га ђај на лик на 
про бу, са до го ва ра њи ма, не сла га њи ма, 
пе ву ше њи ма, на ка шља ва њи ма... Из ме ђу 
оста лог у пар ти ту ри је за пи са но сле де ће: 
По ред кон вен ци о нал не ин стру мен тал не 
ин тер пре та ци је, мо гу ћа је и „вир ту ел на 
ин тер пре та ци ја“: му зи ча ри би тре ба ло 
да ими ти ра ју из во ђе ње сво јих де о ни ца, 
са свим по кре ти ма ко ји би би ли нео п ход-
ни у кон вен ци о нал ном из во ђе њу. 

По сма тра ју ћи чи тав ци клус, до шао 
сам до за кључ ка да је Ка гел овим исто-
вре ме но на пра вио и фа сци нант ну сту ди-
ју зву ка, огром ну кон цен тра ци ју ин стру-
мен тал не тех ни ке на јед ном ме сту (слич-
но оно ме што је Бе рио ра дио у сво јим 
се квен ца ма), из ра же не фи не се у тем брал-

ним раз ли ка ма и у раз ли ка ма у со но ри те ту, као и екс-
трем но фи не ни јан се у ди на мич кој ком по нен ти, за ко ју 
же ли да бу де „аs softly as pos si ble“ (што је мо гу ће мек ша, 
прев. аут.).

У ком по зи ци ји Sur Sce ne из во ђа чи на сце ни има ју уло-
ге глав них уче сни ка у сва ком му зич ком до га ђа ју. Глу мац 
пре у зи ма уло гу пу бли ке, на ра тор пред ста вља кри ти ку, а 
ин стру мен та ли сти игра ју са ми се бе – му зи ча ре. По ен та 
ове ком по зи ци је је да у од ре ђе ној вр сти са ти рич ног огле-
да ла пред ста ви ат мос фе ру и из глед обич ног кон цер та. 
На по чет ку, док пу бли ка ула зи у са лу, глу мац се ди на сто-
ли ци и чи та про грам кон цер та. У то ку из во ђе ња ње гов 
за да так је да ужа сну то гле да у дру ге из во ђа че, са ци љем 
да их по гле дом збу њу је што је ви ше мо гу ће. За то вре ме, 
на ра тор у уло зи его цен трич ног кри ти ча ра чи та на глас 
ап сурд не му зич ке кри ти ке или му зи ко ло шке трак та те, 
при ла го ђа ва ју ћи бо ју сво га гла са, као и дик ци ју, са др-
жа ју ко ји у том тре нут ку чи та. Ба ри тон пре ко то га пе ва 
па ро ди ра ју ћи на опер ски звук и опер ски жа нр уоп ште, 
док пи ја ни ста и уда ра чи лу та ју по сце ни, нон ша лант но 
сви ра ју ћи тек по ко ји тон на кла ви ја тур ним ин стру мен-
ти ма (у јед ном углу) или уда раљ ка ма (у дру гом углу), 
ства ра ју ћи ути сак пу ке им про ви за ци је. Ме ђу тим, иако 
се ства ра ути сак о нео збиљ ном сви ра њу и не по што ва њу 
пар ти ту ре, у пи та њу је не што са свим дру го. Ин стру мен-
та ли сти се у пот пу но сти при др жа ва ју оно га што је у пар-
ти ту ри за пи са но, као и ин струк ци ја ко је сто је уз но те. 
За хва љу ју ћи све му ово ме до би ја се гро те ска, као ре зул-
тат ова ко ор га ни зо ва ног му зич ко-сцен ског до га ђа ја. Ова 
ком по зи ци ја се ка рак те ри ше као Ка ге ло ва по тре ба за 
ума ње њем раз ли ка из ме ђу те а трич не и му зич ке из вед бе, 
од но сно раз ли ка из ме ђу се ман тич ког и естет ског на чи на 
слу ша ња. Ме ша ви на раз ли чи тих ви до ва пер цеп ци је про-
из во ди над ре ал ну, „dre am-li ke“ (као из сно ва, прев. аут.) 
ат мос фе ру, у ко јој из во ђа чи као да узи ма ју ду пле иден ти-
те те, што за пра во и је сте бли ско сно ви ма. Ка гел је овом 
ком по зи ци јом же лео да на пра ви лич ни од нос пре ма ака-
де ми зму Дарм штат ског кру га, у ви ду са ти рич ног ске ча, у 
че му је де фи ни тив но и ус пео из во ђе њем Sur Sce ne у Дарм-
шта ту у ле то 1963. 

На кон по ста вља ња два но се ћа сту ба Ка ге ло ве му зич ке 
гра ђе ви не, зва не „ин стру мен тал ни те а тар“, у ком по зи ци-
ја ма So nant 1960... и Sur Sce ne, на ста ја ле су и дру ге ком-
по зи ци је у окви ру овог жан ра. Из ме ђу оста лих по ме нуо 
бих Pan do ras box за бан до не он, He te rop ho nie за ор ке стар 
(че тр де сет дво је со ли ста), Im pro vi sa ti on ajo u tée за ор гу ље, 
An tit he se за елек тро ни ку и јав не зву ке (pu blic so unds). Но, 
сво је вр сна па ра диг ма Ка ге ло вог опу са, али и ин стру мен-
тал ног те а тра уоп ште, јеste ком по зи ци ја Match за три 
из во ђа ча (два ви о лон че ла и уда раљ ке). Ов де се дво је че ли-
ста так ми че у му зич кој утак ми ци (сто ног) те ни са. Из ме-
ђу њих се на ла зи пер ку си о ни ста ко ји пред ста вља су ди ју. 
Те а трич ност је по ја ча на рас по ре дом ин стру мен та ли ста 
на сце ни. Че ла су по ста вље на на две раз ли чи те стра не 
сце не, јед но на су прот дру гог, а пер ку си о ни ста је у сре ди-
ни сце не, по ста вљен та ко да има пре глед про сто ра око 
и из ме ђу че ли ста. Од по чет ка ком по зи ци је кон стант не 
из ме не гла сно из во ђе ног бартоковског пи ци ка та (fff) из 
јед ног у дру го че ло, ства ра ју ути сак пре ба ци ва ња лоп ти-
це пре ко има ги нар не мре же. Ка да се то ме до да да и сви-
ра ње на че ли ма ства ра по се бан ви зу ел ни ефе кат, до би ја 
се по себ но деј ство не ка квог спорт ског кон тек ста из ме-
ште ног са спорт ског бо ри ли шта у сти ли зо ван ам би јент 
му зич ког по зо ри шта. Уло га пер ку си о ни сте-су ди је је да 
пре ки да „игра че“ кад год је то по треб но, да сиг на ли зи ра 
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по чет ке но вих по е на, јед ном реч ју да пре су ђу је. На тај 
на чин, сви ра ју ћи крат ке му зич ке фраг мен те на раз ли чи-
тим уда рач ким ин стру мен ти ма, он му зич ки ток стал но 
усме ра ва да ље и чи ни га ге не рал но про мен љи вим. Упра-
во сви ра њем (да кле, из му зич ких ма те ри ја ла, ко ји иза зи-
ва ју сцен ску ак ци ју) уда рач фор ми ра сво ју уло гу су ди је. 
Кон се квент но, сви ин стру мен ти по ста ју сим бо ли из во-
ђач ке сна ге, на лик су ди ји ној зви ждаљ ци, ко ја та ко ђе има 
сво је ме сто у овој ком по зи ци ји. Иако је аку стич ки мо ме-
нат за Ка ге ла и ње го ву му зи ку био ве о ма би тан, он ипак 
ни је био њен је ди ни чи ни лац. Ин стру мен тал но из во ђе-
ње по ста ло је фу зи ја ки не тич ке ак ци је и ње ног аку стич-
ког ре зул та та. Тре ба по ме ну ти још је дан ин те ре сан тан 
сцен ски де таљ са др жан у ком по зи ци ји. У три на вра та 
уда рач ме ша кар те и ба ца их на та блу, бас бу бањ и кси ло-
фон. Док то ра ди, ком би ну је ве о ма из ра же не те а тар ске 
ак ци је, са вр ло на гла ше ним аку стич ким ефек том. На кон 
са би ра ња по е на са ка ра та, су ди ја вр ло из ра же ним по кре-
том ру ке до но си од лу ку ко је од игра ча сле де ћи на по те зу, 
од но сно ко сле де ћи сер ви ра. Овај гест се мо же схва ти ти 
и као Ка ге ло ва па ро ди ја на але а то ри ку, ве о ма за сту пље-
ну ком по зи ци о ну тех ни ку по чев од ше зде се тих го ди на 
20. ве ка. Иако је у то вре ме Ка гел свој нај ве ћи до при нос 
дао у окви ру жан ра ин стру мен тал ног те а тра, прак тич но 
га ни ка сни је ни је на пу стио. 

На кон ком по зи ци је Match, у фор ми ин стру мен тал ног 
те а тра, од дру ге по ло ви не 60-тих па све до 2004. го ди не, 
на ста ле су, из ме ђу оста лих, и сле де ће ком по зи ци је: Pho-
nop ho nie за со ло бас, Pas de cinq за пет не мих из во ђа ча, 
Mi rum за ту бу, Atem за др ве ног ду ва ча, Sta atsthe a ter, L’art 
bru it – so lo for two, Ma gic flu te...

Фран цу ски ком по зи тор грч ког по ре кла Жорж Апер-
гис осно вао је ра ди о ни цу за му зич ки те а тар под име ном 
Ате ље за те а тар и му зи ку.13 У окви ру ове ра ди о ни це, 
ин спи ри сан сва ко днев ним жи во том, до ла зио је до ре ше-
ња – ком по зи ци ја у ко ји ма је ко ри стио му зи ча ре и као 
глум це. На сто јао је да са ти рич но пред ста ви дру штве не 
до га ђа је, пре тва ра ју ћи их у свет по е зи је из ра жен кроз 
му зич ко-сцен ски до га ђај. Све кон сти ту тив не еле мен те 
(во кал на и ин стру мен тал на му зи ка, ге сто ви, сцен ски еле-
мен ти, по кре ти...) тре ти рао је са под јед на ком ва жно шћу 
и у том сми слу их је ме ђу соб но по ве зи вао та ко да има ју 
под јед нак удео у ре а ли за ци ји драм ског са др жа ја чи та вог 
про јек та. Ме ђу број ним про јек ти ма овог ти па, ком по но-
ва ним у по след њих три де се так го ди на, по ме нуо бих: Re ci-
ta ti ons за со ло глас, Јо јо про је кат му зич ког те а тра, Sex to ur 
опе ру за пет гла со ва и ви о лон че ло и Com men ta i res за два 
ко ми ча ра, ба ри тон, ви о лон че ло, кла вир и ви о лу.

Фе де ри ко Фе ли ни је сни мио два де сет три фил ма. Ме ђу 
њи ма је си гур но де се так у ран гу ре мек-де ла. Про ба ор ке-
стра14 је филм ко ји се на по се бан на чин од но си пре ма 
му зи ча ри ма и му зич кој умет но сти. Та ко ђе, то је филм 
ко ји сво јом ен те ри јер ном сце но гра фи јом и де ко ром 
у окви ру ње, сме ште ним у про стор и аку сти ку цр кве, 
на гла ша ва спе ци фи чан по зо ри шни ам би јент. Иако је у 
фи нал ној ре а ли за ци ји реч о дру га чи јем, филм ском ме ди-
ју му, ти ме овај при мер до би ја по се бан зна чај за овај рад. 
За хва љу ју ћи Ро ти ној му зи ци, сва ки ин стру мен та ли ста 
из Фе ли ни је вог ор ке стра уз по моћ свог ин стру мен та 
при ча при чу за ко ју ми сли да је нај ва жни ја. Па ра лел но 
се мо же ви де ти да и ин стру мен ти при ча ју сво је му зич-
ке при че по сред ством му зи ча ра ко ји их сви ра ју и ко ји 
о њи ма го во ре. У ви ду по ли тич ке са ти ре, са ме та фо ром 
та да шње ита ли јан ске (али не са мо ита ли јан ске и не са мо 
та да шње) по ли тич ке сце не, у же љи за до сти за њем вла-

сти, ин стру мен ти и му зи ка ко ја из ла зи 
из њих по ста ју сред ство ко јим се оства-
ру је до ла зак на власт. Све то во ди пот-
пу ној анар хи ји, ко ја кул ми ни ра гне вом 
иза зва ним ди ри гент ском дик та ту ром 
(из ди ри ген та у два на вра та за и ста про го-
ва ра сам Хи тлер), ко ја се на кра ју, по сле 
ка та кли змич ног рас па да све га жи вог у 
ор ке стру, истом том ди ри гент ском дик-
та ту ром по но во до во ди у ред. Му зич ки 
ин стру мен ти се, као на род ни по сла ни ци 
у скуп шти ни ко ја је овог пу та сме ште на 
у цр кву, бо ре за сво ја пра ва, пре ла зе ћи 
соп стве не ли ми те из ра за и ли ми те сво је 
основ не функ ци је, иза зи ва ју ћи та ко сро-
за ва ње и рас пад дру штве них вред но сти. 
Из кон тек ста овог фил ма на ме ћу се пи та-
ња: за што се мај стор Фе ли ни од лу чио 
баш за му зи ча ре и му зич ке ин стру мен те 
као ме та фо ру кри ти ке дру штва и за што 
је фар са та ко ди рект но ве за на за по зо ри-
шну сце ну и му зи ку на њој?

Хај нер Ге белс је сво ју пред ста ву Штиф-
те ро ве ства ри15 кре и рао ујед но и као 
ком по зи ци ју за пет кла ви ра без пи ја-
ни ста, али је исто вре ме но де фи ни сао и 
као пред ста ву без глу ма ца, из вед бу без 
из во ђа ча, ко нач но, као сцен ски до га ђај 
ни јед ног чо ве ка на сце ни. Овај умет нич-
ки до га ђај пред ста вља фа сци нан тан про-
стор пун зву ко ва и сли ка ко ји се при ма ју 
и чу лом слу ха и чу лом ви да. Пред ста ва 
се од ви ја око раз ли чи тих ства ри ко је су 
у по зо ри шту вр ло че сто са мо део сце но-
гра фи је, то јест фун цки о ни шу као ре кви-
зи ти. Ов де оне по ста ју пра ви про та го-
ни сти. Кла ви ри, ра све та, сли ке, жа мор, 
зву ци, гла со ви, ве тар, из ма гли ца, во да, 
лед... пре у зи ма ју уло ге ли ко ва у овој 
пред ста ви. Штиф тер, пи сац с по чет ка 19. 
ве ка пи сао је, ка ко Ге белс ка же, са истим 
оком за де таљ, као што не ки сли кар сли-
ка, чи ме у за пле ти ма ње го вих при ча до ла-
зи до из ра жа ја ко ли ко он по шту је све кон-
крет не ства ри, при си ља ва ју ћи чи та о ца 
да по ста не све стан сва ке по је ди но сти 
на њи ма и у ве зи са њи ма. Ге бел со ва 
пред ста ва ин спи ри са на је Штиф те ро-
вим по ступ ком пи са ња и тре ти ра ње гов 
текст као су о че ње са не по зна тим, од но-
сно са си ла ма ко ји ма чо век не вла да. То 
је сво је вр сна мол ба чо ве ку за спрем ност 
да се усво је ме ри ла и су до ви ко ји су раз-
ли чи ти од ње го вих, па чак и при ли ка за 
по ми ре ње, пре све га са при ро дом. Сам 
Ге белс још до да је: Штиф те ро ве ства ри 
пред ста вља ју из во ђач ку ин ста ла ци ју са 
ра зним тон ским и гла сов ним сли ка ма, 
али је пре све га то по зив да се гле да и 
слу ша. У ре а ли за ци ји вр ло ком плек сне 
пред ста ве, иако на сце ни ни је ни је дан 
глу мац, уче ству је не ко ли ко де ко ра те ра и 
де се так ком пју тер ски об у че них тех ни ча-
ра, ко ји пре ко сво јих лап-топ ком пју те ра 
упра вља ју свим му зич ким и сцен ским 
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ак ци ја ма на позорници, што у ре зул та ту 
да је да кла ви ри са ми сви ра ју, да се де кор 
сам по ме ра по сце ни и да се сцен ски до га-
ђа ји прак тич но са ми од и гра ва ју. 

Очи глед но је да су се кроз исто ри ју 
чо ве чан ства му зич ки је зик, му зич ки 
ин стру мен ти и, уоп ште но го во ре ћи, 
му зи ци ра ње, раз ви ја ли по ступ но. По зо-
ри ште и све што је оно но си ло у се би, 
та ко ђе. Не ка да би му зи ка и по зо ри ште 
би ли упу ће ни ди рект ни је јед но на дру-
го, а не ка да би се ме ђу соб но уда ља ва ли. 
Ме ђу тим, ве за ни ка да не би би ла пот пу-
но рас ки ну та. Та по тен ци јал на за ви сност 
му зич ког и сцен ско-драм ског је ко нач но 
кул ми ни ра ла у дру гој по ло ви ни 20. ве ка 
по ја вом ин стру мен тал ног те а тра. 

3. �	 �� 	 � ��� �	�� 
�
 
 �
 ��� �	� �� 
�� �����	��
���� �	 
 ��


Ис тра жи ва ње раз ли чи тих до стиг ну ћа 
у до ме ну ин стру мен тал ног те а тра усме-
ри ло ме је ка де фи ни са њу лич ног од но са 
пре ма те а тру и осве шћи ва њу три фа зе 
кроз ко је сам у том про це су про ла зио. 
Нај пре сам фор ми рао соп стве но ис ку-
ство кроз кон так те са раз ли чи тим об ли-
ци ма те а тра, пу тем по сма тра ња, у свој-
ству пу бли ке, или кроз ди рект но уче шће 
у по је ди ним пред ста ва ма. Од нос пре ма 
му зич ком те а тру је у тим тре ну ци ма био 
пре све га ин стинк ти ван и не све стан, 
јер ни је би ло по тре бе за де фи ни ци јом 
пој ма. 

Дру га фа за је под ра зу ме ва ла фор ми-
ра ње по е тич ког од но са пре ма жан ру 
ин стру мен тал ног те а тра. У том тре нут-
ку при бли жа вао сам се оно ме што ме је у 
ства ра лач ком сми слу нај ви ше ин те ре со-
ва ло, а што је у ве зи са сцен ским по тен-
ци ја ли ма ин стру ме на та и ин стру мен та-
ли ста, са пред ста вља њем сво је му зи ке 
у не ти пич ним ам би јен ти ма, зна че њем 
му зи ке и оства ри ва њем раз ли чи тих 
об ли ка ко му ни ка ци је уз по моћ ње. Ин те-
ре со ва ла ме је, та ко ђе, син те за му зич ких 
и те а тар ских са др жа ја у кон тек сту за јед-
нич ке ре а ли за ци је. Ин стру мен тал ни 
те а тар сам, осим то га, по чео да по сма-
трам као жа нр у окви ру ко га бих мо гао 
да раз ви јем пре ци зност лич ног кре а-
тив ног из ра за. Као што се му зи ка вр ло 
че сто опи су је или об ја шња ва упо тре бом 
ван му зич ких из ра за и сим бо ла ка ко би 
би ла ра зу мљи ви ја, та ко се и сам про цес 
из во ђе ња, то јест пре зен то ва ња му зи ке, 
мо же на чи ни ти сло је ви ти јим уко ли ко се 
обра ћа па жња не са мо на му зич ки са др-
жај, већ до дат но и на ван му зич ке еле мен-
те ко је му зи ка у се би но си. Ак ти ви ра ње 
та квих еле ме на та је мо гу ће у ши ро ко 

по ста вље ним му зич ким, али и ван му зич ким кон тек сти-
ма, ко ји са му зи ком има ју не ка кву срод ност. Је дан од 
та квих кон тек ста је сте те а тар.

Тре ћа фа за је би ла она у ко јој сам об лик му зич ког по зо-
ри шта за ми слио у фор ми у ко јој сам де фи ни ци ју свог 
од но са пре ма ин стру мен тал ном те а тру же лео да ре а ли-
зу јем. Ре зул тат про це са ко ји сам опи сао је ком по зи ци ја 
Ис тар – ци клус на сцент них му зич ких ка ри ка ту ра, на ме-
ње них сцен ском из во ђе њу, у по зо ри шној сце но гра фи ји и 
де ко ру, са пу ном по зо ри шном ре жи јом. Ли ко ви ко ји иси-
ја ва ју из ин стру ме на та ко ји их фор ми ра ју, а ко је оку пља и 
ме ђу соб но по ве зу је глав ни лик, кла ри нет Ис тар, кре и ра-
ју драм ски ток. Уз сцен ску ре а ли за ци ју, ова фа за је, та ко-
ђе, би ла усме ре на на пи са ње пар ти ту ре ко ја по ред сцен-
ског омо гу ћа ва и кон церт но из во ђе ње ове ком по зи ци је.

Кон кре тан рад на ре а ли за ци ји осми шље не иде је ин стру-
мен тал ног те а тра о Ис та ру под ра зу ме вао је ком по зи ци о-
ни по сту пак ко ји је об у хва тао сле де ће еле мен те: 

1) По сма тра ње, ту ма че ње, де фи ни са ње и ства ра ње кри-
тич ког од но са пре ма сва ко днев ним по ја ва ма, до га ђа ји ма 
и ли ко ви ма ко ји су у ве ћој или ма њој ме ри ре ла тив но 
ду го део лич не сва ко днев ни це. Мо гућ ност лич ног ис ка-
за о бит ним дру штве ним по ја ва ма и са др жа ји ма кроз 
му зи ку да ју умет нич ком про це су пун сми сао. Ту се свр ха 
и сми сао умет нич ког про це са у му зи ци до ди ру ју са свр-
хом и сми слом умет нич ког про це са у драм ским умет но-
сти ма. На осно ву та кве мо гућ но сти, из ни за нај ра зли чи-
ти јих, ода бра ни су они до га ђа ји, ли ко ви и по ја ве ко ји су 
би ли нај за ни мљи ви ји за му зич ку об ра ду.

2) Ин ди рект ни или не по сред ни кон такт са узо ри ма из 
му зич ке ли те ра ту ре (у нај ши рем мо гу ћем сми слу), за хва-
љу ју ћи ко ји ма је, пре све га у сми слу фо ку си ра ња енер гет-
ског по тен ци ја ла, а за тим и деј ства по сто је ћих му зич ких 
са др жа ја, усме рен пут ка кре и ра њу но вих ма те ри ја ла 
од ре ђе них сце на из ци клу са. Осим то га, ана ли зи ра ни су 
и по је ди ни ком по зи ци о ни ге сто ви и њи хо ва му зич ка зна-
че ња, а за тим, на осно ву бли ског на чи на ми шље ња, пре-
не се ни у лич но му зич ко тки во. Уз то су ана ли зи ра на и 
по је ди на зна чај на из во ђе ња при ме ра из ли те ра ту ре, што 
је пред ста вља ло вид про ши ре ња ту ма че ња од ре ђе них 
му зич ких зна че ња. 

3) Фор ми ра ње но вих му зич ких ма те ри ја ла са по себ-
ним обра ћа њем па жње на њи хов се ман тич ки ни во, што 
је под ра зу ме ва ло до во ђе ње у склад му зич ког је зи ка са 
је зи ком кла сич ног драм ског то ка, као ин те грал ног де ла 
ком по зи ци је. Ти ме су ли ко ви до би ли сво је ка рак те ре, 
од но сно мо гућ ност да се пред ста ве је зи ком му зи ке. 

Слика 1. – Иван Бркљачић, премијера композиције 
Истар, Београд, Кула Небојша, 3. септембар 2011.
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4) Ус по ста вља ње нај ди рект ни јих узроч но-по сле дич-
них ве за из ме ђу ини ци јал них му зич ких ма те ри ја ла свих 
сце на, са ци љем до во ђе ња до за јед нич ке ком пакт но сти и 
по ве за но сти свих ли ко ва драм ске рад ње. 

5) Раз вој ност сва ког од по је ди нач них ма те ри ја ла и ти ме 
тра си ра ње при род ног об ли ко ва ња фор ме, са обра ћа њем 
па жње на ло ги ку и ко хе рент ност му зич ких пла но ва. 

6) Ус по ста вља ње је дин ства ци клу са на осно ву ре ми ни-
сцен ци ја те мат ских ма те ри ја ла, тран сла ци ја и ро та ци ја 
по је ди них од се ка фор ме, упо тре бе ва ри ја ци о ног прин ци-
па и во ђе ња основ ног ни за а-ха-цис-дис-е-ге кроз раз ли-
чи те сфе ре и ди мен зи је ком по зи ци је: а) по ја ва ма по ме ну-
тог ни за или ње го вих де ло ва у свим сво јим ме ло диј ским 
и хар мон ским ва ри јан та ма; б) по ја ва ма ни за у дра ма тур-
ги ји то нал ног пла на (пр во по ље до не кле за др жа ва по ме-
ну ти низ у сле ду то нал них цен та ра). 

7) Фор ми ра ње и ко нач но де фи ни са ње спе ци фич ног 
ин стру мен та ри ју ма, ко ји се у то ку про це са ис по ста вио 
као нај прак тич ни ји за ре а ли за ци ју му зич ко-драм ског 
са др жа ја. Кла ри нет, са свим сво јим из ра жај но-тех нич-
ким мо гућ но сти ма, као и ре ла тив но ла ком сцен ском 
упо тре бом (бр за и ефи ка сна пре но си вост ин стру мен та) 
на мет нуо се као иде а лан во ђа укуп ног ин стру мен тал ног 
апа ра та. Гу дач ки ин стру мен ти су по твр ди ли сво ју функ-
ци о нал ну нео п ход ност у кре и ра њу бо га тих акорд ских 
вер ти ка ла, ства ра њу ма сив но сти зву ка са ка рак те ри стич-
ном тон ском бо јом, као и у об ли ко ва њу кон тра пункт ског 
сло ја ко јем је свој стве но ме ло диј ско из ла га ње. Оста ли 
со ли стич ки ин стру мен ти су сво јим спе ци фич но сти-
ма и по тен ци ја ли ма за вир ту о зи тет ути ца ли на пре ци-
зност об ли ко ва ња сва ког по је ди нач ног ли ка из драм ске 
рад ње.

4. ��	� ��� �� ��� �	 �
� �� ��� 
 
а) Обра зло же ње на сло ва: Ин СТру мен тал ни Те а тАР 

Ис тар (име Ис тар из ве де но је из ре чи ин стру мен тал ни 
и те а тар) је сте те а тар ска фор ма у ко јој са ма му зи ка из ла-
же драм ски ток, а раз ли чи ти ин стру мен ти, ко је ани ми ра-
ју из во ђа чи, при ка зу ју ли ко ве те драм ске рад ње. Пар ти ту-
ра ком по зи ци је, за јед но са си же ом при че о Ис та ру мо же 
се тре ти ра ти као по се бан вид драм ског тек ста, на пи са-
ног му зич ким је зи ком, ко ји мо же слу жи ти као основ за 
ре ди тељ ска ту ма че ња у окви ру дру гих ме ди ју ма (нпр. 
по зо ри шта и фил ма). Ис тар је по сво јој фор ми ци клус 
од 11 ка ри ка ту ра,16 у ко јем се, сво јим ин стру мен ти ма, 
пред ста вља осам ли ко ва, у окви ру 21 му зич ке сце не. Сва-
ки ин стру мент-лик се ве зу је за јед ну или не ко ли ко сце-
на, ко ји ма се уоб ли ча ва ју по ме ну те ка ри ка ту ре. Оне су 
да ље гру пи са не у шест ка ри ка ту рал них по ља, за хва љу ју-
ћи ко ји ма се обез бе ђу је је дин ство ци клу са. Ка ри ка ту ре 
су бит не и из раз ло га што се њи ма на гла ша ва да је сва ки 
лик драм ске рад ње, као и сва ки део фор ме му зич ким је зи-
ком на цр тан, а ти ме и де фи ни сан. Њи хо ва вред ност је и 
у то ме што се у пре но сном зна че њу оне по сма тра ју као 
фор ме у ко ји ма ли ко ви до би ја ју от клон од ре ал ног, а где 
се њи хо ве осо би не на мер но по ја ча ва ју, и као та кви они 
мо гу ду хо ви то или за о штре но при ка зи ва ти ши рок спек-
тар раз ли чи тих дру штве них те ма. Тер мин на сцент но17 у 
овом ци клу су ука зу је на жив про цес и не пре ста но ра ђа-
ње, то јест ства ра ње или ко нач но сцен ско де фи ни са ње, 
од но сно ре жи ра ње ли ко ва ко ји су прет ход но му зи ком 
фор ми ра ни. 

Ис тра жи ва ње се ман тич ке при ро де 
име на Ис тар ука за ло је на то да је Ис тар 
зна ча јан на не ко ли ко ни воа. Нај пре у ге о-
граф ском сми слу, због аутен тич не бал-
кан ске ло ка ци је.18 Зна чај ге о граф ског 
кон тек ста се по ја ча ва чи ње ни цом да ком-
по зи тор ове му зи ке, сво јим ро ђе њем, 
при па да по ме ну том ло ка ли те ту. По том, 
Ис тар је ва жан и у исто риј ском сми слу, 
с об зи ром на то да је то име по че ло да се 
ко ри сти још у ан тич ко до ба. Код Хе ро до-
та се сре ће реч Is tros ко ја у ети мо ло шком 
сми слу пред ста вља ко ва ни цу од ре чи 
is tia што зна чи ог њи ште и ro us у зна че-
њу: стру ја, ре ка. У ми то ло шком сми слу 
Ис трос се по сма тра као пер со ни фи ка ци-
ја бо ги ње Хе сти је, нај ста ри је Кро но ве и 
Ре ји не кће ри, са зна че њем ре ка хра ни те-
љи ца. У дру штве но-со ци о ло шком сми-
слу Ис тар, тј. Ду нав пред ста вља сим бол 
по ве зи ва ња на ро да свих де сет др жа ва 
кроз ко је ова ре ка про ти че. За хва љу ју-
ћи про то ку во де сви ти љу ди су бли жи 
јед ни дру ги ма, што им омо гу ћа ва лак шу 
и бр жу ме ђу соб ну ко му ни ка ци ју и са рад-
њу. Во да сво јим стру ја њем мо же да про-
чи сти мно ге мут ни не ко је на ста ју из ме-
ђу љу ди. Упра во је то же ља и за да так 
глав ног ју на ка ове пред ста ве, кла ри не та 
Ис та ра, да сво јим мо ћи ма до при не се 
про чи шће њу и по нов ном ус по ста вља њу 
не ка да склад них од но са ме ђу свим ли ко-
ви ма у пред ста ви. Ти од но си су у са да-
шњем све ту бр зи не и ма те ри јал ног ин те-
ре са пот пу но на ру ше ни. Ис тар у сво јој 
на ме ри, уз по моћ са мо ње му зна них и 
чу де сних Ма ри на ди, на сто ји да на кра-
ју иза ђе као по бед ник. Слич но глав ном 
ју на ку и сви оста ли ли ко ви су део из ми-
шље не при че, ин спи ри са не са вре ме ним 
дру штве ним кон тек стом, од су ством 
нор мал не ко му ни ка ци је ме ђу љу ди ма, 
бр зи ном тем па жи во та, од но сом до бра и 
зла, као и веч ном те мом љу ба ви. Сва ки 
од осам ли ко ва сим бо лич ки пред ста вља 
по је дан еле мент са вре ме ног све та, исто-
вре ме но се кри тич ки од но се ћи пре ма 
ње му.

По тен ци јал на ре ди тељ ска ту ма че ња 
ком по зи ци је Ис тар про ши ру ју му зич-
ки кон текст и упу ћу ју на не ми нов ност 
по сто ја ња сцен ског де ко ра, ко сти ма за 
ин стру мен та ли сте, шмин ке, по себ ног 
све тла, про стор ног ам би јен та, итд., ко ји 
та ко ђе мо гу да ути чу на осо бе ност по је-
ди нач них му зич ких ли ко ва на сце ни.

б) Си же при че: Ул тра! То је име све-
та, у ко ме жи ви мно го љу ди, све та ко ји, 
ка да по гле да на ле во, у да љи ни ви ди Ве ли-
ки ста ри Фриск, а кад по гле да на де сно 
– та мо угле да To kiyahoo. У том све ту сви 
не куд ју ре, жу ре, утр ку ју се, по ку ша ва ју 
да до стиг ну не што ви ше и не што ве ће. 
Тру де се да стиг ну нај да ље, до са мог кра-
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ја, и же ле да при ђу не мо гу ћем. У ње му 
сви има ју сво је ма ле жи во те. У њи ма – 
се би дра ге љу де, по ро ди цу, при ја те ље... 
Не ка да су во ле ли мно го, по го то во кад 
су би ли ма ли. Али има ли су и вре ме на 
та да. Дру жи ли су се, па зи ли, обра ћа-
ли па жњу на све. Би ли су срећ ни та да. 
Искре но срећ ни! 

Вре ме ном, ме ђу тим, по че ли су да за бо-
ра вља ју. То ли ко им је по ста ло ва жно 
са мо да стиг ну, да по стиг ну и до стиг ну, 
то ли ко су хте ли да бу ду та мо не где... 
ви со ко, да ле ко, на кра ју, још да ље... Бр зо, 
бр зо, бр зо, сти ћи, сти ћи, сти ћи... те ре чи 
пре пла ви ле су им здра ву па мет. 

Ул тра! 

Он да су сви пре ста ли да во ле. Из гу би-
ли су се би дра ге љу де, по ро ди цу, при ја те-
ље... Из гу би ли су се бе са ме. Али... и да ље 
су тр ча ли! И још увек тр че. Бр же и лу ђе, 
јер, за бо га, мо ра се сти ћи. На сам крај... 
и пре ко ње га! Мо ра! 

– Би ти та мо не ма це ну! 
– Где?
– Мо ра се би ти та мо! 
– Где? 
– Та мо! Још...! 
– За што? 
– Јед но став но, то се мо ра! Та ко тре ба!
Ове ре чи из го ва ра не су и по на ва ља-

не у круг го ди на ма, де це ни ја ма, ве о ма 
ду го...

У јед ном тре нут ку, та мо го ре, ви со ко, 
без ика квог ра зум ног об ја шње ња, из дво-
ји ло се њих два на ест. По ста ли су ва жни, 
и сви дру ги су од јед ном по че ли да гле да-
ју са мо у њих. За ви де ли су им и же ле ли 
да их на би ло ко ји на чин до стиг ну. Сви, 
од Ста рог Фри ска до To kiyaho oe, тра га ли 
су за фор му лом ко ја би им омо гу ћи ла да 
се поп ну го ре. Ма кар на трен, ма кар у 
ка пљи ци вре ме на.

Али... њих два на ест је би ло веома ви со-
ко. Ви со ко. Ис кљу чи во и не до дир љи во 
го ре. 

Ул тра!

ц) Опис ли ко ва:
- Ис тар (кла ри нет)
- Ele gan za nu o va (ка мер ни гу дач ки ор ке-

стар)
- Ум бра (кон тра бас)
- Ту жни Мек Ме лан хо лик (сак со фон)
- Жу ти Сан та (тром бон)
- Ве ли ка Хе ле ба (ма рим ба и уда раљ ке)
- Xy (елек трич на ги та ра)
- Ма ри на ди (аку стич на ги та ра и кла-

вир)

У овој при чи о кла ри не ту Ис та ру и 
ње го вом окру же њу ско ро сви ли ко ви 
су му шки, чи ме се по ка зу је до ми на ци ја 
му шког ро да у све ту Ул тра. То чак под-

ра зу ме ва и да се ви о ли на, ви о ла и ви о лон че ло у окви ру 
ка мер ног гу дач ког ор ке стра мо гу име но ва ти као ви о лин, 
ви ол и ви о лон чел. Слич но је и са елек трич ном ги та ром, 
ко ја има мо гућ ност да се у овом кон тек сту во ди под име-
ном елек трич ни ги тар. Је ди ни жен ски лик је ујед но и 
нај по зи тив ни ји. То је ма рим ба (ко ја се по сма тра у ши рем 
сми слу са сво јим се стра ма уда раљ ка ма). 

Кла вир и ги та ра пред ста вља ју нат пол но ста ње... Они 
су не што по себ но!

Кла ри нет: Ча роб њак – вол шеб ник, зва ни Ис тар. 
Зо ву га и ча роб њак од сви ле. Млеч них је ка па ка, по ву-
чен, али при јат них ма ни ра. Име је до био по ре ци Ду нав, 
ко ја се у ста ро ан тич ко до ба, у свом до њем то ку по ја вљу је 
под грч ким име ном Ис трос. То име су Сло ве ни ка сни је 
пре ве ли у Ис тер, а у мо дер но вре ме је на ста ла и ва ри јан-
та име на Ис тар. Као што ре ка ко ја про ти че кроз де сет 
др жа ва по ве зу је и ми ри раз ли чи то сти ме ђу љу ди ма ко ји 
у њи ма жи ве, та ко и Ис тар сво јом про точ но шћу де лу је 
бла го твор но у свом окру же њу. За хва љу ју ћи свом тр шча-
ном, шал мај ском по ре клу (грч ки ca la mos, то јест ла тин-
ски ca la mus, што зна чи тр ска) има уро ђе ну то пли ну 
свог зву ка и укуп не по ја ве. Та ко ђе, пре у зи ма ју ћи име од 
Ан ђе о ских тру ба из 17. ве ка (ла тин ски cla rus зна чи све-
тао, ја сан, а та кве тру бе су би ле по зна те и под на зи вом 
cla ri no), ко је су има ле ви сок ре ги стар и пре те жно ко ри-
сти ле то но ве из ме ђу 8. и 16. али кво та, кла ри нет Ис тар 
има уро ђе ну спо соб ност да пре но си деј ство ка мер то на 
a1 (у овом слу ча ју шти мо ва ног на 444Hz) и да раз у ме зна-
чај уре ђе но сти си сте ма али квот ног ни за.

Ча роб њак Ис тар је све му си ва еми нен ци ја. Он је ти хи 
ауто ри тет. Ма ло при ча и ма ло ко са њим ко му ни ци ра. 
Обич но му се ви ди са мо сен ка. Али, у тре ну ци ма ка да 
мо же да се ви ди, че сто је скло пље них очи ју. Та да по себ но 
до из ра жа ја до ла зи млеч на бо ја ње го вог сви ле ног те на и 
ње го вих оч них ка па ка. Де лу је као да има моћ да се пре ру-
ши за ти ли час, да у истом тре нут ку бу де на че ти ри кра ја 
све та. Он је ту. Увек! И у Ста ром Фри ску и у To kiyahoo-и... 
и на се ве ру и на ју гу! Кад год je по тре бан, ето га! 

Он уме да ре ши мно го шта, он уме да ми ри, уме да 
на пра ви до бро и пра вед но. Од ње га, за пра во, мно го то га 
за ви си и уз ње гов осло нац мно го то га је лак ше. Он ни је 
во ђа. Не... То не же ли да бу де. При ча се да му во ђа ису-
ви ше ми ли тант но зву чи. Он је јед но став но вол шеб ник 
чи ја пле ме ни та ми си ја те че глат ко, као сви ле ни ток ре ке 
Ис трос! Ње го ва ми си ја је да ла мно го успе шних пло до-
ва. Јед ном је ус пео да за ле чи та мо где је био го рак укус. 
Дру ги пут – да по ми ри мно ге ра ње не ду ше. Ово га пу та 
је сми слио не што но во. У бр зи ну све та Ул тра, ко ја је 
љу де уда љи ла јед не од дру гих, про ба ће да спу сти по се-
бан прах. Прах чу де сних мо ћи, ко ји мо гу да до не су са мо 
Ма ри на ди. Ти ме ће про ба ти да при бли жи љу де нај пре 
се би са ми ма, а за тим и јед не дру ги ма. Уве рен је да ће их 
прах про чи сти ти и вра ти ти им сми сао. Ма ри на ди су је ди-
ни спо соб ни за то. Ни је са свим ја сно ода кле они до ла зе, 
ни је ја сно ни ка ко до ла зе. Зна се са мо да се спу шта ју на 
тло зе мље Ул тре и зна се оно што се на кон то га осе ћа. А 
осе ћа се до бро, чак и ви ше од то га! Ул тра!

Ка мер ни гу дач ки ор ке стар: Ele gan za nu o va, што би 
зна чи ло но ва еле ган ци ја или не по зна та от ме ност. Он је, 
не зна се ка ко и од ко га, иза бран као елит на гру па ци ја, као 
елит на еле ган ци ја (con ele gan za). Из нај ви ше и нај ску пље 
је кла се и у ме ди ји ма се вр ло че сто по ја вљу је под на зи вом 
Feel har mo nic. Ве ро ват но би му, због ита ли јан ског по ре-



11
кла ње го вог име на, ви ше при ста јао на зив Fi lar mo ni co, 
што би у бу квал ном пре во ду зна чи ло при ја тељ скла да. 
Ме ђу тим и ен гле ски на зив има сво је пот пу но оправ да ње 
у зна че њу: осе ти хар мо ни ју или осе ћај хар мо ни ка.

Ele gan za nu o va је за ве ћи ну ли ко ва у овој при чи нај бит-
ни ји. Он је скуп, он је гла му ро зан, он је по се бан! Он пред-
ста вља еки пу. Ва жну, вр ло ва жну еки пу. То је му шка, 
ис кљу чи во му шка гру па ци ја, што се мо же осе ти ти и у 
трет ма ну име на Ele gan za nu o va у му шком ро ду. У еле ган-
ци ји је из лаз за мно ге, бар се та ко ми сли. Мо ра се би ти 
део њих! Око њих се вр ти све. Ви о ли ни, ви о ли и ви о лон че-
ли су нај бо љи! Ме ђу тим... без пра вог и по зна тог раз ло га! 
Они су, та ко ђе, нај леп ши! Опет, без ја сног раз ло га! Дик-
ти ра ју све и упра вља ју сви ме! Они вла да ју! Без раз ло га! 
Али... они су еле ган ци ја! Ску пи су, не до дир љи ви, зра че, 
ја ки су, моћ ни су... Они зна ју све! Они има ју све! Да... без 
раз ло га! Ка ко су до шли до све га то га, ко их је та мо го ре 
по слао, ко их одр жа ва, из др жа ва...? Ни ко ни ка да ни је 
ус пео де фи ни тив но да до ка же. По сто је са мо спе ку ла тив-
на на га ђа ња, али без пра вих по твр да. Сви оста ли, то јест, 
ве ћи на оних ко ји из да ле ка по сма тра ју ор ке стар са њих 
два на ест ви со ко го ре, жар ко же ле да се поп ну. Ма кар да 
га до дир ну. Исто вре ме но му за ви де и ди ве му се! За ме ра-
ју му мно го то га, али га од то га још ви ше обо жа ва ју!

Мно ги су при лич но збу ње ни у до ди ру са сти хо ви ма 
ко ји не пре ста но из ла зе из ин стру ме на та Ele gan ze nu o ve. 
Кроз је два пре по зна тљив уз ви ше ни је зик, ко ји има деј-
ство пре фи ње ног над је зи ка ме ди те ран ског ти па, чу ју се 
сти хо ви: 

Ика да до вољ но, 
љу ба ви срећ ног ср ца

Свет ски па па ра ци, 
љу ба ви мо ја, 
зе ле на де вој ко Сун ца

За хвал ност огром на, 
ко лач, 
нај дра жи

Кон тра бас: Мла ди вир ту оз, пре на гла-
ше них хор мо на. Зо ве се Ум бра. Об у чен 
је у цр ве ни фрак и има цр ве ну леп тир 
ма шну, за ко је жар ко же ли да по цр не, 
што пре! Ве ру је да би ти ме по стао озбиљ-
ни ји и да би га ко нач но при хва ти ли! 
Ум бра је још одав но по цр ве нео од пре-
ве ли ке же ље. Он сва шта мо же. Па ме тан 
је, леп, спо со бан, вре дан... Стал но се 
по ка зу је. Од ва жност му не мањ ка. Али, 
од све га што у жи во ту ра ди, он нај ви ше 
же ли. Же ли да се до ка же и ко нач но поп-
не го ре, за у век! Има огром ну енер ги ју, 
лу дач ки тем по, а ен ту зи ја зам га во ди као 
ин стинкт ко ји ка же: 

– Сад то, сад то...
– Па зи, то не...
– Е то о о оо! 
Ум бра је из у зет но по но сан на сво ја три 

по ре кла. Астро ло шко, по ко ме по ти че из 
је згра Сун че вих пе га. Хе миј ско, по ко јем 
је сли чан мр ко-жу том оке ру, од ко јег се 
раз ли ку је по то ме што при жа ре њу мо же 
да по цр ни. И ге о граф ско-ет нич ко по ре-
кло по ко јем је по то мак пра ста рог на ро-
да под име ном Ум бри, ко ји је жи вео на 
те ри то ри ји да на шње Ита ли је. 

Ме ђу тим, Ум бра има је дан про блем. 
Мно ги ми сле да је још увек кли нац. Ни ко 
га не схва та са свим озбиљ но. Ка жу: 

– Шта, хо ће го ре? Е не мо же! 
– За што?! За то! 
– Ма шта ми сли тај цр ве ни кли ња? 

Ис пи лио се тек, ви ди га, па од ма’ хо ће 
све?! 

– Е не мо же! 
– Мо лим, пи та Ум бра?! Мо лим?! Не 

мо же? Ко ка же да не мо же? Ко ка же? Е 
мо же! Ви де ће те! – сва ки пут се за и на ти, 
она ко цр ве ног и за ја пу ре ног ли ца!

Сак со фон: Ту жни МекМеланхолик 
– ме ланж (фран цу ски me lan ge: ме ша ви-
на, сме са) грч ке жу чи, ме тал ног шал ма-
ја, шу пљи не бом бар де, бел гиј ских ино ва-
ци ја, фран цу ског џе за и ко зна че га још 
све не. О ње му се не зна мно го. Са мо да 
је шкот ског по ре кла, да во ли ви ски, али 
са мо по кап на сва ких се дам ми ну та! 
Ње го ви нај бли жи су у Ста ром Фри ску, 
али он не же ли та мо. Ни ко не зна за што.

Ту жни МекМеланхолик вр ло че сто зви-
жди не што на лик на шкот ску тра ди ци-
о нал ну пе сму Auld Lang Syne. Ме ђу тим, 

Слика 2. – Иван Бркљачић, премијера композиције 
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ни ко ни ка да ни је са знао за што баш њу 
зви жди, ни ти би ло ко са си гур но шћу 
мо же да твр ди да је то за и ста баш та 
пе сма. МекМел је увек ту, стал но је у 
не ком ћо шку и сви су се већ на ви кли 
на ње га. До ду ше, не зна се ни да ли му 
не што сме та, ни шта би хтео, он го то во 
да и не го во ри. Пи јуц ка сво је шкот ско 
пи ће, зви жди и тра жи не ка кву уте ху. Ко 
зна у че му и ко зна због че га. И сви су 
се већ на ви кли на ње га, са жа ље ва ју га...
углав ном... и то је све. Ма да...

Мо жда ће се и МекМел јед ног да на 
отво ри ти и по де ли ти с дру ги ма оно што 
но си у се би.

Тром бон: Жу ти Сан та, са мин ђу шом 
у ко си. По то мак је ру ских еми гра на та, 
ко ји су у дав но вре ме свој пут от по че ли 
на дaлекој To kiyahoo-и, ако је то уоп ште 
бит но. Фар са је ње гов лајт мо тив иако 
му то ни ко ни ка да ни је ре као! Ње га 
углав ном ни ко не во ли. Он је је дан од 
оних љи га ва ца ко ји ми сли да је не што. 
Да је нај бо љи, нај леп ши, нај у спе шни-
ји, „ор так“ са сви ма. Јед ном реч ју: НАЈ! 
Да ли су му не ко ли ко ло кал них на гра да: 
Нај жу та бо ја го ди не, Нај ве ћа леп ша мин-
ђу ша, Нај та лен то ва ни ји ор так и та ко 
да ље, због че га је уми слио да је пот пу но 
и скроз НАЈ! Али он то ни је ни из да ле-
ка. Он ни је ни шта. Фар си чан је и у то ме 
је сме шан. Ве ро ват но и он у се би то зна. 
Ма кар из да ле ка то мо ра осе ћа ти. Али, 
не да се. Има је дан циљ, же ли да се поп-
не го ре и у ста њу је да се нап не свим 
жи ла ма, да по тро ши сву енер ги ју за јед-
ну је ди ну се кун ду про ве де ну та мо го ре. 
Го ре, ме ђу оних два на ест. За то има и 
по се бан план, као и по се бан из глед. Он 
има чуд но жу ту ко су, ка же да му је та ква 
од ро ђе ња, ве ро ват но и још од пре то га, 
из Ру си је, или са To kiyahoo-е. По ред то га 
има и ве ли ку, злат ну мин ђу шу у ко си, 
ко ју ни ка да не ски да. Да, пра ву мин ђу-
шу у ко си!

Жу ти Сан та је, та ко ђе, веома по но сан 
на свој ду га чак цуг. Сло во С му је при род-
но укле са но на те лу, та ко да му се чи ни 
да му због то га ни „мр тва зо на“ не мо же 
ни шта. 

Он се раз у ме и у стру ју. Ка же да ће 
ди рект но да се по ве же са елек тро ни ком 
и да ће би ти пр ви на све ту ко ме је то 
по шло за ру ком. 

Он ра сте, он се ши ри, он се на ме ће... 
Али ипак... Сви зна ју ко је Жу ти Сан та: 
јед на хлад на сан та ле да, ли ме но-по зла ће-
не бо је, лев ка стог отво ра на гла ви из ког 
из ла зи пу ка гро те ска. 

Ма рим ба: Ве ли ка Хе ле ба. Она је исто-
вре ме но и Хе ба, у ми то ло ги ји по зна та 
као бо ги ња мла до сти и Хе ле на, чу ве на 
због сво је ле по те, ћер ка Ле де и Зев са. 

Зо ву је и Ве ли ка ма ма, иако има са мо 16 го ди на, већ 
15. пут уза стоп но! Обо жа ва да за сме ја ва де цу и у то ме 
је вр ло ве шта. На ро чи то им се до па да ка да на се бе ста-
ви жи во тињ ске ро го ве и кре не да лу па по се би, као по 
шу пљим ти ква ма. Та да их вр ло че сто до во ди до су за, од 
сме ха, на рав но.

Ве ли ка Хе ле ба има огром но ср це, у ко јем има ме ста за 
сва ко га. Она има и див ну ду шу. То плу, ја ку, при јат ну, 
нај бо љу! Пу но се сме је! Она ко, пу ним гла сом из ду би не 
сто ма ка, сме хом ко ји ле чи. Де ца је за и ста нај ви ше во ле. 
Ими ти ра им ли ко ве из цр та них фил мо ва, пре тва ра се у 
сва ка кве сме шне лич но сти, због че га је зо ву Big Ma ma 
Ha (скра ће но од Хе ле ба, де ци је то ипак ком пли ко ва но)! 
По ред то га што је то ли ко до бра и див на, Хе ле ба је и пра-
ва ле по ти ца! Рет ко ко мо же одо ле ти ње ној злат ној ко си, 
ма гич ном ста су и не по но вљи во ши ро ком осме ху. Она је 
стал но бли зу еле ган ци је. И они је во ле. Же ле ли би да је 
део њих, али... то Хе ле би ни је по треб но. 

– За што? 
– Има она сво је раз ло ге...

Елек трич на ги та ра: X,Y (лик зва ни Xy). Хи је ро гли-
фик је по во ка ци ји (грч ки hi e ros, glypho: по зна ва ње тај-
ног пи сма; је зик у сли ка ма)! Он је јед на чи на са две не по-
зна те, и то у бо ји. 

Нај не ја сни ји је лик ме ђу сви ма. Он пле ни сво јом по ја-
вом. Бри так је, јак, гла му ро зан, енер ги чан, мо ћан, за се-
њу је кад се по ја ви. Не ма ни ка кве ве зе са оних два на ест 
го ре, је два да је чуо за њих. Ни је им ни про тив те жа. Јед-
но став но, пот пу но је свој, ни ко не зна ка ко то успе ва, али 
сва ки пут ка да се по ја ви, то је пот пу но нео че ки ва но и 
нео бја шњи во. Бље сне по пут му ње, до ђе ме ђу љу де и та да 
сви има ју та ко јак ути сак да се без ње га уоп ште не мо же. 
Сви у мо мен ту по ста ју оп чи ње ни њи ме. Сви же ле ма кар 
да га до дир ну, а они ко ји ус пе ју са њим да раз ме не не ко-
ли ко ре чи, од то га по сле жи ве го ди на ма. При ча се да су 
маг не ти на ње го вом те лу нај за слу жни ји за то, по го то во 
ка да се по ја ча ју елек трич ном жи ча ном ви бра ци јом. 

Као и до ла зак, ње гов од ла зак је, та ко ђе, из у зет но му ње-
вит. Он јед но став но иш че зне и не ма га, и то вр ло че сто 
тра је го ди на ма. До не ке сле де ће при ли ке и из не над не 
по ја ве. Прет по ста вља се да ње го ве та бу ла ту ре при кри-
ва ју пра ву исти ну о ње му, али још увек их ни ко ни ка да 
ни је де ши фро вао. У ње го вом име ну је, та ко ђе, јед на чи на 
са две не по зна те. Она још увек ни је ре ше на. По ку ша ва ле 
су мно ге ге не ра ци је да про ник ну у ње го ву тај ну. И они 
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у цр но-бе лој тех ни ци, ка сни је и они у бо ји. Ево са да и 
пу тем ком пју те ра, ди ги тал ним ме то да ма, мул ти ме ди-
јом, али ни шта. Без у спе шно сва ки пут. Xy је за и ста са две 
не по зна те. Зна се са мо да се раз у ме у хи је ро гли фе и да их 
ту ма чи к’о од ша ле. Баш као и та бу ла ту ре.

Аку стич на ги та ра и кла вир: Ма ри на ди. Ма ри на ди 
су нат пол ни и они у се би но се дру го име за љу бав. Они 
су љу бав са не ба, љу бав не си ле у пра ху, љу бав ни за чи ни... 
Мо же се жи ве ти без њих, али са њи ма је мно го бо ље. Ко 
их јед ном про ба, и не по ми шља да ље да жи ви без њих.

Ма ри на ди су ве ли ки, а бла го твор ни. У деј ству ди рект-
ни, а при јат ни. Ма гли ча сти су, а сми ру ју ћи. Ду го трај ни, 
а ни ка ко до сад ни. Они, деј ством сво га пра ха са ча роб них 
жи ца из ко јих га до би ја ју, мо гу да про ме не свет!

– Ка ко то они ра де? 
– Сто про цент но! Ул тра!

5. ��
 �� ��� �� ��� �
� ��� �� �� �� �	 

Ин стру мен тал ни те а тар Ис тар осми шљен је у фор ми 
ци клу са од два де сет јед не сце не, ко је су гру пи са не у шест 
ве ћих фор мал них по ља и чи је је из во ђе ње пред ви ђе но 
без пре ки да – atac ca. Уну тра шња ор га ни за ци ја сце на под-
ра зу ме ва по де лу на од се ке, ко ји се на све га два ме ста у 
фор ми гру пи шу у ве ће це ли не – де ло ве. Сва ки од од се-
ка је у нај че шћем бро ју слу ча је ва ре зул тат ор га ни за ци је 
ре че нич них ни воа у окви ру струк тур ног пла на. У по је ди-
ним сце на ма се ус по ста вља ва ри ја ци о ни прин цип (2, 7, 9, 
18), ро та ци ја (2-15, 3-11, 5-14), тран сла ци ја (3-12, 6-13-15-
20, 17-19-21) и син те за ма те ри ја ла (20). По ред мо гућ но сти 
тра ди ци о нал ног пра ће ња ком по зи ци је на осно ву ана ли-
зе од се ка, де ло ва и по ља, та ко ђе по сто ји мо гућ ност да се 
њен са др жај упо зна и пу тем де фи ни са ња је да на ест ка ри-
ка ту ра, ко је се гру пи шу у шест ка ри ка ту рал них по ља. 

Сва ка од ка ри ка ту ра сво је ини ци јал не на сту пе има у 
сле де ћим сце на ма: 

1 – Ис тар, 2 – Ele gan za nu o va 1, 3 – Без на сло ва, 
4 – Ум бра, 5 – Елек тро ни ка 1, 6 – Ма ри на ди 1, 8 – 
Ту жни МекМеланхолик, 10 – Ве ли ка Хе ле ба, 11 – Жути 
Сан та, 16 – Xy и 17 – The Be a tles 1. 

Ка ри ка ту рал на по ља под ра зу ме ва ју гру пи са ње слич-
них ка ри ка ту ра, и то: 

– I по ље са др жи сце не: 1, 4, 8, 10, 11 и 16 
– оно је фор ми ра но на осно ву пред ста-
вља ња свих по је ди нач них ли ко ва;

– II по ље са др жи сце не: 2, 7, 9 и 18 – чи ме 
се гру пи шу све по ја ве Ele gan ze nu o ve;

– III по ље са др жи сце не: 5 и 14 – чи ме 
се гру пи шу две сце не чи ји је са др жај 
ис кљу чи во елек трон ски;

– IV по ље са др жи сце не: 3 и 12 – чи ме се 
гру пи шу две сце не без на сло ва, у ко ји-
ма се му зич ки ток усме ра ва да ље;

– V по ље са др жи сце не: 6, 13, 15 и 20 – 
чи ме се гру пи шу све по ја ве Ма ри нади;

– VI по ље са др жи сце не: 17, 19 и 21 – 
чи ме се гру пи шу The Be a tles сце не.
Тра ја ње чи та вог ци клу са је око 42 

ми ну та.
Пр ва сце на, под на зи вом Ис тар, отва-

ра се пр вом по ја вом спе ци фич ног елек-
трон ског сло ја ком по зи ци је. Сем пло ви 
кон крет них зву ко ва са Ду на ва, ко ји 
укљу чу ју хук ве тра, ла веж па са, га ка ње 
пти ца, жу бо ре ње и бућ ка ње во де, обез-
бе ђу ју аутен тич ност звуч ног ам би јен та, 
сни мље ног на оба ли Ду на ва у Бе о гра ду, 
пр вог да на про ле ћа 2010. го ди не. По ме-
ну та аутен тич ност ду нав ског кон тек ста 
је ве о ма ва жна за ло ци ра ње глав ног 
ли ка, кла ри не та Ис та ра, чи ја се по ја ва 
овим зву ци ма ан ти ци пи ра. Упо тре ба 
сем пле ра и про це си по себ них фил тра-
ци ја звуч них узо ра ка,19 ко ји су пред ста-
вље ни у исто вре ме ном зву ча њу основ-
них, ин верз них и ре тро град них об ли ка 
– за о штра ва ју и де фор ми шу звук тек 
за по че тог про ле ћа кроз чи та ву пр ву сце-
ну. Ти ме се сим бо лич но ука зу је на по сто-
ја ње мно гих про бле ма у све ту у ко јем 
Ис тар по сто ји. 

На ступ кла ри не та на ка мер то ну a1, 
сим бо ли ше ба зи чан зна чај глав ног ли ка 
и ње го ву те жњу за чи сто том, ле по том и 
ус по ста вља њем скла да. Мир ног ка рак-
те ра, у спо ром тем пу, са спе ци фич ном 
ар ти ку ла ци јом ко ја упу ћу је на од луч-

Пример бр. 1 – Основ не ка рак те ри сти ке ли ка кла ри не та
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ност у бу ду ћој на ме ри, Ис тар от по чи ње 
драм ски ток ком по зи ци је. По ред по чет-
ног ка мер то на, ов де се у из ла га њу му зич-
ког са др жа ја упо зна је мо и са основ ним 
мо ду сом ком по зи ци је: а-ха-цис-дис-е-ге, 
ко ји ће у ка сни јем му зич ком то ку има ти 
зна чај и на то нал ном и на те мат ском пла-
ну ком по зи ци је (пример 1). 

Про ду же ње зву ча ња ка мер то на чу је се 
за тим у гу дач ком ор ке стру, ко ји за хва љу-
ју ћи над ме но сти сво је „но ве еле ган ци је“ 
на сто ји да ка мер тон мак си мал но ра шти-
му је. То гу дач ки ин стру мен ти оства-
ру ју на не ко ли ко на чи на: ин тер вал ски 
(че тврт сте пе ним и по лу сте пе ним уда-
ља ва њи ма од ка мер то на и гли сан ди ма), 
ар ти ку ла ци јом (ко ри шће њем же те ри ко-
шеа) и упо тре бом крат ких кла стер ских 
си ту а ци ја у до њем де лу вер ти ка ле (ви о-
лон че ла и кон тра бас). Про цес „ра шти-
ма ва ња“ ка мер то на ре зул ти ра ши ре њем 
вер ти ка ле од то на a до акор да ко ји се у 
раз ли чи тим обр та ји ма ја вља при кра ју 
ну ме ре, а за сно ван је на већ по ме ну том 
мо ду су. Крај сце не уоб ли ча ва по нов ни 
на ступ кла ри не та, ко јим се за о кру жу је 
фор ма (од се ци a-b-a1) и усме ра ва му зич-
ки ток ка сле де ћој.

Сце на број два но си на зив Ele gan za 
nu o va 1. Ор га ни зо ва на у фор ми тро де ла 
a-b-C, ова сце на има за да так да при ка же 
лик гу дач ког ор ке стра са свом над ме ном 
еле ган ци јом ко ју по се ду је. У пр вом де лу 
а се у окви ру пет ре че нич них струк ту ра 
(5+13+8+4+5) из ла же му зич ки ма те ри-
јал за сно ван на ва ри јант ном по на вља-
њу јед но такт ног мо ти ва, спе ци фич но 
ар ти ку ли са ног у ком би на ци ји ста ка та, 
те ну та и спи ка та. Мо тив је у ре ла тив но 
ти хој ди на ми ци пр ви пут из ло жен у де о-
ни ца ма дру гих ви о ли на. Ов де се у ме ло-
диј ском и ин тер вал ском сми слу ис ти че 
до ми на ци ја квин те, чи ме се пра ви ко рак 
да ље у од но су на ка мер тон из прет ход-
ног ста ва. Квин та се мо же пра ти ти као 
ба зич ни фон свих акорд ских струк ту-
ра у овом од се ку, ме ло диј ског кре та ња 
ли ни је ба са, као и у од но су ле же ћег сло-
ја на то ну е, ко ји је за квин ту уда љен од 
ка мер то на. Мо дус из прет ход не сце не 
ов де до би ја сво ју ва ри јат ну, са про ме ном 
то на е у еис. Кул ми на ци ја де ла a ја вља се 
у по след њих не ко ли ко так то ва (пред пар-
ти тур ну озна ку B1), у ви ду ди на мич ког 
( for te) и ор ке стра ци о ног (уни со но) кре-
шен да, ко ји до во ди до кварт сек ста кор да 
Хa дур то нич ног акор да, ко ји ће пред ста-
вља ти вер ти ка лу на сту па ју ћег b де ла. Тај 
део има функ ци ју крат ког дра ма тур шког 
из не на ђе ња, оства ре ног пр вим со ли стич-
ким на сту пом ли ка Ум бре, пот по мог ну-
тим дис тор зи ра ним акор ди ма елек трич-
не ги та ре. У све га пет так то ва, фор ти си-
мо на сту пом у ви со ком ре ги стру, лик кон-
тра ба са же ли да на се бе скре не па жњу 

не до дир љи вих гу дач ких ин стру ме на та, ко ји га вр ло бр зо 
у тој на ме ри спу та ва ју, из ла жу ћи нов ма те ри јал у окви-
ру де ла C. Му зич ки са др жај, ко ји је у овом де лу по ве рен 
гу дач ким ин стру мен ти ма, у по гле ду ар ти ку ла ци је (упо-
тре бе ста ка та и спи ка та) слич но је ор га ни зо ван као пр ви 
од сек у овој сце ни. Слич ност се мо же уочи ти и у по гле ду 
ди на мич ке ком по нен те. Ме ђу тим, овај део фор ме је по 
мно гим еле мен ти ма ком плек сни ји од свих прет ход них. 
Ту ком плек сност чи не: 

1) двотакт но мо тив ско из ла га ње, а за тим и мо тив ски 
раз вој, ко ји су ди стри бу и ра ни кроз све сло је ве гу дач ког 
ор ке стра; 

2) хоризонт ална и, на ро чи то, вер ти кал на по ли ме три ја 
при ли ком исто вре ме ног из ла га ња ма те ри ја ла у тром бо-
ну, кла ви ру, елек трич ној ги та ри и по на вља њу ма те ри ја ла 
у гу дач ким ин стру мен ти ма; 

3) по ли то нал ност Цис цен тра у гу дач ким ин стру мен ти-
ма, Де цен тра у тром бо ну и E цен тра у кла ви ру, са исто-
вре ме ним ис по ља ва њем по ли мо дал но сти (низ цис-дис-е-
еф-ге-а-ха у гу дач ком кор пу су, низ де-е-ге-ас-а-бе у тром-
бо ну и низ е-фис-гис-а-це-де-дис у кла ви ру);

4) пен та то ни ка, ко ја се ја вља пред озна ку C, у ви ду цис-
дис-фис-гис-аис ни за у де о ни ци елек трич не ги та ре;

5) уну тра шња ор га ни за ци ја од се ка, ко ја је у овом де лу 
фор ми ра на у рас по ре ду a-a1-b-a2 (12+18+5+8);

6) ехо ин тер ва ла квин те са по чет ка ове ну ме ре, ко ји се 
у ме ло диј ском сми слу мо же пра ти ти у де о ни ци со ло кон-
тра ба са и у по чет ним, фраг мен тар ним на сту пи ма елек-
трич не ги та ре. 

С об зи ром на ка рак те ри стич ност сцен ског из во ђе ња 
ове ком по зи ци је, де о ни ца гу дач ког ор ке стра (од пар ти-
тур не озна ке B3, до озна ке C), за сно ва на на по на вља њу и 
про ши ре њу већ из ло же ног ма те ри ја ла, мо же би ти ра ни је 
сни мље на и та ко еми то ва на за вре ме из ла га ња оста лих 
сло је ва ком по зи ци је у тром бо ну, кла ви ру, елек трич ној 
ги та ри и уда раљ ка ма. За то вре ме ствар ни гу да чи на сце-
ни, у за ви сно сти од ре жи је, мо гу да се ис ко ри сте за не ку 
сцен ску ак ци ју.

Тре ћа сце на не ма за да так да пред ста ви, већ да усме ри. 
Њом се за о кру жу је по чет на фа за, то јест пр во по ље фор-
ме овог ци клу са, а му зич ки ток се усме ра ва да ље, ка пред-
ста вља њу на ред них ли ко ва. За о кру же ње овог де ла фор ме 
оства ре но је ко ри шће њем основ ног мо дал ног ни за из 
пр ве сце не, са ма лим про ши ре њем на тон аис и са то ном 
дис у фун да мен ту ба са. Та ко ђе је оства ре но и до во ђе-
њем у тре нут ни „склад“ ин стру ме на та гу дач ког кор пу са, 
тром бо на и кла ви ра – на кон сце не у ко јој је сва ко од њих 
„не за ви сно“ из ла гао свој те мат ски ма те ри јал. На бро ја ни 
ин стру мен ти ов де на сту па ју у окви ру за јед нич ког му зич-
ког ма те ри ја ла, ко ји је ор га ни зо ван у фор ми дво де ла a-b. 
У ње му, нај пре, у окви ру три ре че ни це (4+10+9), тром бон 
из ла же глав ни те мат ски ма те ри јал, за то вре ме кла вир 
из ла же кон тра пункт ски слој, а гу дач ки ин стру мен ти гли-
сан ди ра ну прат њу. Пред крај сце не, при мат пре у зи ма ју 
гу дач ки ин стру мен ти и кроз фраг мен тар но уре ђе ње од се-
ка b (два де сет је дан такт) при пре ма ју то нал ну под ло гу за 
на ступ кон тра ба са.

Лик Ум бра је од Ele gan ze nu o ve до био до зво лу да се при-
ка же у свом пу ном сја ју, те и у че твр тој сце ни има за да-
так да по ка же свој му зич ко-тех нич ки мак си мум. Тем пе-
ра мент ну и вир ту о зно тре ти ра ну де о ни цу кон тра ба са 
пра ти кла вир, по др жа ва ју ћи га ме ло диј ским удва ја њи ма 
и акорд ским и па са жним бо је њем, у же љи да кон тра бас 
пре зен ту је ка ко вла да екс трем ним ско ко ви ма из јед ног 
ре ги стра у дру ги, ко ли ко је ин то на тив но та чан у ви со ким 
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по зи ци ја ма, ар ти ку ла ци о но ра зно вр стан у упо тре би гу да-
ла и у пи ци ка то сви ра њу, ди на мич ки пре ци зан у до сти за-
њу тра же них фор ти си ма, спре тан са ши ро ким гли сан ди-
ма и, из над све га, ко ли ко је му зич ки ин те ре сан тан. Иако 
је кла вир ска фак ту ра у ве ћем де лу сце не ме ло диј ска, на 
ме сти ма где се ја вља ју акор ди се вр ло ла ко уоча ва вер ти-
кал ни низ мо ду са из пр ве ну ме ре, нај че шће из ло жен од 
то на ха (пример 2). 

Укуп на фор ма сце не мо же се пра ти ти у ше ми a-b-a1. 
На то нал ној осно ви Е цен тра, ко ја је за сту пље на у пр вом 
и по след њем од се ку сце не, му зич ки ма те ри јал се нај пре 
из ла же по дво так ти ма, а за тим до би ја сво ју раз вој ност. 
Кон траст ни, пи ци ка то b од сек је на то нал ној осно ви Ха 
цен тра. За вр ше так сце не нај ду бљим то ном кон тра ба са 
у фор ти си мо ди на ми ци, по ја чан је удар ци ма у ду бо ком 
ре ги стру кла ви ра и на нај ду бљем том-то му, у фор те ди на-
ми ци. Из ме ђу два за вр шна удар ца по ја вљу је се кла ри нет 
ко ји, уз ле же ћи акорд од сви ран гу дач ким ин стру мен ти-
ма, при пре ма на ступ но вог ли ка Ма ри на ди. Ме ђу тим, у 
том тре нут ку се де ша ва из не на ђе ње.

Елек тро ни ка 1 је на зив сле де ће сце не. Она сим бо лич-
но пред ста вља су ро вост бр зи не и оту ђе но сти са вре ме-
ног све та. Му зич ки ма те ри ја ли до би је ни су у про це су 
ге не ри са ња зву ко ва, пу тем FM и ади тив не син те зе, на 
ин стру мен ти ма EFM, ES1 и ES2, у окви ру софт ве ра Lo gic 
Pro. Ме ло диј ско-рит мич ка ор га ни за ци ја му зич ких ма те-
ри ја ла за сно ва на је на еле мен ти ма ко ји су се у аку стич-
ним ин стру мен ти ма већ ја ви ли у прет ход ним сце на ма, 
као и на ан ти ци па ци ји еле ме на та бу ду ћих ма те ри ја ла. 
Та ко се у елек трон ском сло ју мо гу чу ти асо ци ја ци је на 
ин тер вал квин те, ле же ћи ка мер тон из кла ри не та и гу дач-
ких ин стру ме на та, дис тор зи ра ни ги тар ски акор ди, ма те-
ри јал за сно ван на ре ги стар ским ско ко ви ма пре у зе тим од 
кон тра ба са и ма те ри јал тром бо на из тре ће сце не. Та ко ђе 
се ан ти ци пи ра мо тив е-де-а-це, ко ји ће би ти ве зан за лик 
Ма ри на ди, (ов де дат тран спо но ван: гис-фис-цис-е) и ре пе-
ти тив ност ли ка Хе ле бе. У са др жај ге не ри са но до би је них 

зву ко ва вр ло дис крет но су ин фил три-
ра не MI DI ре а ли за ци је бу ду ће сце не (у 
ко јој ће глав ни лик би ти сак со фон Мек-
Ме лан хо лик) и већ по ме ну тог сег мен та 
де о ни це гу дач ких ин стру ме на та, ко ја је 
у дру гој сце ни оп ци о но пред ви ђе на да се 
из во ди као сни мље на. У не пу на че ти ри 
ми ну та, ко ли ко тра је ова сце на, глав ни 
лик, кла ри нет Ис тар, оста је не мо ћан да 
би ло ка ко ути че на за у ста вља ње не ми ло-
срд ног про це са ве штач ког ис кри вље ња 
све та у ко јем се на ла зи. Тек на кон за вр-
шет ка ове сце не кла ри нет има шан су да 
ре а гу је. 

Уз по моћ ста тич них гу дач ких ин стру-
ме на та, по ста вље них на ле же ћем акор ду 
ком би но ва ног терц но-кварт ног скло па 
(ге-де-ге-ха-цис(де)-фис), Ис тар по но во 
при зи ва Ма ри на ди у по моћ. За раз ли-
ку од про шлог пу та, са да у то ме успе ва. 
Овим по чи ње ше ста сце на. 

Глав но те мат ско из ла га ње је у њој 
ди стри бу и ра но кроз де о ни це аку стич не 
ги та ре и кла ви ра. Основ ни ме ло диј ски 
по крет за сно ван је на по сте пе ном до сти-
за њу мо ти ва е-де-а-це (пример 3), рит ми-
зо ва ном у че твр ти на ма, ко ји ће се у це ло-
сти по ја ви ти тек на по ло ви ни сце не.20 

То но ви овог мо ти ва мо гу се уочи ти и у 
акорд ским скло по ви ма де о ни це ги та ре у 
де лу му зич ког то ка са пар ти тур ном озна-
ком F1.

По чет на ди ја то ни ка се мо же пра ти ти и 
у хо ри зон тал ном и у вер ти кал ном ви ду, 
са из у зет ком крат ких хро мат ских про ла-
зни ца и скрет ни ца у нај ни жим ре ги стри-
ма кла ви ра и ги та ре. У сре ди шњем од се-

Пример бр. 2 – Вир ту о зно тре ти ра на де о ни ца кон тра ба са и спе ци фич ни акор ди у кла ви ру

Пример бр. 3 – Мо тив е-де-а-це у де о ни ци кла ви ра
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ку, у ко јем се но вим кон тра пункт ским 
сло јем кла ри нет при дру жу је по себ но 
емо тив ном из ла га њу ги та ре и кла ви ра, 
ута па ју ћи се у њи хо ву фак ту ру, усло жња-
ва се акорд ска вер ти ка ла. Ов де су мно го 
че шће про ме не ако ра да, за сно ва них на 
терц ним скло по ви ма. Основ ни то нал ни 
цен тар сце не је in C, ко ји се мо же пра ти-
ти у пр ва три од се ка. По след њи од сек c 
от по чи ње по ме ра њем то нал ног цен тра 
за се кун ду на ви ше, на Де, у окви ру ко јег 
се, на до ми нант ној обла сти и за вр ша ва. 
Сце на је кре и ра на на сло бод ни јој a-a1-b-c 
фор ми, у ко јој c од сек са др жи не пот пу но 
екви ва лент не еле мен те са по чет ним a, 
ко ји се ус по ста вља ју за хва љу ју ћи ме ђу-
соб но слич ној фак ту ри, што упу ћу је на 
по тен ци јал ну ре при зност. У два по чет-
на од се ка (a и a1) кла ри нет и гу дач ки 
ин стру мен ти на ста вља ју на по чет ку сце-
не за по чет про цес при зи ва ња Ма ри на ди. 
То се оства ру је дво такт ним и јед но такт-
ним за стан ци ма му зич ког то ка, у ко ји ма 
је при мар но ак ти ви ра ње хар мон ске ком-
по нен те му зич ког то ка. Тим за стан ци ма 
се по ла ко при пре ма екс пре сив но из ла га-
ње кла ри не та у од се ку b, ко је се за вр ша-
ва за јед нич ким терц но-кварт ним акорд-
ским за стан ком у кла ри не ту и гу дач ким 
ин стру мен ти ма. Пр вим по ја вљи ва њем 
сак со фон ског ли ка Мек Ме лан хо ли ка и 
на зи ра њем бу ду ће по ја ве ли ка Ве ли ке 
Хе ле бе на ма рим би, му зич ки ток овог 
за вр шног од се ка се усме ра ва да ље ка сле-
де ћој сце ни.

Ele gan za nu o va 2 по но во у пр ви план 
ис ти че кор пус гу дач ких ин стру ме на та. 
Гу дач ки ин стру мен ти сво ју еле ган ци ју 
спро во де оиви че ни јед но такт ним на сту-
пом ма рим бе, ко ја иден тич ним мо ти вом 
нај пре у гу дач ку сце ну уво ди, а за тим 
на кра ју сце не из ње и из во ди. Те мат-
ски ма те ри јал ове сце не је за сно ван на 
ва ри јант ном по на вља њу сце не Ele gan za 
nu o va 1. У пи та њу је ка рак тер на ва ри ја-
ци ја, са бр жим тем пом, ви шим сте пе ном 
ди на ми ке, дру га чи јом ар ти ку ла ци јом и 
ре ла тив но дру га чи јим аран жма ном де о-
ни ца гу дач ких ин стру ме на та. У од но су 
на пр ву вер зи ју, фор ма дру ге еле ган ци је 
је скра ће на на три ре че нич не струк ту ре 
(5+13+8). То нал на осно ва је прак тич но 

иста као у пр вој, под ра зу ме ва до ми на ци ју Ха цен тра, 
са ме ло диј ским са др жа јем ба зи ра ним на хек са корд ском 
ни зу ха-цис-дис-еис-фис-гис и це ло сте пе ном ни зу ге-а-ха-
цис-дис-еис. Ле же ћи квинт ни фон (ин тер вал ха-фис) под-
се ћа слу ша о ца на ва жност ин тер ва ла квин те за Ele gan zu 
nu o vu. Квин та ће се ја ви ти и у да љем му зич ком то ку 
ну ме ре у три сво је тран спо зи ци је: 1) а-е, 2) ас-ес и 3) у 
по след њем так ту у исто вре ме ном би ин тер вал ском зву ча-
њу ес-бе и е-ха, чи ме се му зич ки ток упу ћу је ка Де то нал-
ном цен тру и сце ни Ту жног Мек Ме лан хо ли ка.

У сце ни број 8, под на зи вом Ту жни Мек Ме лан хо лик, 
гу дач ки ин стру мен ти, пра ве ћи пра те ћи фак тур ни слој, 
раз ви ја ју зна чај ка мер то на са по чет ка ком по зи ци је. У 
сво је вр сном бо је њу и сен че њу ка мер то на уче ству ју сви 
гу дач ки ин стру мен ти, ис ти чу ћи се по вре ме ним на глим 
кре шен ди ма ка фор те ди на ми ци, из не над ним фор ти си-
ми ма, за тим тре мо лом, ак цен ти ма, же те ри ко ше по те зи-
ма и бар токовским пи ци ка ти ма. У ни воу ба са, ви о лон че-
ла и кон тра бас пра ве кон тра пункт ски слој ко јим се ства-
ра кон стант на дво гла сна ком пле мен тар ност са во де ћом 
те мат ском ли ни јом у сак со фо ну. Тром бон сво јом ме ло ди-
ком и кла вир акорд ском фак ту ром под се ћа ју на део C из 
сце не број два. За хва љу ју ћи њи ма фак ту ра ове сце не, са 
већ по ме ну та два сло ја у гу дач ким ин стру мен ти ма, до дат-
но је усло жње на. Лик сак со фо на из ла же сво ју ту жну при-
чу, за сно ва ну на те ми шкот ске на род не пе сме Auld Lang 
Syne, у из ра зи то спо ром тем пу и уме ре ном ди на мич ком 
ин тен зи те ту (пример 4). 

Иако се ова тра ди ци о нал на пе сма из во ди у нај ши рем 
спек тру при ли ка (по че так Но ве го ди не, све ча но сти, 
по гре би, раз ли чи те це ре мо ни је), Мек Ме лан хо лик је за 
њу ве зан јер га она асо ци ра на дав на вре ме на ка да је све 
би ло мно го бо ље. Пре вод на сло ва пе сме би био Не ка да 
дав но, У дав на вре ме на или Про ху ја ли да ни, што глав ном 
ли ку ове сце не, уз ка рак те ри стич ну бо ју те нор сак со фо-
на, да је нео п ход ни атри бут ме лан хо лич но сти. Те мат ски 
ма те ри јал сце не је ста вљен у про стор ре ла тив но пра вил-
не и тра ди ци о нал но ор га ни зо ва не тро ре че нич не струк-
ту ре (8+8+15), чи ме се овај део фор ме из два ја од оста лих. 
По кри ве ност чи та вог ди ја па зо на ин стру мен та, од нај ни-
жег до нај ви шег ре ги стра, ско ко ви у окви ру њих, ди на-
мич ке раз ли ке, три ол ско обо га ћи ва ње рит мич ке ком по-
нен те и из ра зи то те ну то и ле га то ар ти ку ли са ње ме ло диј-
ске ли ни је, ука зу ју на спе ци фич ност же ље ног звуч ног 
ре зул та та. То нал ни цен тар in D се за др жа ва у све три 
ре че ни це. Тек се у по след њим так то ви ма сце не (од пар ти-
тур не озна ке H3) то нал ни цен тар по ме ра за по лу сте пен 
на ни же (in Des).

Ма рим ба је и овом сце ном све бли жа пред ста вља њу 
свог ли ка, ме ђу тим, иако се мо тив ски на ја вљу је од пар-
ти тур не озна ке H3, на ред на сце на ће по но во ука за ти на 
зна чај ли ка до би је ног гу дач ким ин стру мен ти ма. На пре-

Пример бр. 4 – Ка рак те ри стич на ме ло ди ја у де о ни ци сак со фо на
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ла ску из осме у де ве ту сце ну на тре ну так се исто вре ме-
но ја вља ју два раз ли чи та ме тра и два раз ли чи та тем па. 
Гу дач ки ин стру мен ти од сло ва I, у так ту 5/8 ди рект но ула-
зе у Al le gro Mo de ra to, док ма рим ба за то вре ме у ри те ну ту 
за вр ша ва крат ко из ла га ње сво је фра зе, ор га ни зо ва но у 
так ту 2/4 (пример 5). 

Сце на број 9 но си на слов Ele gan za nu o va 3. Иако је 
те мат ски ма те ри јал по но во у ве зи са ма те ри ја лом из пр ве 
Ele gan ze nu o ve, ка рак тер на ва ри јант ност му зич ког ма те-
ри ја ла се ов де до дат но уве ћа ва. Ве за са прет ход не две 
Ele gan ze се ов де мо же пра ти ти у де о ни ца ма ви о лон че ла 
и кон тра ба са, пре све га за хва љу ју ћи мо ти ву еис-дис-еис-
цис-цис-гис-цис. По вре ме но при су ство квинт ног фо на у 
сло ју ба са, као и кон стант ност Цис то нал ног цен тра (пре-
у зе то из C де ла 2. сце не), та ко ђе ука зу ју на по ве за ност са 
прет ход ним Ele gan za ma. Ме ђу тим, из ла га ње те мат ског 
ма те ри ја ла, за сно ва но на мо ти ву хa-цис-дис-хa-гис(гe), 
ко је пу тем по на вља ња и ми ни мал ног раз во ја до но се 
ви о ли не, ука зу је на ка рак тер но уда ља ва ње од основ ног 
мо де ла. Из ра зи то ви сок сте пен ди на мич ког ни воа (фор-
те и фор ти си мо), хо ри зон тал на по ли ме три ја са че стим 
про ме на ма, као и брз тем по (Al le gro Mo de ra to), до дат но 
по ја ча ва ју ути сак но вог. Фор ма сце не се мо же пра ти ти 
у обра сцу увод-a-b-c-a-b-ко да. Два пре ки да му зич ког 

то ка ти ши ном, на че твр тин ским па у за-
ма ко је су до дат но про ду же не ко ро на ма, 
у по чет ном од се ку а, до би ја ју свој епи лог 
у по ја ви ге не рал па у зе пред по ја ву ко де, 
ко ја по себ но на гла ша ва зна чај мо ти ва 
еис-дис-еис-цис-цис-гис-цис, аран жи ра-
ног у ор ке стар ском кре шен ду ка ту ти 
уни со ну, у фор те ди на ми ци. У по след-
ња че ти ри так та ко де се у нај ни жим 
сло је ви ма гу дач ког кор пу са ела бо ри ра 
ин тер вал квин те, а за хва љу ју ћи Ге то нал-
ном цен тру му зич ки ток се при бли жа ва 
то нал ној обла сти сле де ће сце не. Ти ме се 
исто вре ме но за о кру жу је ова сце на, као и 
дру го по ље ком по зи ци је.

Сце ном број 10 по чи ње но ва фа за, то 
јест тре ће по ље фор ме, у ко јем се пред-
ста вља ју ли ко ви на со ли стич ким ин стру-
мен ти ма, са елек тро ни ком. Ве ли ка Хе ле-
ба из ла же свој те мат ски ма те ри јал на 
ма рим би, у че му јој, нај пре хар мон ским, 
а по том и ме ло диј ским до пу ња ва њем 
по ма же кла ри нет. У тро дел ној фор ми 
a-b-a1, од сек b је нај коп млек сни ји. Због 

Пример бр. 5 – По ли ме три ја са упо тре бом два раз ли чи та тем па у истом тре нут ку
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то га се пр ви од сек мо же ту ма чи ти и као 
сво је вр сан увод пре (са ам би ва лен ци јом 
тон ског ро да у окви ру Еф то нал ног цен-
тра), од но сно тре ћи од сек као ко да (са 
по твр дом Еф цен тра) на кон од се ка b. У 
ње му (од се ку b) се из ла же глав ни те мат-
ски ма те ри јал, за сно ван на раз ла га њу 
ма лог дур ског сеп та кор да (е-гис-ха-де), у 
окви ру Е то нал ног цен тра. Раз вој на ре че-
нич на струк ту ра, са при мар но рит мич-
ном мо то рич но шћу ко јом се же ли ука-
за ти на вир ту о зи тет ин стру мен та ли сте, 
би ва умет ну та у но ви, елек трон ски слој 
ком по зи ци је. Овај слој је до би јен ком би-
на ци јом ге не ри са ног зву ка бли ског кси-
ло фо ну и ко ри шће њем сем пле ра, на пра-
вље ног од крат ких фраг ме на та зву ко ва 
во де са Ду на ва. Ти ме се, из ме ђу оста лог, 
ус по ста вља ве за са по чет ком ком по зи ци-
је и одр жа ва је дин ство чи та вог ци клу са. 
Та ко ђе, тре ба на по ме ну ти да је ов де елек-
тро ни ка те мат ски из гра ђе на од истог 
ма те ри ја ла ко ји се ја вља у аку стич ном 
пар ту ма рим бе, чи ме се исто вре ме но 
до би ја на ра зно вр сно сти и ком пакт но-
сти зву ка, с об зи ром на то да исти мо тив 
про ла зи кроз два па ра лел на пу та фил-
тра ци је: елек трон ски и аку стич ки. 

Жу ти Сан та, сце на број 11, по чи ње сме-
хом у сло ју елек тро ни ке, у мо мен ту ка да 
кла вир и кла ри нет по твр ђу ју Еф цен тар 
прет ход не сце не. Смех ов де сим бо ли зу је 
исме ва ње и са мо и сме ва ње клов нов ске 
по ја ве ли ка Жу тог Сан те. У тро дел ној 
фор ми a-B-a, тром бон у окви ру де ла a 
из ла же јед но такт ни те мат ски ма те ри-
јал, по на вља ју ћи га до слов но и скра ће но 
де сет пу та. Те ма ти ка, пре у зе та из мо ду са 
са по чет ка ком по зи ци је (а-ха-цис-дис-
е-ге) је сва ки пут ме ло диј ски усме ре на 
на ви ше, чи ме се по тен ци ра до слов ност 
по на вља ња мо ти ва. Бр зе про ме не у тем-
пу, рит мич ки са др жај и ар ти ку ла ци ја 
има ју по себ ну на ме ну: да ука жу на кључ-
ну осо би ну ли ка – клов нов ску тра па вост. 
То ме до при но си фраг мен тар но тре ти-
ра на струк тур на ор га ни за ци ја де о ни це 
кла ви ра. Она и ме ло диј ски и рит мич ки 
пред ста вља ве о ма уда ље ну кон тра пункт-
ску ли ни ју пре ма во де ћој те ма ти ци у 
тром бо ну, чи ме се по цр та ва дис пер зив-
ност ли ка Жу тог Сан те (пример 6). 

У елек трон ском сло ју на ста вља се 
по сту пак ко ји је по кре нут у прет ход-
ној сце ни, за сно ван на ко ри шће њу елек-
трон ски фил три ра ног зву ка тром бо на, 
чи ји је те мат ски ма те ри јал фор ми ран од 
де ло ва оно га што већ по сто ји у де о ни ци 
аку стич ког тром бо на. По ред овог пла на, 
мо же се пра ти ти још је дан, за сно ван на 
сле де ћем: за раз ли ку од сем пло ва во де 
из прет ход не сце не, у овој сце ни се ја вља-
ју сем пло ви узе ти и об ра ђе ни из де ло ва 
те ле ви зиј ских ин тер вјуа јед не по зна те 
естрад не лич но сти. У са деј ству аку стич-

ког и елек трон ског тром бо на са де ло ви ма по ме ну тих 
ин тер вјуа, ства ра се спе ци фи чан кон текст у ко јем вир ту-
о зност де о ни це тром бо на до би ја по себ ну ком плек сност, 
а ка рак те ру ли ка обез бе ђу је исто вре ме но и са мо за љу бље-
ност и ап сурд ност. На кон две ре че нич не струк ту ре (7+9), 
ко је се пра те на осно ву ма те ри ја ла у тром бо ну, ула зи се 
у део B (са уну тра шњим од се ци ма a-b), ко ји је пот пу но 
екви ва лен тан (не ра чу на ју ћи скра ће ње на кра ју и оста нак 
у Дис цен тру све вре ме) тре ћој сце ни (пар ти тур на озна ка 
C). Ово је јед но од ве о ма рет ких ме ста у чи та вом ци клу су 
где је при ме ње но до слов но по на вља ње од се ка фор ме као 
прин цип. Оно до дат но по ја ча ва ка рак тер ли ка тром бо на, 
јер је, као што је већ ре че но, овај прин цип био при су тан 
и на са мом по чет ку ове сце не, при ли ком из ла га ња мо ти-
ва. По ред по на вља ња у аку стич ким ин стру мен ти ма, при-
су тан је и елек трон ски слој, у ко ме се на ста вља ди стри-
бу ци ја ма те ри ја ла до би је ног сем пло ва њем тром бо на. 
Тре ну так где се у де лу B пре ки да до слов но по на вља ње 
је у пар ти тур ној озна ци K2. Ти ме је уну тра шњи од сек 
b де ла B скра ћен са два де сет јед ног на де сет так то ва. У 
овом тре нут ку, та ко ђе по чи ње и ре при зни део a1, у ко јем 
је по на вља ње мо ти ва с по чет ка сце не по но во при сут но у 
тром бо ну. Оно нај пре по чи ње од то на цис, али се на кон 
не ко ли ко так то ва спу шта на ори ги нал ну а ви си ну. Иден-
ти чан мо дус (а-ха-цис-дис-е-ге), тем по, фак тур ни од нос 
кла ви ра и тром бо на и по нов но по ја вљи ва ње сем пло ва 
гла са у елек трон ском пар ту, до дат но по ја ча ва ју ути сак 
ре при зно сти. Крај сце не, од пар ти тур не озна ке K3, са др-
жи до ми нант но-то нич не од но се из ло же не у де о ни ца ма 
тром бо на и по нов но при сут ног кла ри не та. Ти ме се пра-
ви ре ми ни сцен ци ја на исти мо тив из пр вог на сту па кла-
ри не та с по чет ка ком по зи ци је. Та ко ђе се уво ди елек трич-
на ги та ра, ко ја за јед но с кла ри не том обез бе ђу је по се бан 
ква ли тет спе ци фич ног бо је ња де о ни це тром бо на.

Сце на број 12 је, као сво је вр сна тран сла ци ја сце не број 
3, по ста вље на као део фор ме ко ји усме ра ва му зич ки ток 
да ље ка пред ста вља њу сле де ћих ли ко ва. У њој су сви 
кон тра пункт ски сло је ви ме ђу соб но удру же ни у кре и ра-
њу чвр сте и ком пакт не фак ту ре са ци љем оства ри ва ња 
те жи шног вр хун ца фор ме чи та ве ком по зи ци је. У уме ре-
ном тем пу, са то нал ним цен тром in E, по чет на фак ту ра 
је по де ље на на не ко ли ко пла но ва. Гу дач ки ин стру мен ти 
су по де ље ни на три: ви о лон че ла и кон тра ба си на ста вља ју 
са, у прет ход ној сце ни за по че тим, при вид но-до ми нант-
ним од но сом, по на вља ју ћи то но ве е и а. Ви о ле и дру ге 
ви о ли не сви ра ју ар пе ђи ра не пи ци ка то акор де, са ци љем 

Слика 4. – Иван Бркљачић, премијера композиције 
Истар, Београд, Кула Небојша, 3. септембар 2011.
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по сти за ња акорд ског пе да ла, а пр ве ви о ли не у нај ви шем 
ре ги стру из ла жу ме ло диј ску ли ни ју. У то ку сце не до ла зи 
до ро ти ра ња из ла га ња у сло је ви ма ви о ла и ви о ли на. Кла-
вир сво јим из ла га њем при ка зу је две по ја ве: ста бил ност 
оства ре ну кон стант ном усме ре но шћу ка то ни ци E то нал-
ног цен тра и ме ло диј ско-рит мич ку вир ту о зност, оства ре-
ну ком би но ва њем бр зих ре ги стар ских про ме на и сит них 
рит мич ких вред но сти. Тром бон за сни ва свој ма те ри јал 
на ими та ци ји кра је ва мо тив ских фра за из кла ви ра, по ме-
ра ју ћи те жи ште ка ден це са јед ним так том за ка шње ња. 
Кла ри нет у спе ци фич ној рит мич кој ор га ни за ци ји са три-
о ла ма, квин то ла ма, сек сто ла ма и сеп то ла ма, осва ја ју ћи 
ре ги стар ски про стор од нај ни жег до нај ви шег, из ла же 
сво је вр сну со ли стич ку ка ден цу ко јом слу ша о цу по твр ђу-
је сво ју дра ма тур шку ва жност за укуп ну фор му, тј. драм-
ски са др жај ком по зи ци је. Фор ма је ор га ни зо ва на у ви ду 
дво ре че нич не струк ту ре (20+11). У пр вој ре че ни ци се 
пред ста вља ју већ по ме ну ти фак тур ни сло је ви, а у дру гој 
се до дат ним на сло ја ва њем те нор-сак со фо на (ре ми ни сцен-
ци ја на сце ну број 8) и по сте пе ном про ме ном гу дач ке фак-
ту ре у акорд ску до сти же нај ви ша тач ка, ко ју ће ко нач но 
до дир ну ти кла ри нет у не ко ли ко по след њих так то ва ну ме-
ре (пример 7). 

До ми нант но-то нич ним од но сом ако ра да ха-дис-гис, 
е-гис-де и а-цис-е-гис му зич ки ток се еле гант но пре у сме-

ра ва ка дру гом на сту пу Ма ри на ди, чи ме 
се ујед но и за вр ша ва тре ће по ље фор ме 
ком по зи ци је.

Ма ри на ди 2 је три на е ста сце на. Њом 
по чи ње сле де ће по ље укуп не фор ме ком-
по зи ци је. Уоб ли че на у све га осам так то-
ва фраг мен тар не струк ту ре, ова сце на 
на ста вља из ла га ње за јед нич ког ли ка у 
два ин стру мен та, ко ји има за да так да 
до не се љу бав. Ис ти чу ћи се сво јом све-
де но шћу у сми слу тра ја ња, фак ту ре и 
ме ло ди ке уто пље не у ти хе фла жо лет не 
то но ве ги та ре, ова сце на, са то нал ним 
цен тром in A, би ва из не на да пре ки ну та 
нео че ки ва ном по ја вом сле де ће.

У из ра зи тој фор те ди на ми ци по чи ње 
14. сце на, под на зи вом Елек тро ни ка 2, 
ко ја под ра зу ме ва скра ће но (до слов но) 
по на вља ње сре ди шњег де ла Елек тро ни-
ке 1. Иако прет ход на сце на би ва из не над-
но пре ки ну та на сту пом ове, слич на по ја-
ва се де ша ва и у на сту пу сле де ће. Сце на 
број 15 из не на да пре ки да да ље од ви ја ње 
Елек тро ни ке 2, што је ре ше но фру ла то 
ар ти ку ла ци јом и фор ти си мо ди на ми-

Пример бр. 6 – Ка рак те ри сти ке ли ка тром бо на и фраг мен тар ност де о ни це кла ви ра
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ком у кла ри не ту, са удар цем том-то ма и 
чи не ле.

Ма ри на ди 3 на ста вља ју сво ју ми си ју 
због ко је их је Ис тар до звао, из ла жу ћи 
да ље љу бав. На те мат ском пла ну се по но-
во ја вља мо тив е-де-а-це, у де о ни ци аку-
стич не ги та ре, ме трич ки уоб ли чен у так-
ту 5/4, а фак тур но уто пљен у раз ла га ње 
пре ко мер ног акор да на кла ви ру. На кон 
крат ког, увод ног од се ка a на сту па струк-
тур но ком пакт ни ји од сек b са ста вљен од 
две ре че ни це (10+8), у ко јем се то нал ни 
цен тар са прет ход ног in C то на ли те та, 
по ме ра у, за по лу сте пен уда ље ну, то нал-
ну област in Cis. Од пар ти тур не озна ке 
O3 на сту па од сек c, ко ји по но во до но си 
из ла га ње мо ти ва е-де-а-це у ги та ри, са 
то нал ним цен тром in A, што се мо же 
по твр ди ти оним што се де ша ва у акорд-
ској фак ту ри де о ни це кла ви ра (кре та ње 
од то ни ке а-цис-де-е-гис на ни же ка до ми-
нан ти е-гис-це-де-е). Кла вир, та ко ђе, са 
за ка шње њем од јед не чет врти не, у дис-
кант ном ре ги стру, у три ол ској рит ми за-
ци ји, ими ти ра на ступ ка рак те ри стич ног 
мо ти ва е-де-а-це. Елек трич на ги та ра у 
три ле же ћа то на под се ћа слу ша о ца на 
при вид но до ми нант не од но се (то но ви е 
и а), ко ји у ме ло диј ској ком по нен ти про-
ве ја ва ју од по чет ка ком по зи ци је. Пре ко 
чи та вог овог од се ка гу дач ки ин стру мен-
ти до слов но по на вља ју му зич ки ма те ри-
јал пре у зет из сег мен та дру ге сце не.21 
Ана лог но слич ној си ту а ци ји у пар ти-
тур ној озна ци B3, по ме ну ти гу дач ки 

сег мент мо же да бу де сни мљен и еми то ван за вре ме из ла-
га ња оста лих сло је ва ком по зи ци је у аку стич ној ги та ри, 
кла ви ру и елек трич ној ги та ри. Овај од сек сце не број 15, 
по ред хо ри зон тал не са др жи и вер ти кал ну по ли ме три ју, 
ко јом се та ко ђе ус по ста вља ве за на ра сто ја њу са ор га ни за-
ци јом му зич ког то ка у пар ти тур ној озна ци B3.

Сло вом P от по чи ње сце на под на зи вом Xy, у ко јој ће 
при мар но би ти пред ста вља ње по след њег ли ка из драм-
ског са др жа ја ове ком по зи ци је. Од овог сло ва та ко ђе 
по чи ње и на ред но, пе то по ље фор ме, ко је се ко ла жно рас-
про сти ре до сце не број 20. Му зич ки са др жај овог по ља 
сво је из во ри ште има у рок му зи ци, чи ме јој се ујед но 
пра ви и по себ на по све та. На по чет ку по ља, у пре ла зном 
од се ку од пет фраг мен тар них так то ва, по ред елек трич не 
ги та ре на сту па ју тром бон, кла вир и кон тра бас, под се ћа ју-
ћи на те мат ске ма те ри ја ле ко је су из ла га ли у прет ход ним 
сце на ма. Кла вир из ла же мо тив е-де-а-це, кла ри нет ка мер-
тон и ин тер вал квин те, кон тра бас при вид но-до ми нант ни 
од нос у ме ло ди ци, као и ре ги стар ско ар ти ку ла ци о ни кон-
траст (ар ко ак цен ти у ви со ком ре ги стру на спрам гли сан-
до пи ци ка та у ни ском ре ги стру). Тром бон пра ви ре ми ни-
сцен ци ју на сво ју кон тра пункт ску ли ни ју из сце не у ко јој 
је до ми нан тан био те нор сак со фон. Од озна ке P1 сле ди 
увод ко јим се у је да на ест так то ва ди на мич ким кре шен-
дом, три ле ри ма и дис тор зи ра ним ги тар ским акор ди ма у 
хро мат ском по кре ту на ви ше при пре ма глав но из ла га ње, 
то јест пред ста вља ње елек трич не ги та ре. Оно кре ће од 
озна ке P2, ода кле елек трич на ги та ра из ла же јед но такт-
ни мо тив (риф)22 у ре ла тив но ни ском ре ги стру, у фор те 
ди на ми ци, кре и ран на хро мат ским по кре ти ма на ви ше, 
у јед но гла су, па ра лел ним квин та ма или тро гла сним акор-
ди ма (са ста вље ним од квин те и квар те) (пример 8). 

Основ ни риф до дат но по ја ча ва ју ак цен то ва ни пе дал ни 
тон у тром бо ну, то нич ни акорд терц не гра ђе у гу дач ком 
кор пу су, као и ри там до би јен упо тре бом кла сич ног рок 

Пример бр. 7 – Кул ми на ци ја у де о ни ци кла ри не та
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drum setа. У ра ду са мо ти вом основ ни упо тре бље ни ви до-
ви су по на вља ње и про ши ре ње. То нал ни цен тар је in G, а 
фор ма овог сег мен та сце не је a-b. У од се ку a је за сту пље-
но већ по ме ну то по на вља ње основ ног мо ти ва, а у од се ку 
b (од пар ти тур не озна ке P3) је ве ћи ак це нат ста вљен на 
из ла га ње ме ло диј ског са др жа ја у ви шем ре ги стру, као и 
на вир ту о зи тет ин стру мен та ли сте.

Сле де ћом сце ном, под на зи вом The Be a tles 1 на ста вља се 
по све та ро ку. Ги тар ским па са жи ма се вир ту о зи тет ли ка 
Xy пре но си и у ову сце ну. Уз ле же ће акор де у гу дач ким 
ин стру мен ти ма и ле же ће то но ве у сак со фо ну и тром бо ну 
по но во на сту па слој елек тро ни ке. Тај слој је кре и ран ста-
вља њем у сем плер де ло ва по је ди них пе са ма рок са ста ва 
The Be a tles23, ко ји су ком би но ва ни са му зич ким ма те ри ја-
лом до би је ним ге не ри са њем зву ко ва. У пар ти тур ној озна-
ци R1 оства рен је још је дан фор мал ни вр ху нац, ово га 
пу та до стиг нут за хва љу ју ћи елек тро ни ци. Раз вој на фор-
ма a-b-c-d се по сле елек трон ског со ла вра ћа ги тар ској 
ме ло ди ци по ста вље ној над упоришним гу дач ким акор-

ди ма терц не гра ђе, ко ји ма је му зич ки 
ток усме рен ка сми ре њу до стиг ну том у 
од се ку Sen za mi su ra (пар ти тур на озна ка 
R3), са три лер ским за вр шет ком у де о ни-
ци елек трич не ги та ре и са вра ћа њем на 
акорд ску вер ти ка лу с по чет ка ком по зи-
ци је (а-хa-цис-дис-е-гe). У то ку тра ја ња 
за вр шног сег мен та овог од се ка, у елек-
тро ни ци се чу је по на вља ње сен тен це: 
Are you gon na be in my dre ams to night, из 
пе сме The End, гру пе The Be a tles. По след-
њи, d од сек ове сце не за сно ван је на ком-
би на ци ји пре у зе тог буб њар ског со ла из 
ма ло пре по ме ну те пе сме, ко ји до ла зи са 
звуч ни ка и жи во од сви ра не ва ри јан те 
тог со ла. 

Ехо рок drum setа чу је се и у на ред ној, 
18. сце ни. У њој се по но во ак це нат ста вља 
на кор пус гу дач ких ин стру ме на та, због 

Пример бр. 8 – Ка рак те ри сти ке ли ка елек трич не ги та ре
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че га сце на но си на зив Ele gan za nu o va 4. У 
то нал ном цен тру in Cis, са про ши ре њем 
основ ног мо ти ва хa-цис-дис-хa-гис(гe), 
ко ји се раз ви ја до струк ту ре про ши ре не 
ре че ни це (22+7), ова сце на пред ста вља 
ка рак тер ну ва ри ја ци ју Ele gan ze nu o ve 3.

На фо ну фраг мен та ба зи ра ног на сме-
ни два до ми нант на сеп та кор да (C7 и F7) 
– ко ји се на ла зи у елек тро ни ци, а пре у-
зет је по но во из пе сме The End – пер ку-
си о ни ста за јед но са сни мље ним буб њар-
ским со лом по на вља рит мич ки па терн, 
а кла ри нет пу тем ре ми ни сцен ци је вра ћа 
му зич ки ток на по че так ком по зи ци је. 
Под се ћа нас нај пре на од нос до ми нан те 
и то ни ке, на ка мер тон, а за тим и на па са-
же ко ји се рас про сти ру кроз ре ги стре. 
Пред крај ове сце не укуп ном му зич ком 
тки ву се по но во при дру жу ју сем пло ви и 
зву ци сни мље ни на оба ли Ду на ва, пр вог 
да на про ле ћа 2010. го ди не. 

Од овог мо мен та ори ги нал ни крај 
пе сме The End, са сти хо ви ма: And in the 
end, the lo ve you ta ke is equ al to the lo ve you 
ma ke24 до би ја сво ју ва ри јант ну ре а ли за-
ци ју. На и ме, у прет по след њој сце ни, под 
име ном Ма ри на ди 4 до ла зи до по ми ре ња 
свих ли ко ва из драм ског то ка ове ком по-
зи ци је, од но сно до ус по ста вља ња по нов-
ног скла да из ме ђу њих. Је дин ство зву ка 
и фор ме оства ре но је исто вре ме ним 
кон тра пункт ским, хар мон ским и ме ло-
диј ско-рит мич ким укла па њем де о ни ца 
свих ли ко ва. Ма ри на ди по но во из ла жу 
сво ју мир ну љу бав ну пе сму, кла ри нет 
на ста вља са па са жним до сти за њи ма 
ка мер то на, ко јим ће ста ви ти и тач ку на 
чи та ву ком по зи ци ју (два так та пред пар-
ти тур ну озна ку V) (пример 9). 

У гу дач ким ин стру мен ти ма се тре ћи 
пут ја вља груп но озву ча ва ње ка мер то на. 
Ов де је при ме њен обр нут про цес у од но-
су на слич ну си ту а ци ју из пр ве сце не. За 
раз ли ку од ра шти ма ва ња из пр ве сце не, 
ов де сви уче ству ју у про це су на шти ма ва-
ња ка мер то на. То се оства ру је гли сан ди-
ра ним по кре ти ма од раз ли чи тих обр та ја 
и де ло ва акор да а-хa-цис-дис-е-гe ка уни-
со ну на то ну а. Исто вре ме но се мо тив 
Ма ри на ди е-дe-а-цe ја вља у де о ни ца ма 
пр вих ви о ли на у пи ци ка ту, а за тим и у 
ими та ци ји у ви о ли ни I/1 и у пр вом ви о-
лон че лу. Слич на ими та ци ја ће се ја ви ти 

и у сег мен ту пред озна ку U3. У пар ти тур ној озна ци U2 
ја вља се нов ме ло диј ски слој, из ло жен у уни со ну из ме ђу 
ви о ли не II/1 и дру гих ви о лон че ла. Кон тра бас се у крат-
ким, али сна жно ар ти ку ли са ним фраг мен тар ним по ја ва-
ма по ја вљу је да би под се тио на ма те ри јал из сво је сце не, 
на кон че га, за јед но са ви о лон че ли ма, уче ству је у по след-
ња два из ла га ња де ла мо ти ва Ма ри на ди. Сак со фон, тром-
бон и ма рим ба та ко ђе ука зу ју на ре мин сце ни ју сво јих 
сце на. Ов де су сви сло је ви фак ту ре до ве де ни у ме ђу соб ни 
склад, у окви ру за јед нич ког ме тра и за јед нич ког то нал-
ног цен тра in A. Укуп ној ком пакт но сти зву ка и фор ме 
до при но си већ по ме ну ти елек трон ски парт, ко ји зву ком 
во де сим бо лич но озна ча ва про чи шће ње. Ти ме се упра во 
све и за вр ша ва, на но вом, про чи шће ном то ну а, по сле 
ко јег оста је да ху чи са мо звук здра вог ве тра.

Љу бав је да та и по но во се мо же узе ти да би би ла да та. 
Ти ме је ми си ја кла ри не та Ис та ра, за хва љу ју ћи чу де сним 
Ма ри на ди ма, успе шно окон ча на.

Епи лог, под на зи вом The Be a tles 3 пред ста вља за вр шни 
по сту пак пре у зет са кра је ва три ал бу ма гру пе The Be a-
tles,25 на ко ји ма би се по сле за вр шне ну ме ре ја вио кра так 
до да так, у ви ду сем пло ва ног гла са, из ја ве-ко мен та ра или 
крат ке пе сме. Ова, по след ња, 21. сце на је ор га ни зо ва на 
у ви ду крат ке ко ла жне фор ме са ста вље не од исе ча ка из 
шест пе са ма ово га рок са ста ва.26 Ко лаж, као и чи та ва ком-
по зи ци ја Ис тар, сим бо лич но се за вр ша ва ју ду хо ви том 
ре че ни цом Џо на Ле но на: I ho pe we pas sed the audi tion.27
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Кроз те о риј ску сту ди ју о ин стру мен тал ном те а тру 
– ко ја са др жи је дан оп шти по глед на жа нр и ње го ве спе-
ци фич но сти, али и лич ни од нос пре ма ње му – пред ста-
вио сам ши рок спек тар ко ри шће них сред ста ва и ре ше ња 
при ме ње них у про це су ра да на де лу Ис тар. Овом сту ди-
јом об ја снио сам та ко ђе и свој ком по зи ци о ни по сту пак 
у де лу Ис тар, по сту пак осло њен на ре зул та те ства ра ла-
штва у жан ру ин стру мен тал ног те а тра, а про пу штен 
кроз фил тер соп стве ног од но са пре ма ње му.

Сво јим му зич ко-драм ским кон тек стом, и у окви ру 
ње га сво јом са др жи ном, ци клус Ис тар ука зу је на из у зе-
тан зна чај жан ра ин стру мен тал ног те а тра за раз у ме ва ње 
уну тра шње при ро де му зи ке. Ре а ли зо ва на са иде јом ис ка-
зи ва ња јед ног су бјек тив ног по гле да и ко мен та ра на са вре-
ме ни свет, ком по зи ци ја је, за хва љу ју ћи ка рак те ри сти ка-
ма жан ра, до би ла и оства ри ла свој сми сао.

Де ло Ис тар је до жи ве ло сво ју јав ну пре ми је ру 2. и 3. 
сеп тем бра 2011. го ди не, му зич ко-сцен ском по став ком 
у окви ру Пр вог Ду нав фе ста, одр жа ног у отво ре ном 
ам фи те а тру об но вље не Ку ле Не бој ша на Ка ле мег да ну у 
Бе о гра ду.

Пример бр. 9 – За вр шно по ја вљи ва ње ка мер то на у де о ни ци кла ри не та
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Summary: Th is monographic study contains 
theoretical interpretation and analytical review 
of doctoral art project, a composition Istar. Th e 
composition belongs to genre of instrumental 
theatre and it is written for chamber ensemble, 
made of twenty one instrumental section and 
electronics.

Th e aim of this study is to present the instru-
mental theater starting from the defi nition of the 
term to the interpretation of its very specifi c form 
in the opus Istar. Th e study contains fi ve chapters: 
1. Instrumental theatre – defi nition of the term, 
2. Certain elements of musical theater and in-
strumental theater using examples from history 
(of music), 3. Methods applied in the process of 
working on a project of instrumental theater, 4. 
Art project Istar, 5. Analytical review of the com-
position.

In the fi rst chapter of the study the various 
defi nitions of musical theater are presented and 
peculiarities of the term instrumental theater are 
explained as a special form of musical theater.

Th e second chapter, by summarizing histori-
cal review of the development of civilization, 
provides an overview of the characteristic scenic 
elements in music that led to the emergence of 
instrumental theater. In this part of the study a 
special emphasis is given to developments in the 
fi eld of instrumental theater in the second half of 
the twentieth century. 

Orienting the study to the core of doctoral art 
project, author in the third chapter explains the 
personal relationship to the genre of instrumental 
theater and compositional procedure that was ap-
plied during the work on the opus Istar.

Th e fourth chapter is divided into three sections 
in which the meaning of the title Istar is fi rstly ex-
plained. Aft er that, a summary of the story of Istar 
is presented along with a detailed description of 
each of the eight characters.

Th e fi ft h, fi nal and most extensive part of the 
opus, provides an analytical review of the com-
position, based on a detailed analysis of every 
individual scene from the series. Th is analysis in-
cludes the most characteristic musical notations, 
which further accentuate certain parts and some 
of the details of the composition.

Th e appendix contains the schematic reviews of the formal form of 
cycle with the presentation of each scene, and then a schematic repre-
sentation of global form, with a focus on the basic formative processes 
in the cycle. Also a review of caricature and caricature fi elds of com-
position is shown in the appendix, as well as a bibliography divided 
into theoretical studies, scores, audio and video recordings, theater 
performances and concerts and other sources.

Key words: Istar – Instrumental Theatre, music, motion, charac-
ters, caricatures, scenes, nascent, Ultra
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Сажетак: Ба ве ћи се у ду жем пе ри о ду од но-
си ма књи жев но сти и му зи ке и из у ча ва ју ћи 
Ан дри ће во де ло из тог, не у о би ча је ног и за 
мно ге нео че ки ва ног угла, обра ти ли смо се 
овом ауто ру и у по ку ша ју ис тра жи ва ња, 
по сто ја ња и зна че ња уло ге му зи ке у ње го вом 
де лу. О то ме смо већ из ла га ли у не ко ли ко 
на вра та го во ре ћи и пи шу ћи о му зи ци уну-
тар књи жев ног де ла, као и о ве за ма књи жев-
но сти и му зи ке, по себ но о при су ству му зи ке 
у Ан дри ће вој про зи, али и о не ко ли ко му зич-
ких ком по зи ци ја на ших по зна тих ауто ра 
ко је су ин спи ри са не Ан дри ће вим сти хо ви ма 
и про зом. Ову дво смер ност ће мо овом при ли-
ком из о ста ви ти и по ку ша ти да ње го во ка пи-
тал но де ло, Трав нич ку хро ни ку по сма тра мо 
из му зич ког, му зи ко ло шког и ет но му зи ко ло-
шког угла, као још је дан до при нос и при лог 
Ан дри ће вој есте ти ци1.
Кључне речи: кон зул ска вре ме на, се фард ска 
му зи ка, на род на му зи ка, ци ган ска му зи ка, тур-
ска свир ка, цр кве на му зи ка.

Вре ме ко је Трав нич ка хро ни ка об у хва та је сте до ба 
из ме ђу 1806. и 1813. го ди не, пре лом но, те шко и на 
пла ну свет ске, тј. европ ске исто ри је, тур ске, бо сан-

ске, срп ске... Вре ме је успо на и сло ма На по ле о на, јед не од 
нај ве ћих и нај кон тро верз ни јих исто риј ских лич но сти не 
са мо Фран цу ске већ и це лог све та, не ко га ко је ства рао и 
ме њао кар ту све та, по ста вљао но ве од но се и кр шио их, 
до жи вео не ве ро ват не вој нич ке успе хе и нај ве ће лич не и 
вој нич ке по ра зе.

Па ра диг му тог све та, кон тро верз ног, уз бур ка ног, ни ка-
да мир ног, сло је ви тог, рас тр за ног из ме ђу Ис то ка и За па-
да, Ан дрић је озна чио као тур ску ва ро ши цу Трав ник у 
Бо сни, ме сто сте шње но бр ди ма, ме ђу на ро дом ко ји тр пи 
не ма шти ну, бе ду, хлад но ћу и вла гу. 

У Трав нич кој хро ни ци Ан дрић сли ка че ти ри раз ли чи та 
све та, при пад ни ке че ти ри ве ре, а све то у осно ви пред ста-
вља су коб Ис то ка и За па да оли чен у по ја ви дво ји це кон зу-
ла и њи хо вих кон зу ла та ко ји су у кон зул ским вре ме ни ма 
у Трав ни ку би ли укло пље ни у жи вот тур ске вла сти, тур-
ског на ро да, бе го ва, ра је, за тим је вреј ске се фард ске за јед-
ни це и фра та ра из ма на сти ра у Гу че до лу. На ма лом про-
сто ру сте шње не удо ли не Трав ник по ста је сим бол це ло га 
све та-там ни це и по при шта свих свет ских до га ђа ња ко ја 
као да се кри ста ли шу кроз уви ре ре ке Ла шве и број них 
по то ка ко ји иза зи ва ју ње не пли ме и осе ке. Све тре ба слу-
ша ти и пам ти ти, али не тре ба све к ср цу узи ма ти. И са 
тим кон зу ли ма, ко зна ка ко је. Ја до ћи ја не до ћи. А и да 
до ђу не ће Ла шва по те ћи на о па ко, не го опет сву да ку да и 
те че.2

Док је вла да ла не ве ри ца у до ла зак стра них кон зу ла и 
сум ња да ће они као пред став ни ци две свет ске ве ле си-
ле по хо ди ти Трав ник и још бо ра ви ти у ње му, отво ри ти 
сво је кон зу ла те и ба ви ти се мно гим про бле ми ма сре ди-
не, кра ја и сво јих соп стве них не да ћа, је дан од бе го ва је 
са ис точ њач ким ми ром про то ке Ла шве и све га на све ту 
ла ко до вео у исту ра ван. Не ве ри ца и уз не ми ре ње због 
до ла ска кон зу ла ни су уз др ма ли бе гов ски мир, јер су ови 
мно гим прет ход ни ци ма ле ђа ви де ли и мно гим, у по чет ку 
по бед нич ким, вој ска ма – пад и стра да ње.

Ра ја, на род ко ји је те шко жи вео при па да ју ћи три ма ве ра-
ма, без об зи ра на му ко трп но пре жи вља ва ње, као и Тур-
ци и број ни про ла зни ци и пут ни ци, ни ка да ову ва рош 
ни су сма тра ли обич ном: сви су сма тра ли да су по све ће ни 
и пред о дре ђе ни за не што мно го ве ће и бо ље од оно га што 
их је сна ла зи ло у жи во ту ко ји су жи ве ли.

Иако сун ца та ко ре ћи и ни је би ло или је тек си ја ло 
са свим рет ко и шту ро, Трав ни ча ни су ми сли ли да оно 
ниг де не си ја та ко као над њи хо вим ме стом ко је ли чи на 
рас кло пље ну књи гу, са ста вље ну од усе ка и стра ни ца.

Ра то ва ло се стал но, на свим стра на ма, ра то ва ли су Тур-
ци са Ру си јом, Аустри јом и Ве не ци јом, ра то вао је На по-
ле он и осва јао Евро пу, на ро чи то се са свим при бли жио 
Трав ни ку ула зе ћи у Дал ма ци ју, све до ру ске про па сти. 
Бу не у Ср би ји иза зи ва ле су че сто мно го те же и ве ће 
по сле ди це но ве ли ки свет ски су ко би ма да се о њи ма, као 
и о Ка ра ђор ђе вој уз бу ни го во ри ло ме ђу трав нич ким Тур-
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* Бран ка Ра до вић је ро ђе на на Це ти њу, 1949. 
го ди не. Ди пло ми ра ла je на од се ку за ју го сло-
вен ску и оп шту књи жев ност Фи ло ло шког 
фа кул те та у Бе о гра ду (1973) као и на од се ку 
за му зи ко ло ги ју на Фа кул те ту му зич ке умет-
но сти у Бе о гра ду (1974), ма ги стри ра ла 1988. 
(ФМУ) са те мом Гор ски ви је нац и дру га му зич-
ко-сцен ска де ла Ни ко ле Хер ци го ње и док то-
ри ра ла на ка те дри за срп ску књи жев ност 
Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду 1999. са 
те мом Ње гош и му зи ка. Ба ви се на уч ним 
ра дом и му зич ком кри ти ком. Из да ла је књи-
ге: Ма ла исто ри ја му зи ке 1992, От ме ност 
по ср та ња (о Хри сти ће вој опе ри Су тон, 
2000), Гор ски ви је нац и дру га му зич ко-сцен-
ска де ла Ни ко ле Хер ци го ње 2000, Ње гош и 
му зи ка 2001, мо но гра фи ју о ком по зи тор ки 
Ксе ни ји Зе че вић (Sum ma Xe ni a na, 2007), 
као и мо но гра фи ју о на шем пи ја ни сти ко ји 
жи ви и ра ди у Њу јор ку, То ми сла ву Ста ни ћу 
2010. Те о риј ска ин тер ди сци пли нар на књи га 
Пар ти ту ра ра ђе на је за јед но са фи ло ло гом 
Сло бо да ном Ла за ре ви ћем и сли ка рем Алек-
сан дром Ђу ри ћем (2010). Ан дри ће вом по е-
ти ком се ба ви ла и о то ме го во ри ла на не ко-
ли ко на уч них ску по ва, из у ча ва ју ћи ње го ве 
од но се пре ма дру гим умет но сти ма. Не ки од 
тих тек сто ва и сту ди ја об ја вље ни су у по себ-
ним збор ни ци ма, као што је Ан дрић у си сте-
му умет но сти (2004).
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ци ма са нај ве ћим ни по да шта ва њем. Али, са свих стра на 
ма ле ва ро ши, ко ја је од јед ном по ста ла по при ште свет-
ских до га ђа ја, свет ске тр го ви не, из гна ни ка, на шао се пут 
из ме ђу не ко ли ко по бу ње них, за ра ће них на ро да, вој ски и 
вој ско во ђа.

Вер ска по де ље ност, ни шта ма ња, од су штин ског је зна-
ча ја у овим кра је ви ма. Ка то ли ци су би ли ве о ма окре ну ти 
Бе чу и аустриј ском кон зу лу, а пра во слав ни су оче ки ва-
ли ру ског кон зу ла као знак сла бље ња тур ског зна ча ја, па 
ни су охра бре ни до ла ском фран цу ског и аустриј ског кон-
зу ла. Овај „хри шћан ски блок“, ме ђу тим, те шко је мо гао 
да се су прот ста ви осман лиј ском, му сли ман ском, чи ја је 
власт оли че на у ве зи ри ма ко ји су до ла зи ли као по ка зни 
у ово ме сто и би ли сме њи ва ни као да су прог на ни.

Вр ло при сут ни се фард ски Је вре ји, ве шти тр гов ци, 
по слов ни, му дри и ћу тљи ви, оче ки ва ли су да им ко нач но 
На по ле он и Фран цу ска пру же нео п ход ну за шти ту ко ју 
ни су до би ли од ка да су се ра се ли ли из род не Шпа ни је.

Тур ска власт ко ја је одав но по де ли ла те ри то ри ју на 
на чин Тур чин до Са ве, а Шва бо од Са ве3 те шко се ми ри ла 
са све не си гур ни јим оп стан ком, све ве ћим ам би ци ја ма 
стра них си ла и стал ним бу на ма у Ср би ји. 

До ла зак кон зу ла у ову ва рош иза звао је ве ли ко уз бу ђе-
ње и на го ве шта вао про ме не у свет ском по рет ку.

Оштра по де ла на Ис ток и За пад, две стра не ко је су осу-
ђе не на су жи вот, и при па да ју ћи на род ко ји кон так ти ра 
пре ко сво јих иза бра них и ис так ну тих пред став ни ка под-
но се се, не ка да те шко и с му ком, не без жр та ва и пат ње, а 
њи хо ви од но си се ре флек ту ју и на све оста ле за јед ни це и 
по је дин це, на на чин жи вље ња и оп ста ја ња.

��� �	 � ��� !	 "�

Где је ту му зи ка? Ре кло би се и да је не ма и да је не по-
треб на. Или, пак, да је при сут на са мо са буб ње ви ма и 
рат нич ким тру ба ма, при сут на са мо у на ја ва ма су ко ба, 
по бу на, ра то ва. Гр ме то по ви, се ва ју но же ви, на по мо лу 
су но ве по бу не и но ва ис тре бље ња; тек што се за вр ше јед-
ни ра то ви, при пре ма ју се но ви. Гру бост жи во та и бор ба 
за го ли оп ста нак на из глед за ме њу је по тре бу за фи ни јим 
људ ским по тре ба ма. Мно ги су бив ство ва ње у Трав ни ку 
тих го ди на до жи вља ва ли и по ре ди ли са са мим па клом.

Па и у па клу, као и у свим вре ме ни ма, ми ра и ра та, 
ду гих зи ма и гла ди, уми ра ња и не ста ја ња чи та вих по ро-
ди ца, се ла и ме ста, љу ди жи ве, ра ђа ју се и на ста ју но ва 
по ко ле ња, љу ди се же не, уда ју, уми ру.

Чо ве ко ва по тре ба за ле пим, за ис ка зи ва њем пре ко и 
по мо ћу му зи ке, ма ка ква се она дру ги ма чи ни ла, по тре ба 
за пе ва њем и сви ра њем ни ка да и ниг де ни је мо гла би ти 
за то мље на. Ипак, Трав ник то га до ба је град ти ши не, а 
оних рет ких да на ка да је из ла зио из тог мŷка од не мо ћи 
и од кљу ча ња из ну тра као у пре гре ја ном лон цу – чу ле су 
се или вој нич ке тру бе или зур ла са буб ње ви ма.

И упра во му зи ка на по чет ку и на кра ју Трав нич ке хро-
ни ке, као у ре при зној му зич кој ком по зи ци ји и нај че шће 
ко ри шће ној му зич кој фор ми у ко јој се глав на иде ја са 
по чет ка де ла по на вља на кра ју, као ре ми ни сцен ци ја, као 
још јед но вра ћа ње те ме или це лог екс по зи ци о ног од се-
ка, као још је дан по глед уна зад, као утвр ђи ва ње основ не 
исти не, го во ри нам мно го о зна ча ју му зи ке у овом умет-
нич ком де лу.

Код Ан дри ћа ни шта ни је слу чај но, сва ки по тез у за о ра-
ва њу сло је ва ње го ве про зе је ду бо ко про ми шљен, сва ка 

струк ту ра је уте ме ље на на ло ги ци и на ра-
ци ји, на рас по ре ду де ло ва и це ли не.

На са мом по чет ку Трав нич ке хро ни-
ке до ла зак фран цу ског кон зу ла Да ви ла 
па да баш у вре ме ве ли ког му сли ман ског 
пра зни ка, Бај ра ма, за вре ме ко је га ... је 
Трав ник из ла зио из сво је ти ши не4, а два 
буб ња и зур ле пред ста вља ју ону иден ти-
фи ка ци ју сре ди не, на ро да, ве ре и свих 
дру гих осо бе но сти, мно го убе дљи ви је и 
со нор ни је од би ло ка кве дру ге екс пли ка-
ци је. С јед не стра не, пра ти мо збу ње ног 
Да ви ла ко ме су трав нич ки Је вре ји усту-
пи ли јед ну од њи хо вих нај бо љих ку ћа, а 
с дру ге стра не, он као Евро пе јац и убе ђе-
ни бо на пар ти јац за па ње но слу ша пр ве 
зву ке са ко ји ма се су сре ће у но вој сре ди-
ни, зву ке ко је Евро пеј цу мо ра ју па ра ти 
уши.

Ан дрић је у ово ме ци та ту на са мом 
по чет ку сво је хро ни ке у не ко ли ко ми сли 
и ре че ни ца из ре као мно го и о сре ди ни и 
о љу ди ма. Док је из гра да до пи ра ла пуц-
ња ва то по ва и пра сак деч јих пу ша ка, 
уши је па ра ла ци ган ска свир ка5, а на по за-
ди ни буб ње ва, њи хо вог упор ног рит ма и 
на мрач ној по за ди ни из ви ја ла је зур ла и 
пир ли та ла не по зна те ме ло ди је са нео че-
ки ва ним за во ји ма и пре ки ди ма6.

До ла зе ћи у но ву, са свим нео бич ну и 
не по зна ту сре ди ну, ни шта још ни је схва-
тао – ни где је до шао ни ка ква је то сре-
ди на, а по го то во ни шта ни је мо гао да 
на слу ти или пред ви ди о оно ме што га 
оче ку је. Али за то су му уши би ле пу не 
тих нео бич них зву ко ва из ку ће и из 
ва роши.7 

Зву ци су ти, мно го ви ше од те шких, 
за чи ње них је ла са за да хом зеј ти на, мно-
го ви ше од до ма ћи на, њи хо ве ку ће и њих 
са мих, зву ци су ти ко ји су Да ви лу мно го 
ре кли и про ре кли од оно га што ће му се 
де ша ва ти у ва ро ши сле де ћих го ди на. Јед-
но лич ни буб ње ви, као ори јен тал на упор-
ност, не у мит ност и за во ји та ме ло ди ја 
про дор ног зву ка зур ле, по вре ме но не под-
но шљи во пи ска ва, по вре ме но но стал гич-
но из ви је на, по ста ће сим бол и па ра диг-
ма сре ди не, љу ди, вре ме на.

Ка да се ка та кли зма иза зва на На по-
ле о но вим ра то ви ма по губ но за вр ши ла 
и Фран цу ска се гу бит нич ки по ку њи-
ла пред две ри ма Евро пе, пре ста ла је и 
по тре ба за кон зу ли ма. На кра ју ро ма на 
све је спрем но за од ла зак и кон зул Да вил 
још пре би ра по по след њим пи сми ма, 
спре ман да на пу сти крај у ко ме је та ко 
те шко и бур но про вео по след ње го ди не. 
Из ма ха ле се ја ви пе сма, пр во сла бо, па 
све ја че8 и то пе ва ње, из сад већ кон зу лу 
до бро по зна тог гр ла чу ве ног Му се Пје ва-
ча, и са свим нео че ки ва но по чи та о ца, 
од јед ном је ме ло ди ја ко ја се из ви ја нај пре 
гла сно, па све сла би је, то ну ћи у ти ши ну. 
Кон зу ла асо ци ра на сле де ћу ми сао: Та ко 
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све то не. Та ко је по то нуо и „Ге не рал“9 и, 
пре ње га, то ли ки моћ ни љу ди и ве ли ки 
по кре ти.10 

И то по ста ју ње гов лајт мо тив и лајт-
те ма ко ји се на са мом кра ју ја вља ју као 
на ста вак и над град ња оне ми сли о му зи-
ци, о зву ку, о зур ла ма и буб ње ви ма са 
по чет ка хро ни ке.

Са да је пе сма до би ла сми сао стал ног 
кон тра пунк ти ра ју ћег гла са ко ји под се ћа 
на по то ну ће идо ла, На по ле о на, на по то-
ну ће зе мље, на ци је, мно гих на ро да и 
ње га са мо га. По след ња ре че ни ца и ми сао 
це ле Трав нич ке хро ни ке упра во афир ми-
ше на шу лајт мо тив ску по став ку и гла си: 
То му је, (ми сли се на кон зу ла Да ви ла, 
при мед ба Б. Р.) као не чуј на уну тра шња 
ме ло ди ја, олак ша ва ло по сао11. 

По ен та и за кљу чак де ла по ста ју Да ви-
ло ва уну тра шња кон тра пунк ти ра ју ћа 
ми сао про ис те кла из јед но лич но сти, 
али и стал ног по сто ја ња, из ви ја ња ме ло-
ди је, пе сме ко ја де фи ни ше ме сто, вре ме, 
на род, ге о граф ску, по ли тич ку и лич ну 
си ту а ци ју у јед ном пе ри о ду исто риј ског 
вре ме на.
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У струк ту ри са мо га ро ма на, на са мом 
по чет ку, по ја вљу је се на го ве шта ва ју ћа 
„му зич ка ми сао“, ми сао ко ја му зи ком 
од ре ђе ног, до бро пре по зна тог зву ка уво-
ди у тур ски ам би јент. Не по сто ји ни шта 
дру го: ни чар ши ја, ни ра ја, ни дру ги 
љу ди, ни дру ге му зи ке. Ме ђу тим, Му са 
Пје вач на са мом кра ју де ла, као пе тао 
ко ји про ри че суд би ну, не где из чар ши-
је за пе ва сво ју ме ло ди ју. Ни су то ви ше 
зур ла и буб ње ви ко ји та ко нео до љи во и 
кон зу ла и сва ко га дру го га асо ци ра ју на 
све што је тур ско. Са да не ка ту га љи ва 
ме ло ди ја то не и не ста је, пе сма се гу би 
и то не по ста ју ћи лајт мо тив ска ми сао, 
пре ла зе ћи из му зи ке у фи ло зо фи ју жи во-
та и све та, огр ћу ћи се њо ме. Ме ло ди ја 
и пе сма се гу бе и то ну баш као што се 
све на све ту ме ња и про ла зи, ка же нам 
по сред но Ан дрић, баш као што и ни чи ја 
ни је до зо ре го ри ла12 ка ко се у Бо сни увек 
го во ри ло и ка ко јед ног да на мо ра про ћи 
сва ка ти ра ни ја и де спо ти ја, и На по ле о но-
ва и тур ска… 

И док за вр ша ва је дан, ва жан део сво-
га жи во та, кон зу ла Да ви ла пра ти ла је, 
као не ка упор на ме ло ди ја, нео д ре ђе на 
али стал на ми сао: да ипак не где мо ра 
да по сто ји и тај „пра ви пут“ ко ји је он 
це лог жи во та тра жио; да по сто ји и да 
ће га чо век кад-тад на ћи и отво ри ти за 
све љу де.13 

Глав на иде ја ко ја, по ред хро ни ке, мно-
гих ли ко ва и до га ђа ја за вр ша ва де ло, 

је сте упра во ова ко ја се као те ма, као упор на ме ло ди ја, 
ја вља на са мом кра ју ро ма на.

У кон струк ци ји де ла, у ње го вој струк ту ри, у по чет ној, 
дру гој гла ви и у по след њој, два де сет и осмој, на ла зи мо 
му зич ку иде ју од но сно ро ман ко ји по се же и за му зич-
ком фор мом и за му зич ким еле мен том као гра див ним и 
струк ту рал ним.
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Про сла ве На по ле о но вих ро ђен да на у Па ри зу сва ког 15. 
ав гу ста би ле су при ли ка за по ка зи ва ње вла дар ске мо ћи и 
рас ко ши, при ли ка да се ис так ну му зи ча ри ко ји су на сту-
па ли у ве ћем бро ју раз ли чи тих ор ке ста ра, да се упри ли-
чи цар ски бал за ко ји су при пре ме по не кад тра ја ле то ком 
це ле го ди не.

Тај да тум је био и од великог зна ча ја кон зу лу Да ви лу 
ко ји је у тур ској ва ро ши мо рао да де мон стри ра бар не што 
од сја ја, уку са и ви со ких умет нич ких зах те ва ве ли ке Фран-
цу ске. За то ко мич но, ско ро иро нич лно зву чи те ле грам 
ко ји су му вла сти из Па ри за упу ти ле по во дом про сла ве, 
а све у ци љу по ка зи ва ња те жње за штед њом и ра ци о нал-
ним тро ше њем др жав них па ра. Не срећ ном кон зу лу Да ви-
лу ко ји је два да мо же и јед но ве че да за спи од продорнoг 
зву ка зур ли и уда ра ца буб ње ва по ме ша них са деч јом дре-
ком из ку ће у ко ју се усе лио још увек као гост, че ка ју ћи да 
се за вр ши адап та ци ја бу ду ћег кон зу ла та, са свим сме шно 
зву чи те ле грам ко ји са не ве ри цом чи та: Тро шко ве за ор ке-
стар и де ко ра ци је ба ла ко ји том при ли ком при ре ди има 
да сно си ге не рал ни кон зул сам.14

Вла сти у Па ри зу и не прет по ста вља ју у ка кву су за бит 
упутилe свог ви со ког др жав ног слу жбе ни ка ни ти ка кве 
су ње го ве мо гућ но сти и при ли ке у тур ској ва ро ши у ко ју 
сла бо до спе ва ју тра го ви европ ске ци ви ли за ци је.

Од мах су му иза шли пред очи трав нич ки му зи кан ти, 
три одр па на Ци га ни на, два буб ња ра и тре ћи са зур лом, 
ко ји уз Ра ма зан и о Бај ра му па ра ју уши Евро пља ни ну ко ји 
је осу ђен да жи ви ов де.15

Упр кос упор ним на по ри ма да не ко од тур ских чел ни-
ка или од фра та ра из па ро хиј ског до ма до ђе на про сла-
ву, ни ко се ни је ода звао ве ли ком фран цу ском пра зни ку, 
сем че тр на ест је вреј ских се фар да. И да про сла ва не би 
са свим про те кла без сла вља, без му зи ке и пе сме, по сле 
ве че ре, јед на од се фард ских Је вреј ки, при се ћа ју ћи се и 
ре чи ко је је из го ва ра ла на по ква ре ном шпан ском је зи ку и 
шпан ске ро ман се ко ју је пе ва ла са ду бо ком но стал ги јом, 
пе ва ла је ту жну ба ла ду сво јим ду бо ким ал том. То је би ло 
све, уме сто ор ке ста ра, ба ла и де ко ра ци ја. Ни је чу до што 
је кон зул свој из ве штај вла сти ма у Па ри зу о то ме ка ко је 
про шао пр ви ца рев ро ђен дан у Трав ни ку за вр шио сти-
дљи во и на мер но не ја сно, го во ре ћи о то ме да се при ла го-
дио по сто је ћим при ли ка ма и што му је по сле све га до ла-
зи ло и да пла че и да се сме је.16

Ко ли ко су про сла ве у Па ри зу упра во на овај дан би ле 
зна чај не, мо ну мен тал не и ка кви су их ве ли ки по ду хва-
ти у свим обла сти ма пра ти ли све до чи, из ме ђу оста лог, 
по ста вља ње пр вог ка ме на те мељ ца Три јум фал не ка пи је 
ко је се до го ди ло упра во на На по ле о нов ро ђен дан 15. ав гу-
ста 1806. Док Па риз ве ли ча и тро ши огром на сред ства на 
ма ни фе ста ци је при ре ђе не у част ве ли ком вој ско во ђи и 
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сим бо лу на ци је, до тле се кон зул му чи да у по сто је ћим 
окол но сти ма не из гу би у пот пу но сти дух ко ји је по нео из 
Па ри за и Фран цу ске до ла зе ћи у тур ску ка са бу.

На кри ли ма Ве ли ке фран цу ске ре во лу ци је, Па риз је 
за не сен иде ја ма сло бо де, бор бе про тив ти ра ни је, ро до љу-
бља, пред ста ве се одр жа ва ју вр ло че сто и то на ве ли ким 
отво ре ним про сто ри ма. Му зи ка је по јед но ста вље на ка ко 
би се са да при бли жи ла не са мо елит ним кру го ви ма око 
ца ра и цар ског дво ра, већ ши рим на род ним ма са ма. То је 
вре ме ка да на ста ју хим не и буд ни це, а ме ђу њи ма и чу ве-
на Мар се ље за Ру жеа де Ли ла. При год на му зи ка пи са на за 
ор ке стре и хо ро ве као и опер ска умет ност ко ја по се же за 
исто риј ским и со ци јал ним те ма ма, би ли су основ по зо-
ри шта у ко ји по ла ко на ла зи сво је ме сто гра ђан ска опе ра 
спа са, али и опе ра ко ја ве ли ча На по ле о на.

Вла да ви на ита ли јан ских ауто ра Ке ру би ни ја и Спон ти-
ни ја, тра ја ће све до по ја ве ве ли ког фран цу ског сим фо ни-
ча ра Бер ли о за ро ђе ног у ово вре ме, а афир ми са ног три де-
се тих го ди на 19. ве ка.

Про сла ве у Па ри зу би ле су мо ну мен тал не, на њи ма је 
уче ство вао огро ман број из во ђа ча, ви ше хо ро ва и ор ке-
ста ра, за бе ле же но је да их је би ло пре ко 2000. Ко ли ко 
год да су фран цу ском му зи ком и да ље вла да ли стран ци, 
по сле Глу ка ита ли јан ски ауто ри и ита ли јан ско по зо ри-
ште, упра во се и овом, из ве сном де мо кра ти за ци јом му зи-
ке при пре мао гра ђан ски слој за та лас ро ман ти зма ко ји ће 
у књи жев но сти, ар хи тек ту ри и сли кар ству за пљу сну ти 
Па риз и Фран цу ску у пр вој по ло ви ни 19. ве ка.
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У дру гом кон зу ла ту, оном беч ком, гђа кон зу ло ви ца фон 
Ми те рер би ла је ћу дљи ве, стал но уз бу ђе не при ро де, скло-
на на глим оду ше вље њи ма и исто та ко на глим раз о ча ра-
њи ма. Ње но оду ше вље ње је, из ме ђу оста лог, би ло ве за но 
и за му зи ку као и за при ро ду, фи лан тро пи ју, сли ке. Из 
Бе ча је, ме ђу оста лим по кућ ством, до не ла и сво ју хар фу.

И док је фран цу ска кон зу ло ви ца, гђа Да вил, би ла 
са свим дру га чи је при ро де, мар љи ва, ште дљи ва, оку пи-
ра на број ном фа ми ли јом, бо ле шљи вом де цом, њи хо вом 
смр ћу и ра ђа њем, ни је се за ни ма ла за умет ност и му зи-
ку, гђа фон Ми те рер је и сви ра ла сво ју хар фу у ду гим и 
за њу ве о ма те шким трав нич ким ве че ри ма без ика квих 
де ша ва ња. 

Хар фа ко ја је за ме ни ла хар мон ски инструмент, кла вир, 
у сва ком по гле ду, би ла је то ком це лог 18. ве ка ин стру мент 
ко ји су сви ра ле го спо ђи це из бо љих ку ћа ко је оче ку ју 
до бру при ли ку за уда ју. У Трав ни ку ни је би ло кла ви ра.

Ње но пе ва ње уз хар фу мо ра ло је да по бу ди па жњу свих 
на мер ни ка и про ла зни ка, по ред оних ко ји су је слу ша ли 
у соп стве ној ку ћи, кон зу ла ту. Ње на хар фа и ње но пе ва-
ње лир ских ба ла да ко је је по не ла из сво га до ма и из Бе ча 
сва ка ко су би ли по че ци не мач ког ли да и оних на род них 
аустриј ских ме ло ди ја ко је су прет хо ди ле и узро ко ва ле 
на ста нак но вих фор ми 19. ве ка и са му по ја ву Шу бер та 
чи ји ће лид на аутен ти чан на чин обе ле жи ти це лу епо ху 
ро ман ти зма.

Дах ли ри ке, ка мер но сти, не чег ин тим ног и та ко жен-
ског, са свим је од у да рао од си ро во сти тур ске ка са бе у 
ко јој су се људ ске гла ве ба ца ле пред кон зу ле као до каз 
ве ли ких по бе да над по бу ње ним Ср би ма, а обе ше ни про-
тив ни ци сва ко днев но се њи ха ли насред ва ро ши це као 
упо зо ре ње и на чин уте ри ва ња стра ха и по слу шно сти. 

Кон зу ло ви ца фон Ми те рер је пред-
став ник ци ви ли за ци је и то оног жен-
ског де ла обра зо ва них, фи них го спо ђи-
ца ко је су има ле ве ли ке ам би ци је да се 
уда ју за бо га те и моћ не љу де и да, по 
мо гућ но сти, вла да ју све том. Ње на озло-
је ђе ност и стал ни при го во ри му жу про-
ис ти чу из лич них ам би ци ја, фру стра-
ци ја и огор че но сти ме стом и на чи ном 
жи вље ња.

Сво ју стра сну при ро ду, скло ност 
ка оду ше вља ва њу ко ја је при па да ла и 
му шкар ци ма за не се ним ње ном по ја вом, 
ста сом и са мим сви ра њем, те шко је об у-
зда ва ла, а у то ме је два да је, тек по не кад, 
успе вао и њен муж. Ње на ха ри зма тич на 
при ро да упра во је окре ну та умет но сти и 
из ра жа ва се кроз умет ност, нај че шће на 
на чин да сви ра и пе ва ода ју ћи та ко сва 
сво ја тре нут на уз бу ђе ња и про ла зна ста-
ња ду ше, што је не са мо ве о ма жен ски 
већ и ро ман ти чар ски естет ски по сту лат.

Кон зу ло ви ца из фран цу ског кон зу ла-
та, гђа Да вил, уме сто умет но сти или 
као део сво је жен ско сти, не гу је цве ће и 
пре ко цве ћа оп шти са оним де лом све-
та са ко јим њен муж те шко ус по ста вља 
кон такт. И то је не ка вр ста ње не по све ће-
но сти и кре а ци је, ње не бор бе да до не се 
нај бо ље се ме и од га ји нај леп ше из дан ке 
ко јих у ва ро ши ра ни је ни је би ло. По тре-
ба за есте ти ком и естет ским, ако из у-
зме мо еклек тич ну по тре бу за сла га њем 
алек сан дри на ца кон зу ла Да ви ла, та ко-
ђе при па да ју до ме ну ле пог и обла сти 
умет но сти.

Емо ци о нал ну сфе ру сво га ро ма на 
Ан дрић је пре пу стио углав ном же на ма, 
са са свим рет ким опи сом не ко ли ко крат-
ко трај них му шко-жен ских ве за ко је су, 
углав ном, оста ле не у спе шне.

По че так ве ка у Бе чу обе ле жен је Бе то-
ве ном, а вре ме ко је кон зу ли про во де у 
Трав ни ку до ба је на стан ка ње го вих нај-
ве ћих сим фо ни ја, та ко мно го уда ље них 
од плач не ли ри ке кон зу ло ви ци не хар-
фе. Вре ме Бе то ве на и вре ме Ге теа, до ба 
је ти тан ске умет но сти и ње них до да нас 
не до сег ну тих вр хо ва. Ме ђу тим, тр за ји 
и ути ца ји Фран цу ске ре во лу ци је ви дљи-
ви су и у њи хо вом ства ра ла штву, као и 
укуп ној кли ми у Бе чу то га до ба. До вољ-
на је епи зо да са Бе то ве но вим оду ше вље-
њем за На по ле о на ко је је са њим са свим 
мо гао да по де ли и фран цу ски кон зул 
Да вил, као и раз о ча ра ња на ста ла ње го-
вим кру ни са њем, осва ја њи ма и па дом.

Вр хун ску ка мер ну му зи ку 18. ве ка кон-
зу ло ви ца фон Ми те рер је мо гла чу ти пре 
сво га до ла ска у тур ску ка са бу. Из ван ред-
на Хајд но ва квар тет ска оства ре ња, као и 
Мо цар то ва ка мер на му зи ка, Бе то ве но ви 
ра ни ји опу си, без за вр шних, фи ло зоф-
ских квар тет ских опу са, би ли су оно 
што је Беч по зна вао.
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Ме ђу тим, кон зул ку фон Ми те рер 
са свим си гур но ни је на дах њи ва ла ова 
вр ста му зи ке већ она дру га ко ја је би ла 
мно го ле жер ни јег и по пу лар ни јег зву-
ка, ла ка за из во ђе ње и за пе ва ње, ко ја 
је би ла део сва ко дне ви це и део лич ног 
обра зо ва ња.

Ана Ма ри ја фон Ми те рер има ла је 
сво ју му зич ку со бу у Трав ни ку, у ко ју, 
на ње но жа ље ње, из Бе ча ни је мо гао да 
стиг не њен клав сен. Она је же ле ла да 
бо жић не ве че ри ис пу ни и не ким кон-
цер том на ко ји би по зва ла до сто јан стве-
ни ке из ме ста, ме ђу тим, у то ме је би ла 
осу је ће на, али је сво ју хар фу, свој на чин 
сви ра ња и по ка зи ва ња бе лих ру ку до 
лак та ис ко ри сти ла за за во ђе ње мла дог 
слу жбе ни ка фран цу ске ам ба са де ко ји је 
у ње ном пе ва њу и сви ра њу ви део мно го 
ви ше од обе ћа ња. Ако је ње но из во ђе ње 
за мла ди ћа има ло све еле мен те за вод-
нич ког и обе ћа ва ју ћег, ре цеп ци ја ове 
му зи ке ни је чак ни на оста ле чла но ве 
ње не по ро ди це има ла увек по зи тив но 
деј ство. 

За во дљи во пе ва ње је ње на ћер ка до жи-
вља ва ла као соп стве ни стид и не што сра-
мот но и ру жно што са мо ста ри ји ра де, а 
че га се гну ша ла и што је ду бо ко мр зе ла. 
Не мач ке и ита ли јан ске пе сме по не кад је 
кон зу ло ви ца пе ва ла по цео дан, обо га ћу-
ју ћи их број ним ва ри ја ци ја ма и фан та зи-
ја ма. Све то чи ни укуп ност пра ве гра ђан-
ске, кућ не му зи ке, ка мер не и со ли стич-
ке, оно га до ба. Ан дрић на во ди и сти хо ве 
јед не од пе са ма:

Tut ta rac col ta an cor
Nel pal pi tan te cor
Tre man te ho l’ani ma
(Сва за не се на још,/ У ср цу не мир ном, 
/но сим ус треп та лу ду шу)17

Пе ва ње и сви ра ње хар фе кон зу ло ви ци 
фон Ми те рер је пред ста вља ло не са мо 
сред ство лич ног из ра жа ва ња, на чин 
раз ли ко ва ња у сре ди ни, већ и оду шак 
стра сне при ро де ко ји му шкар це у ње ној 
око ли ни ни је оста вљао рав но ду шним, 
на ро чи то уз ту га љи во-сен ти мен тал не 
сти хо ве не ке ита ли јан ске ро ман се ко ји 
су на ве де ни. У тим сти хо ви ма све дрх ти 
и треп ти, а ср це и ду ша су оквир. 

Њен глас је сво јом то пли ном ве о ма 
че сто до ла зио до гр ца ња и су за, па се 
та сен ти мен тал но-гра ђан ска ли ри ка 
ута па ла у сва ње на број на не за до вољ-
ства. Ни њен муж, вој ник, пу ков ник, 
чо век ко ме су вој ска и ца ре ви на би ле на 
пр вом ме сту, ни је раз у ме вао ту раз не же-
ност и по тре бу сво је же не, те је, пи шу ћи 
из ве шта је о ста њу и по ли тич ким при-
ли ка ма, је два че као да пре ста не и звук 
хар фе и то пе ва ње ко је му је че сто би ло 
не под но шљи во.

Го во ре ћи о Ан дри ће вом естет ском до жи вља ју же не, 
Ми ло слав Шу тић на во ди: Тај до жи вљај се са сто ји од 
ис пу ње ног са ња ре ња, по стиг ну те иде ал но сти из над жен-
ске чул но сти и тран сце ден ци је...18

Ко ли ко год се сти де ла мај чи ног пе ва ња, ћер ка Ага та је 
би ла ипак по све ће на умет но сти, али дру гој, умет но сти 
игре. Ни је то Аски на игра за жи вот, али то је Ага ти но 
не мо и са свим уса мље нич ко ин спи ри са ње из ну тра ко је 
је те ра да у сво јој со би на сред цр ве ног ћи ли ма по кре ти-
ма ру ку и но гу из ра зи не што од сво је жен ске ду ше, да 
од и гра са мо за се бе не ки са мо њој зна ни плес, да ле ко од 
све та, уку ћа на, мај ке и оца. У се би је слу ша ла му зи ку и 
по њој игра ла у соп стве ном так ту и рит му, по на вља ју ћи 
исту фи гу ру не ко ли ко пу та. Та ле по та ма ле, су во ња ве 
и бле ду ња ве де вој чи це чи ни ла је од ње по себ но, оча ра-
ва ју ће би ће, на ро чи то за ма ли ша на ко ји је из да ле ка, са 
др ве та у ба шти, не мо гле дао не ве ро ват ни при зор. До 
тог мо мен та на де вој чи цу ни ко ни је и обра тио па жњу. 
Ћу тљи ва, по ву че на, ни ма ло при влач на и за во дљи ва, она 
је са мо сво јом игром не мо про го во ри ла о се би до спе ва ју-
ћи до ле по те. 
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Оно што је нат кри ли ло и цвет ну ба шту фран цу ске кон-
зу ло ви це и над ја ча ва ло звук хар фе у аустриј ском кон зу-
ла ту би ло је пе ва ње бе кри је и пи ја ни це Му се зва ног Пје-
вач као ле лек са дна не ких во да19. У по себ ном по гла вљу 
Ан дрић се као у за себ ној и одво је ној це ли ни ба ви ли ком 
Му се Пје ва ча од ње го вог ро ђе ња, пре ки ну тог шко ло ва ња 
и од ра ста ња уз бра та ко ји је био успе шан, угле дан, леп 
ко ји се оже нио за јед нич ком љу ба ви, де вој ком са ко јом 
је за сно вао по ро ди цу, сти цао све ве ћи име так, док се 
Му са ода вао пи ћу и ка фа ни. Му са је све из гу био, на гло 
смр шао, по вио се, ли це му је из бле де ло и је ди но што му 
је оста ло исто и не про ме ње но, то је био ње гов из у зет ни 
ди ван глас и са вр шен слух20, чу ве ни глас ко ји је због на ру-
ше ног здра вља и не у ред ног жи во та на кра ју та ко ђе по чео 
да се на гри за.

Ан дрић га ту ма чи као из оп ште ног, из гу бље ног у вре ме-
ну, про сто ру, у со ци јал ном и дру штве ном кон тек сту, као 
чо ве ка ко ји жи ви „пу сто“, али ње го во отег ну то, но стал-
гич но, уз бу дљи во пе ва ње ни ко га не оста вља рав но ду-
шним. И кад утих не ла веж па са и ка да уми не дан, оно 
се чу је у сва кој ку ћи и у це лој ма ха ли као не ко по себ но 
зна ме ње.

Прет по ста вља мо да је Му са пе вао ону вр сту бо сан ских 
„оте за ли ца“, сев да лин ки ко је и да нас жи ве у на ро ду, ко је 
су ка рак те ри стич не за сре ди ну и ко је мно го го во ре о тој 
уз др жа ној и ни ка да уса хлој стра сти, о дер ту, о не че му 
ду бо ко при та је ном.

На фран цу ског кон зу ла ко ји је мно го пу то вао и ви део, 
ово пе ва ње де лу је на по се бан на чин, он га чак и не осе ћа 
као му зи ку и пе ва ње већ као бе сни ло ди вља ка ко ји су из гу-
би ли не ви ност, као не ко зло. Ме ђу тим, аустриј ски кон зул 
фон Ми те рер у том ле ле ка њу и под ври ски ва њу ви ди не ко 
мит ско и искон ско тра гич но би ће, не ки ду бо ко ге нет ски 
усло вље ни из раз ко ји је пра и скон ски, као ата ви зам, али 
и као део на сле ђа, са чим се фран цу ски кон зул ни ка да 
не ће са гла си ти. Му са Пје вач јед не ду бо ко уз бу ђу је, дру-
ги га у пот пу но сти од ба цу ју, а тре ћи на ла зе да ис по ља ва 
древ ни јад, ту гу, че мер ко ји љу ди ово га кра ја но се у се би 
од дав ни на.
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Му си Пје ва чу че сто се при дру жу је још је дан „те шки 
ба ри тон“ Љуљ-хо џа, ко ји на из ме нич но др же ћи ча шу 
ра ки је и там бу ру, пе ва сво јим уз бу дљи вим гла сом још јед-
ну бо сан ску сев да лин ку чи је сти хо ве на во ди Ан дрић:

Бо ло ва ла дил бер На за
Је ди ни ца у мај ке....
Бо ло ва ла три го ди не...21

Пе сма је и да нас по зна та, као јед на од нај леп ших бо сан-
ских ба ла да, ту жна, но стал гич на, тра гич на јер је де вој ка 
умр ла пре не го што је њен дра ги до спео до ње. Јед на је 
од мно гих не срећ них љу бав них при ча ко ји ма ово под руч-
је оби лу је. Са не што из ме ње ним тек стом, ми сли мо да је 
да нас ве о ма при сут на и по зна та у нај ши рим кру го ви ма 
чи та ла ца.
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У ве зи са пе ва њем Му се Пје ва ча, али и без те пе сме и 
ње го вог гла са, Ан дрић се и у овом сво ме де лу ба ви пој-
мом и су шти ном ти ши не, што су уочи ли и мно ги пи сци, 
те о ре ти ча ри и про у ча ва о ци ње го вог де ла. У то је по себ-
но ду бо ко за ро нио те а тро лог Ми лен ко Ми са и ло вић ко ји 
го во ри о при по ве ци Ти ши на као из во ри шној за на ста нак 
Трав нич ке хро ни ке и о дра ма тур шком и фи ло зоф ском 
зна че њу ти ши не, по себ но о са мо ћи као нај кри тич ни јем 
об ли ку ти ши не22. 

Смр то но сна бо сан ска ти ши на, ка ко је до жи вља ва 
фран цу ски кон зул, умр тви и обе сна жи це лу чар ши ју и 
све жи во у њој, као не ка ква при вре ме на смрт. Она је крај-
њи из да нак и пе сме Му се Пје ва ча. Ка да за мук не по след-
њи тон и ле лек, ни ла веж па са се ви ше не чу је, све оба ви ја 
ап со лут на ти ши на, као са став ни нај ре чи ти ји део пе сме.

Ан дрић са свим фи ло зоф ски при сту па фе но ме ну зву-
ка и ти ши не не као дис па рат ним ка те го ри ја ма не го као 
ти ши ни ко ја на по чет ку и на кра ју по ста је уто ка и из во ри-
ште зву ка. Звук, пе сма, људ ски глас ра ђа ју се из ти ши не 
и уми ну по но во у њу. Пе сма и звук по ста ју та ко крат ки 
бље сак чул не ле по те, до жи вља ја, умет но сти, му зи ке и 
тај су бли мат рас ко ши људ ског ду ха не мо же се ућут ка ти 
ни ти са свим за то ми ти ни ти не ги ра ти ни ти обез вре ди ти. 
И док кон зул по ди же сво ју ми сао на фи ло зоф ски и ег зи-
стен ци јал ни ни во пи та ју ћи се ода кле ови љу ди по ти чу и 
че му те же, ка ко се ра ђа ју и за што, а ка ко уми ру, ти ши на 
об у зи ма све жи во, чак на гри за дух и те ло, од ње се не спа-
ва. Нај те жа је но ћу.

Чо век се са ти ши ном на ла зи очи у очи као са су пар-
ни ком, под му клом, за во дљи вом ис точ њач ком ти ши ном 
ко ја и дух и те ло рас та че, а ра зум и осе ћа је пре тва ра у 
не му и сле пу бес по моћ ност.

За му зи ко ло ге и му зи ча ре-из во ђа че ти ши на је нео п ход-
ни пре дах из ме ђу два то на, гра да ци о на или де кре шен ди-
ра ју ћа дра ма тур шка па у за ко ја по ма же ва ло ви ти му зич-
ки ток. Њен сми сао у исто ри ји му зи ке ра сте, ме ња се, од 
ње ног не по сто ја ња у де ло ви ма и це лим ба рок ним ком по-
зи ци ја ма то кат ног ти па до ње не пу не афир ма ци је и мно-
го знач но сти у де лу 4.33 са вре ме ног аме рич ког ком по зи-
то ра на шег до ба Џо на Кеј џа којe и по ка зу је да у му зи ци 
по сто ји ап со лут на ти ши на, а исто вре ме но трвд њу не ги-
ра, бу ду ћи да ње у зби љи не ма. 

Ако, ка ко твр де фи зи ча ри и фи зич ка на у ка, у ва си о ни 
не ма зву ка већ по сто ји ап со лут на ти ши на, са мо ти ши на 

и ко смос не зву че. Он да смо са мо ми, 
зе маљ ска би ћа, ство ри ли сво је остр во у 
ко смо су, остр во мно го број них и ра зно-
ли ких зву ко ва. 
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По сто ји у ово ме де лу и на род но пе ва-
ње ко је ни је тур ско и бо сан ско уз там бу-
ру, а ни је ни зур ла шко уз буб ње ве. Пе ва-
ње се о ских де во ја ка, пре свих до лач ких 
де во ја ка ко ји ма при па да и Јел ка из се ла 
До ца у ко ју се за гле дао мла ди Де фо се, 
слу жбе ник из фран цу ског кон зу ла та, 
ко ји је слу шао ви ше не го што је гле дао 
ка ко де вој ке пе ва ју не ку пе сму пу ну 
љу ба ви и че жње.

Жен ска хор ска пе сма, по лу ти ха, ин-
тимна и не жна, осво ји ла је ср це мла ди ћа 
и ни је у ње му про бу ди ла не га тив не ре ак-
ци је као што је то чи ни ла свир ка зур ли 
и буб ње ва. 

Али, и дру га вр ста пе са ма про ис ти ца ла 
је из на род них, а то су буд ни це и хим не 
пе ва не у сти хо ви ма по све ће ним На по ле-
о ну ко је су пе ва ле де вој ке по Сла во ни ји, 
„по у се ле уда ва че“, и ко ји гла се:

О, Фран цу зу, ца ре си ло ви ти!
Пу штај мом ке, оста ше де вој ке;
По тру ну ше гу ње и ја бу ке
И ко шу ље зла том из ве зе не.23

У зе мља ма под аустро у гар ском вла-
шћу у ко ји ма се гр ца ло од не ма шти не, 
кр ва вих гу би та ка на ра ти шти ма, лич-
ни жи вот и сре ћа по је дин ца по че ли су 
да за ви се од На по ле о но вих ра то ва ња и 
осва ја ња, па се и ње гов пад до жи вља вао 
као ко нач ни спас и олак ша ње.

Са свим је у ду ху ет но му зи ко ло шких 
ис тра жи ва ња да ова кви сти хо ви пра те 
де во јач ко пе ва ње ко је је до спе ло и пре ко 
Са ве, до са мог Трав ни ка и да то пе ва ње 
но вих сти хо ва, са вре ме них и ак ту ел них, 
обич но би ва под ве де но под не ки ста ри 
и по зна ти ме ло диј ски обра зац ко ји је 
по знат од у век и ко ји се са да ак ту е ли зу је 
у но вим вре ме ни ма, у но вим жи вот ним 
и дру штве ним си ту а ци ја ма. На по ле о но-
ва ра то ва ња су мо би ли са ла чи та ва се ла 
и гра до ве, мно ги мом ци за же нид бу су 
сво је жи во те по ло жи ли на ра ти шти ма, а 
На по ле он је по стао сим бол смр ти, не ста-
ја ња, оску ди це и бо ле сти. Же ља да се 
њи хо ви нај дра жи и њи хо ви мом ци вра-
те, оче ки ва но је људ ско на да ње ис пу ње-
но жен ском че жњом.

Иако се рад ња Трав нич ке хро ни ке 
од ви ја у ве о ма ма лом ге о граф ском и вре-
мен ском про сто ру, му зи ка ко ја је при-
сут на на раз ли чи те на чи не про ду бљу је, 
про ши ру је ду бо ку фи ло зоф ску ми сао, 
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ути че на раз вој Ан дри ће вих ли ко ва и 
фа бу ле, чи не ћи то ко ве све вре меним. 
На и ме, на по чет ку и на кра ју, као да се 
му зи ком го во ри да, у ства ри, пра вог кра-
ја ни ка да не ма; иако су про шле кон зул-
ске го ди не и кон зу ла ти се за тва ра ју, а 
кон зу ли на пу шта ју Трав ник, све оста је 
на не ки на чин исто: пе ва ње се фард ских 
Је вре ја, Му се Пје ва ча ко ји ши ри свој 
но стал гич ни ба ри тон кроз чар ши ју, 
ми се у до лач ким цр ква ма, са мо ће хар-
фа и пе ва ње кон зу ло ви це фон Ми те рер, 
као дух Евро пе и За па да, оти ћи и на пу-
сти ти ове кра је ве.
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До лац је јед но од ме ста ко је по се ћу ју 
обо ји ца кон зу ла, по себ но њи хо ве су пру-
ге, ме сто над ко јим до ми ни ра цр ква и 
у ко ме фра три ре дов но, упор но др же 
сво ју слу жбу, у от кло ну од без бо жнич-
ког фран цу ског ре жи ма, ка квим су га 
сма тра ли и у пот пу но сти окре ну ти беч-
ком ка то ли чан ству. Ми се ко је се та мо 
од ви ја ју обич ним да ни ма, а по себ но 
оне су бо том, не де љом и пра зни ци ма 
де таљ но су опи са не, са ком плет ним тек-
стом и ди ја ло гом дво ји це фра та ра (San-
cta Ma ria, Ora pro no bis). По за вр шет ку 
ве чер ње мо ли тве и бла го сло ва, у уху су 
оста ја ле и још ду го од зва ња ле ли та ни је 
све ште ни ка пе ва не се љач ким гла со ви-
ма. У До цу ни је би ло ор гу ља или се бар 
ин стру мен ти не спо ми њу, али ово ка то-
лич ко утвр ђе ње пред ста вља ло је ве о ма 
ути ца јан по ли тич ки цен тар. Не го вао се 
ми сни об ред, мо ли тве, одр жа ва ле су се 
све слу жбе, пе ва ло се јед но гла сно, ан ти-
фо но и ре спон зо ри јал но, јер се опи су је 
ка ко, по сле сва ке се квен це јед ног или 
дво ји це све ште ни ка, хор упа да и јед но-
лич но пе ва, тј. од го ва ра све ште ни ку или 
дво ји ци све ште ни ка са Ora pro no bis.

Пра знич ним да ни ма, по ред ди ску си ја 
о цр кви и ње ном ме сту у све ту, о На по-
ле о ну, раз го ва ра ло се и о при ли ка ма у 
Бо сни и свим дру гим пи та њи ма; ме ђу-
тим, цр кву и ње не све тло окре че не зи до-
ве ис пу ња ва ла је го ми ла све та, об у че на 
нај че шће у бе ло, ка ко би при су ство ва ла 
ве ли кој ми си. Звук ма на стир ског зво на 
по зи вао је вер ни ке у цр кву, сви про зо ри 
су би ли отво ре ни, а ста рач ки глас гвар-
ди ја на за по чи њао је пе ва ње ми се. На ста-
вља ло се ме шо ви тим хо ром свих при сут-
них, му шка ра ца, же на и де це са Здра во 
те ло Ису со во. Ка ко би нам до ча рао но те 
и то но ве ме ло ди је, Ан дрић ка же да је 
пе ва ње би ло јед но гла сно и до да је сло го-
ве на ре чи ма ка ко би смо осе ти ли и са ми 
ње ну ме ло ди ју. Здра а а во ти ло Ииису-
со во!24 Та три сло ва „а“ и три сло ва „и“ 

ско ро да до ча ра ва ју ме ло ди ју ко ја се оте же на сло го ви ма, 
а о ко јој пи сац ка же: Слу шао је са мо те шку, јед но став-
ну, ту жну и си ро ву ме ло пе ју ко ја му је до ла зи ла час као 
сло жно бле ја ње бес крај ног ста да ова ца, час као ху ја ње 
ве тра у цр ним шу ма ма.25

Ка ко год би ло, по ве за но са су ро вом при ро дом или са 
чо ба ни ма и чо бан ским пе ва њем, за ни мљи во је да Фран-
цу за на род но пе ва ње у цр кви нај пре под се ћа на ме ло ди-
ју цр кве не хим не Ave ve rum cor pus, a за тим на фол клор-
не из во ре, што је и јед но и дру го бли зу на ших на уч них 
са зна ња и об ја шње ња из ове обла сти. 

Још су му зи ко ло зи у про шло сти уоча ва ли ве зу из ме-
ђу ду хов не и све тов не му зи ке у нај ста ри јим вре ме ни ма, 
пи са ли су о ути ца ју на род не на све тов ну му зи ку, од вре-
ме на тру ба ду ра, тру ве ра, за тим у ра ној ре не сан си итд., о 
че му је пи сао и Ни ко ла Хер ци го ња.26

По ве зу ју ћи ле лек у до лач кој цр кви са ве ром и пе ва њем 
ка но ни ка по фран цу ским цр ква ма, Фран цуз, пра вил но 
исто вре ме но, цр кве но пе ва ње по ве зу је са ле ле ком Му се 
Пје ва ча, бе криј ским и ка фан ским, до во де ћи нас на ми сао 
о истом ис хо ди штву обе те, са мо на из глед та ко раз ли чи-
те и раз дво је не му зич ке гра не.

То не што древ но, ка ко то фор му ли ше аустриј ски 
кон зул јед ном реч ју Ur jam mer (древ ни, искон ски јад), 
ту му ку, ту гу и те ско бу у исто вре ме на род је пре нео и 
у ми сни ор ди на ри јум, као и Му са Пје вач док раз би ја и 
ло ми по ка фа ни, а стран ци од тог ле ле ка и зву ка има ју 
са мо же љу да по бег ну, то ли ко их сна жна осе ћа ња об у зи-
ма ју и та ко ду бо ко у њих про ди ру.

На род из ла зи из до лач ке цр кве, а се о ска пе сма још тра-
је, ши ри се, пе ње до не ба и пре кри ва до ло ве...

Зна чај му зи ке и ње не ре цеп ци је, ко ли ко год би ли дру-
га чи ји ме ђу раз ли чи тим сло је ви ма сре ди не и дру штва, 
ста ле жа, па он да раз ли чи ти и по на ци о нал ним од ред ни-
ца ма, у сва ком мо мен ту упра во пи сац при ка зу је му зич-
ку умет ност као не за ви сну, аутох то ну, је дин стве ну по 
сво јој сна зи и мо ћи, без об зи ра на то што код ра зних 
љу ди по бу ђу је ра зно ли ке ви до ве емо ци ја, не ка да са свим 
су прот них.

При ма ње, при хва та ње, као и не при хва та ње му зи ке и 
ње них ви до ва и мо да ли те та по ста ју иден ти фи ка ци о не 
и на ци о нал не од ред ни це, по ста ју ста ле шка обе леж ја, 
по ста ју део „на ших“ и „њи хо вих“ ди стинк ци ја, али оно 
што је упа дљи во, то је нај ши ра ска ла и ле пе за емо ци ја 
ко ја је да та му зи ци да је из ра зи. У шкр то сти ре чи при-
ли ком оп хо ђе ња, у тур ској при твор но сти, ћу тљи во сти, 
у спе ци фич ном ди са њу ка са бе, му зи ком се де фи ни шу 
сре ди не, по ре кло и на чин жи вље ња, ка рак те ри, ли ко ви, 
си ту а ци је... Пе ва се и ка да се не го во ри, па та да му зи ка 
над вла да ва ми сао и реч, оп ста је упр кос же ље мно гих да 
је ис ко ре не, да је осу је те, да је прог на ју, за то ме. У то ме не 
успе ва ју.

И се фард ско пе ва ње, по лу за бо ра вље но и обо га ће но 
но вим на но си ма сре ди не у ко јој Је вре ји жи ве, да ле ко од 
сво је Шпа ни је, као и бо сан ско, тур ско, ци ган ско, на род-
но, па са вре ме но ко је у сво јим сти хо ви ма до ти че нај но ви-
је љу де и до га ђа је, па цр кве но ко је се вре ме ном та ко ма ло 
ме ња, уз ско ро не ствар но сви ра ње на хар фи и пе ва ње уз 
хар фу... све те ра зно ли ко сти и по јав но сти му зи ке чи не 
ско ро у пот пу но сти иден ти фи ка ци је свих ак те ра рад ње, 
дра ме, хро ни ке ко ју пра ти мо. У јед ном кон зу ла ту, оном 
фран цу ском, не сви ра се и му зи ка се не из во ди ужи во, 
иако је кон зул Да вил, као не ка да шњи пу то пи сци, ду бо-
ко за ро њен у сре ди ну у ко јој слу жбу је и ве о ма пре ци зно 
слу ша, за па жа и за пи су је све што ви ди и чу је. У дру гом 
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кон зу ла ту, Ана Ма ри ја фон Ми те рер је про та го ни ста беч-
ког ду ха и из ра зи те беч ке скло но сти пре ма му зи ци, она 
је део оног ели ти стич ког и нај о бра зо ва ни јег де ла Евро пе, 
чи ји дах је до та као и тур ску ка са бу, а ње на же ља је да од 
кон зу ла та на пра ви Шен брун.

У су да ру са мно гим и ра зно ли ким сло је ви ма на ро да 
су ко бља ва ју се кул ту ре, ве ко ви раз ли чи тих пу те ва и 
на чи на раз вит ка, ар ха ич ни об ли ци му зи ке ко ју на род 
пом но чу ва ве ко ви ма, пре но си усме ним пу тем и за др жа-
ва у ско ро не про ме ње ном ви ду ге не ра ци ја ма.

Ви со ко по зи ци о ни ра но ме сто му зи ке у Трав нич кој хро-
ни ци при бли жа ва се број ним про зним ра до ви ма, при по-
вет ка ма, бе ле шка ма, му зич ким ре цен зи ја ма и ли ко ви ма 
у Ан дри ће вом це ло куп ном опу су утвр ђу ју ћи му зич ке 
сло је ве, ком по нен те, по тен ци јал и по ди жу ћи сна гу ове 
умет но сти на нај ви ши естет ски ни во.
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На ша да ља ис тра жи ва ња од но са Ан дри ћа пре ма му зи-
ци од ви ја ће се у два прав ца. Јед но пред ста вља на ста вак 
из у ча ва ња ње го вог де ла, у сми слу од но са пре ма му зи ци 
у оста лим ве ли ким ро ма ни ма, и по себ но у при по вет ка-
ма, ме ђу ко ји ма има из ван ред них за па жа ња о му зи ци. 
Ту би смо оп сер ва ци је о му зи ци про ши ри ли и на срод не 
обла сти ка ква је игра. 

Ка ко је Ан дрић пи сао број не ре цен зи је о му зи ци, бу ду-
ћи да је као ди пло ма та у ду гом вре мен ском пе ри о ду 
по се ћи вао ве ли ке свет ске до га ђа је и кон цер те и о то ме 
оста вио вред не за пи се, вре де ло би их про у чи ти и, мо гу-
ће је, утвр ди ти ње гов до при нос му зи ко ло шкој и пи са ној 
ре чи о му зи ци. Он је по се до вао ја сно из гра ђе не ста во ве 
о по је ди ним ком по зи то ри ма, њи хо вим де ли ма, из во ђа-
чи ма и др.

Је ли Ан дрић био и му зич ки кри ти чар? 
И на ше бу ду ће ис тра жи ва ње би, мо жда, до при не ло 

мо гу ћем од го во ру на ово пи та ње.
С дру ге стра не, и из му зи ко ло шког угла, би ла би раз ма-

тра на број на му зич ка де ла, од ко јих де ли мич но по се ду је-
мо пар ти ту ре, сним ке, а де ли мич но смо у про бле му да их 
све про на ђе мо, из пе ра оних ауто ра, му зич ких ства ра ла-
ца ко ји су по сег ну ли за Ан дри ће вим сти хо ви ма и про зом 
ин спи ри шу ћи се за на ста нак жан ров ски ве о ма раз ли чи-
тих опу са. 

Овом при ли ком по ми ње мо са мо не ка од зна чај них 
име на и де ла ства ра ла ца срп ске му зи ке ка кви су опу си 
Јо си па Кал чи ћа, Лудмиле Фрајт, Ми ла на Ми хај ло ви ћа, 
Ива не Сте фа но вић, Златана Вауде, Исидоре Жебељан, 
али број је мно го ве ћи. Ме ђу ком по зи ци ја ма на ла зе се 
и оства ре ња са тек стом, из до ме на во кал но-ин стру мен-
тал не му зи ке као и во кал не, али има и низ чи сто ин стру-
мен тал них де ла из обла сти тзв. ап со лут не му зи ке ко ја 
су са мо на го ве сти ла мо гу ће про грам ске кру го ве ин спи-
ра ци је Ан дри ће вим сти хо ви ма или про зом.

Сва та ис тра жи ва ња до ве ла би на кра ју до мо гу ћег 
те о риј ског ра да о ин тер ди сци пли нар но сти од но са умет-
ни ка Ан дри ће вог и на шег до ба пре ма Ан дри ћу и утвр-
ди ли ви тал ност ње го вог де ла до да нас, као и ви со ку 
ин спи ра тив ност и ути цај на умет ни ке из до ме на дру гих 
уметности.

Све то сма тра мо да би дор пи не ло за о кру жи ва њу на ших 
естет ских по став ки о од но си ма књи жев но сти и му зи ке у 
ду жем вре мен ском пе ри о ду, а из по е ти ке и од но са пре ма 

јед ном ауто ру, закључ ци би мо гли би ти 
од да ле ко се жни јег са др жа ја и ви ђе ња.

Отва ра ју ћи све ове те ме и про бле ме, 
на ја вљу ју ћи на став ке на ших тек сто ва, 
сма тра мо да би смо јед но га да на ти ме 
до би ли за о кру же ну сту ди ју или те о риј-
ску рас пра ву ко ја би има ла све еле мен те 
ин тер ди сци пли нар ног дис кур са ко ме 
смо се по све ћи ва ли то ком це лог жи вот-
ног и рад ног ве ка.
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Summary: Travnik Chronicles is multilayered 
novel in which Andrić tells about the consulship 
period in a small Turkish town of Travnik in the 
first decades of the 19th century, where many 
roads intersect, and which becomes a symbol 
and place of recognition of international and 
historical events; he tells a story about life and 
the world, about people and human destinies. In 
the whirl of nations, religions, languages, men-
talities, arrival of French and Austrian consuls 
widens the gap between the East and the West, 
between the Turkish authorities, the plebs, all 
classes of people, and all that shrouds the idea of   
music, sound and silence shrouds. In this opus 
we find various forms of music, from singing, 
chamber, church, folk, through performance on 
instruments, zurle, drums, tambourine, harp, 
through the all forms of reception of music - 
from enthusiastic acceptance to total rejection. 
Silence is a special category.

Andric’s philosophical and aesthetical tho-
ught, inf luenced by Kierkegaard and the great 
writers such as Dostoevsky, Balzac, Zola, Tol-
stoy…, defines in this opus, along with nume-
rous examples in Notebooks, A Turbulent year, 
Signs beside the road, and in other stories and 
novels, Andric’s special relationship to the musi-
cal art and a special place which music holds in 
his aesthetical settings.

Not only his reviews of concerts and notes 
after numerous performances of orchestras, 
soloists and chamber ensembles, which he 
attended during his travels, but also the cast of 
characters that make up a picture of his artistic 
world are defined and developed by the idea of   
music.

Since Travnik Chronicles, as far as we know, 
has not been viewed from this perspective, we 
wanted to perceive and present our previous stu-
dies of Andric’s aesthetics, especially in terms of 
music, in a study that refers to all modalities, 
but is not able to cover and explain it in its com-
plexity, nor to exhaust the topic.

Key words: Period of consulship, Sephardic 
music, folk music, gypsy music, Turkish music, 
church music.
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Сажетак: Циљ овог ра да је сте да пру жи увид 
у ис по ља ва ња раз ли чи тих лич них иден ти те-
та кроз плес, узев ши као при мер бха ра та-
на тјам1 плес из ин диј ске кул ту ре, али ко ји 
жи ви и у Бе о гра ду, у ра ду две ју пле са чи ца 
– Мар ти не Трип ко вић и Ви о ле те Пурх ма јер. 
Пут до про у ча ва ња лич них иден ти те та по мо-
ћу ме то де ду бин ског ин тер вјуа, под ра зу ме вао 
је прет ход но упо зна ва ње са глав ним од ли ка-
ма ин диј ског кла сич ног пле са, ко је је из ло же-
но у пр вом де лу ра да (О кла сич ном ин диј ском 
пле су, оп ште од ли ке бха ра та на тјам пле са), 
сле де на ра тив ни ис ка зи на ше две пле са чи-
це о њи хо вим ис ку стви ма са овим пле сом и 
то је из ло же но у дру гом де лу ра да (На ра ти-
ви о бха ра та на тјам пле су; бха ра та на тјам 
плес у Бе о гра ду). На по слет ку, тре ћи део ра да 
је по све ћен те ми ка ко се лич ни иден ти те ти 
ове две пле са чи це ис по ља ва ју кроз њи хо во 
ба вље ње пле сом (Ис по ља ва ње раз ли чи тих 
лич них иден ти те та кроз бха ра та на тјам). 
Фе но мен мул ти кул ту ра ли зма, за пра во про-
жи ма ње две кул ту ре, има ва жну уло гу у раз у-
ме ва њу лич ног иден ти те та. Ста па ње ин те лек-
ту ал не и умет нич ке сен зи бил но сти срп ских 
пле са чи ца и кул тур но усло вље ног пле са, јер 
бха ра та на тјам је сте у пот пу но сти тра ди ци-
о нал ни ин диј ски плес, нео дво ји во по ве зан са 
ин диј ском фи ло зо фи јом и ре ли ги јом, ства ра 
мо гућ ност да се лич ни иден ти те ти ис по ље 
на раз не на чи не. Сто га се овај рад мо же схва-
ти ти и као по зив да се оства ре но ва ис тра-
жи ва ња умет нич ких иден ти те та у слич ним 
тран скул тур ним окол но сти ма.
Кључ не ре чи: бха ра та на тјам, ет но ко ре о ло-
ги ја, Ин ди ја, плес, иден ти тет, Бе о град, ду бун-
ски, те рен, из во ђе ње, кре а тив ност.
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Ци ви ли за ци ја древ не Ин ди је је у ве ли кој ме ри још 
увек жи ва и не мно го из ме ње на. Би ла је ду бо ко 
по ве за на (и још увек је сте) са сво јом про шло шћу, 

али не и исто ри јом, јер са ми успо ни и па до ви кра ље ва 
ни су сма тра ни бит ним.2 Исто ри јат ин диј ских кла сич них 
умет нич ких фор ми, па та ко и пле са, са гле да ва мо пр вен-
стве но по мо ћу ар хе о ло шких из во ра, храм ске скулп ту ре, 
али и очу ва них спи са из пе ри о да пре но ве ере. Мо гу ће 
об ја шње ње оп стан ка кла сич них умет нич ких фор ми 
ле жи у чи ње ни ци да је то ви ше на у ка не го умет ност, 
за сно ва на на стро гим пра ви ли ма.3

По сто је по ме ни пле са уну тар че ти ри Ве де, ти мо ну мен-
тал ни спи си ко ји обја шња ва ју срж хин ду и зма су на ста ја-
ли у пе ри о ду од 1700. до 150. го ди не п. н. е.4 Зна чај на је 
и сту ди ја На тја Ве да из 2. ве ка п. н. е. (дру ги на зив бха-
ра та на тја ша ста), ко ја раз ја шња ва спој пле са, дра ме и 
му зи ке, на зван на тја.5 

У древ ној Ин ди ји је плес био есен ци јал ни део дра ме, 
али се раз ви јао и одво је но од дра ме.6 Тер мин „кла сич ни“ 
плес се ко ри сти ка да се опи су је онај плес ко ји је одво јен 
од дру гих тра ди ци о нал них пле со ва Ин ди је. Украт ко, то 
је плес ко ји се од ли ку је ја сним и пре ци зним по ло жа ји ма, 
крет ња ма те ла, пу та њом кре та ња, пре ци зним пра ће њем 
рит ма, (ис так ну том) екс пре си јом и углав ном је по ве зан 
са на ра тив ним, ми то ло шко-исто риј ским са др жа јем. Тер-
мин се ко ри сти и за плес ко ји са др жи еле мент дра ме, те 
мо же но си ти и на зив плес-дра ма.

По ве за ност ре ли ги је и умет но сти у ин диј ској кул ту ри 
ви дљи ва је и у пле су. По сто је не бро је ни при ка зи бо го ва и 
бо ги ња ко је пле шу. Бог Ши ва је су штин ски бит но бо жан-
ство за кла сич не пле со ве, јер је по што ван као На та ра ђа 
или ко смич ки пле сач: ње го ви пле сни по кре ти сим бо ли-
зу ју крет ње ко смо са и це ло куп ног жи во та. 

Пре ма древ ним спи си ма о ин диј ској те а тар ској умет-
но сти, плес по се ду је три основ на аспек та (по јав но сти): 
нри та, нри тја и на тја. Пр ви, нри та пред ста вља са мо 
плес, ко ји не пре но си од ре ђе ну по ру ку (зна че ње) и при-
чу, дру ги, нри тја је екс пре си ван плес, ко ји пре но си 
зна че ње или ис ка зу је не ку иде ју, ко ри сте ћи су ге стив не 
из ра зе ли ца, ге сто ве ру ку, сим бо лич ке по ло жа је те ла и 
на по слет ку, тре ћи, на тја по се ду је све по ме ну те ка рак те-
ри сти ке дру гог аспек та, али му је при до дат и еле мент дра-
ме, по ве зан са тек стом.7 Аспект екс пре сив но сти пле са се 
на зи ва ла сја, док аспект ко ји под ра зу ме ва са ме по кре те и 
рит мич ке обра сце но си на зив тан да ва и они са мо у спо-
ју тво ре плес.8 У ин диј ској кул ту ри се од пу бли ке оче ку-
је да бу де јед на ко упо зна та са са др жа јем о ко ме се „при-
по ве да“ кроз плес и са мом пле сном тех ни ком, ко ли ко и 
сам пле сач.9 По ред по ме ну тих тер ми на, на ју гу Ин ди је 
се за син те зу му зи ке и пле са ко ри сти и тер мин сан ги та. 

Уна Гашпаровић*

МНОГОСТРУКО ИСПОЉАВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА КРОЗ 
ПЛЕСНУ ПРАКСУ
Бхаратанатјам плес у Београду

* Уна Га шпа ро вић (де во јач ко Сти ја ко вић-
Сингх) је ро ђе на у Бе о гра ду 1987. го ди не. 
Сту ди је ет но му зи ко ло ги је ди пло ми ра ла је 
на Фа кул те ту му зич ке умет но сти у Бе о гра-
ду. То ком сту ди ја ис тра жи ва ла је не ко ли ко 
те ма: срп ске успа ван ке, спој ром ске тра ди-
ци о нал не му зи ке и world mu sic жан ра, бу ђе-
ње му зич ке ме мо ри је са мо у ког сви ра ча, 
ис по ља ва ње лич них иден ти те та кроз ин диј-
ски кла сич ни плес. Осни вач је и хо ро во ђа 
жен ског ама тер ског хо ра у Но вом Са ду. 
Осми шља ва и во ди раз ли чи те му зич ке 
ра ди о ни це за де цу и од ра сле. Ак тив на је и 
као му зич ки пе да гог и из во ђач.
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Бит но је на по ме ну ти да се му зи ка раз ви ја ла и одво је но 
од пле са (као са мо стал на прак са кла сич не ин диј ске му зи-
ке), али плес је нео дво јив од му зич ке прат ње. 

Му зич ка прат ња пле су се углав ном са сто ји од ком по-
зи ци ја ко је су ком по но ва не у ту свр ху. Те ну ме ре но се 
на зи ве: ја ти сва ра, ти ла на и др. Бит но је та ко ђе ис та ћи 
да ни су све ме ло ди је „игри ве“, мо же се пле са ти и уз дру ге 
ком по зи ци је, али оне мо ра ју би ти мо ти ви шу ће за пле са-
ча.10 Ра зно ли ки ин стру мен ти пра те плес, ви на (тр за лач-
ки ин стру мент), раз ли чи те ин диј ске фла у те нпр. бан су-
ри, та бла (шти мо ва ни буб ње ви ко ји се сви ра ју уда ри ма 
пр сти ју) итд. Плес обич но пра ти ан самбл, рет ко се игра 
уз со ло буб ње ве.11

По сто је че ти ри основ на кла сич на ин диј ска пле са: бха-
ра та на тја (или бха ра та на тјам, бха рат на тјам и сл.), 
ка та ка ли, ка так и ма ни пу ри. 12 Ауто ри на раз ли чи те 
на чи не де ле ин диј ске кла сич не пле со ве, а јед на од по де-
ла на во ди се дам пле со ва као глав не: бха ра та на тјам, 
ка так, мо хи ни а там, ка та ка ли, ку чи пу ди, оди си и ма ни-
пу ри.13 Ре ги о нал них ва ри јан ти има мно го, сва ка на гла-
ша ва не ки аспект пле сне тра ди ци је. Оно што кла сич не 
пле со ве чи ни кла сич ним је сте то да је њи хо ва тех ни ка 
из ве де на ди рект но из древ них ка но на о ко ји ма све до че 
спи си.14 По ред основ них пле со ва и ре ги о нал них ва ри јан-
ти истих, по сто је и фор ме кла сич ног пле са ко је су бли же 
на род ним пле со ви ма. Не ке од њих, мо хи ни атам, бха-
га ва та ме ла и ку ра ван ђи су слич не бха ра та на тја му. У 
Ин ди ји да нас по сто ји и но ви ја тра ди ци ја ба ле та, не рет ко 
са еле мен ти ма ин диј ских кла сич них пле со ва.15 

Ин диј ски кла сич ни плес (па та ко и бха ра та на тјам) 
од ли ку ју од ре ђе на свој ства: сти ли зо ва ни по кре ти ру ку, 
не са мо у свр ху укра ша ва ња, већ и пре но ше ња од ре ђе-
них иде ја и су ге ри са ња обје ка та, до га ђа ја; рад но гу (енг. 
fo ot work), ко ји на гла ша ва ри там, a не рет ко де лу је и као 
ме ха ни зам ко ји ства ра но ве, још сло же ни је рит мич ке 
обра сце; из ра зи ли ца, углав ном ускла ђе ни са зна че њем 
тек ста.

Бха ра та на тјам – Ве ру је се да је бха ра та на тјам нај ста-
ри ји ин диј ски кла сич ни плес, за то што је у нај ве ћој ме ри 
за сно ван на древ ним Хин ду спи си ма о пле су.16 На зив 
бха ра та на тјам је по ве зан са ста рим на зи вом за Ин ди ју, 
бха ра та.17 Ве ко ви ма су га из во ди ле Де ва да си – по све ће не 
храм ске про фе си о нал не пле са чи це. Та тра ди ци ја је нај у-
же ве за на за југ Ин ди је, пре ци зни је по кра ји ну Ма драс.18 
Прак са по све ће них же на ни је по сто ја ла са мо у Ин ди ји, 
већ и у древ ној Грч кој, Егип ту, Ја па ну итд. Де ва да си су 
би ле по што ва не због бли ског кон так та са бо жан ством, јер 
је њи хов плес за пра во пред ста вљао ри ту ал ни дар бо жан-
ству. Мо ра ле су да за до во ље од ре ђе не дру штве не про пи се 
и да вла да ју раз ли чи тим ве шти на ма. За хва љу ју ћи Де ва да-
си пле са чи ца ма, умет ност пле са је очу ва на то ком ве ко ва, 
по себ но у ју жној Ин ди ји. По чет ком 20. ве ка до ла зи до 
„ан ти-На уч“ (енг. Na utch) ре во лу ци је и уки да се прак са 
Де ва да си пле са чи ца у хра мо ви ма, на тај на чин је до шло 
до осло ба ђа ња пле са из ван зи ди на храма.19

Бха ра та на тјам се из во ди у со ло фор ма ци ји, ра ни је су 
га из во ди ле са мо же не.20 Уче ње има не ко ли ко ступ ње ва: 
на кон ри ту ал ног по чет ка, уче се јед но стру ки и дво стру-
ки ге сто ви ру ку ко јих има око сто ти ну, по том по кре ти 
гла ве, очи ју, но гу итд. Пре ци зни по кре ти се ка сни је скла-
па ју у ко ре о гра фи ју ко ја пра ти од ре ђе ну при чу.21 Углав-
ном се плес из во ди уз пе ва ње кла сич них ле ген ди, епо ва 
и ми то ло шких при ча, као што су Пу ра не, Ма хаб ха ра та, 
Бха га ва там, Ра ма ја на и др.22 По сто је и пе сме ко је са др-
же из ве стан ерот ски на бој и љу бав ну те ма ти ку,23 тзв. 

па дам ко је се из во де у спо ром тем пу,24 
али се не ба ве том те ма ти ком у про фа-
ном сми слу, већ су по ве за не са ус пи ња-
њем ка бо жан ству.25 Оне пред ста вља ју 
вид бхак ти прин ци па ко ји под ра зу ме ва 
пот пу но по све ће ње умет ни ка.

Уоби ча јен про грам јед ног бха ра та на-
тјам ре ци та ла је сте сле де ћи: Ала ри пу 
(цве та ње) – за хва љи ва ње бо жан ству и 
зе мљи по ко јој се пле ше, те при пре ма пле-
са ча и пу бли ке за плес ко ји сле ди; Ђат-
хи сва рам – део у ком се му зич ка прат ња 
усло жња ва; Шаб да(м) – из во ђа чев пле сни 
„од го вор“ на из ло же не сти хо ве; Вар на(м) 
– део бо гат у по гле ду рит ма, ме ло ди је, 

Бог Шива Натарађа, бронзана статуета. 
Приказана је једна од најпознатијих и 
најзаступљенијих поза која се појављује 
и у бхаратанатјам плесу.

Рукмини Деви, оснивач Калаксхетра 
академије и пионир бхаратанатјам 
едукације
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про ме на рас по ло же ња; Па да(м) – из ра же-
на екс пре сив ност и емо тив на ди мен зи ја 
пле са; Ти ла на – за вр шни ца у ко јој до ми-
ни ра ри там и ње го во усло жња ва ње, као 
и ис ти ца ње бит них по ло жа ја те ла.

По сто ји и прак са уво да у осно ве бха ра-
та на тја ма пре по чет ка пле са, за пу бли-
ку ко ја ни је ин диј ског по ре кла ни ти прет-
ход но упо зна та са пле сом, ка да из во ђа чи 
об ја шња ва ју шта по кре ти зна че.26 Му дре, 
сим бо лич ки по ло жа ји ру ку, на гла ше ни 
су ша ра ма ко је пле са чи це ис цр та ва ју 
ка ном пре на сту па. Бо га те ша ре кра се 
и сто па ла пле са чи ца и пред ста вља ју део 
це ло куп не опре ме, уз шмин ку на ли цу, 
на кит, че сто укра се у ко си, би ло у ви ду 
цве то ва или шна ла, те по се бан бха ра та-
на тјам ко стим.

По чев ши од 1932. го ди не, раз ви ја ју се 
уста но ве за уче ње бха ра та на тјам пле са 
и дру гих кла сич них пле сних фор ми, од 
ко јих је нај зна чај ни ја Ка лак ше тра Му зич-
ка Ака де ми ја у Ади а ру. Лич ност ко ја се 
сма тра пи о ни ром бха ра та на тја ма је сте 
пле са чи ца и гу ру Рук ми ни Де ви. Она 
је умно го ме ути ца ла на ње гов раз вој и 
по пу ла ри за ци ју. Зна чај ни пле са чи, учи-
те љи и не го ва те љи бха ра та на тјам пле-
са су: Рук ми ни Де ви, Ги та ња ли Ко ла над, 
Ли ла Сам сон, Тех ми ма Ми та из Па ки-
ста на, гу ру Ела па Пи лаи, Алар мел Ва ли, 
Ма ла ви ка Са ру каи, Пра тиб ха Пра ха лад 
и мно ги дру ги.27
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Као пла не тар но по знат и по пу ла ран 
ин диј ски плес, бха ра та на тјам је про на-
шао свој пут и до Бе о гра да. Две пле са чи-
це ак тив но одр жа ва ју жи вом ову пле сну 
прак су на на шем под не бљу. То су Мар-
ти на Трип ко вић и Ви о ле та Пурх ма јер.28 
Аутор ка овог тек ста је има ла част да 
спро ве де те рен ско ис тра жи ва ње, ко ри-
сте ћи тзв. ду бин ске ин тер вјуе са обе пле-
са чи це. Ин тер вју са Мар ти ном (у да љем 
тек сту М.) је одр жан 13. ав гу ста 2012. 
год., а ин тер вју са Ви о ле том (у да љем тек-
сту В.) је одр жан 18. ав гу ста 2012. год. Уз 
овај рад при ло жен је оквир ни упит ник 
за ду бин ски ин тер вју (енг. in-depth in ter-
vi ew). Ис тра жи ва не су две сфе ре: ин фор-
ма тив на – ка ко из гле да та спе ци фич на 
играч ка прак са у Бе о гра ду и те ма за ко ју 
је ко ри шћен ду бин ски ин тер вју – ка ко 
се ра зно ли ки лич ни иден ти те ти ових 
пле са чи ца ис по ља ва ју кроз плес (ка ко је 
плес ути цао на њи хо ве жи во те). 

М. и В. су на сту па ле со ло, ни су ни кад 
из во ди ле за јед нич ке ко ре о гра фи је. 
На сту па ле су не ко ли ко пу та на истим 
ма ни фе ста ци ја ма, али из во де ћи раз-

ли чи те пле со ве – М. бха ра та на тјам, а В. Бо ли вуд плес 
(иако је са мо стал но и В. из во ди ла бха ра та на тјам и поду-
ча ва ла исти). Рад на за јед нич кој ко ре о гра фи ји би зах те-
вао дуг пе ри од ве жба ња и ускла ђи ва ња, а оне ни су има ле 
мо гућ но сти за тај по ду хват.

М. је ро ђе на 03. мар та 1978. го ди не у Но вом Са ду, али 
од 2005. го ди не жи ви и ра ди у Бе о гра ду, а В. је ро ђе на 14. 
ав гу ста 1979. у Бе о гра ду. М. је еко но ми ста по стру ци, док 
је В. ди зај нер по стру ци и обе су јо га ин струк то ри. Јо га 
пред ста вља зна чај ну ак тив ност за обе пле са чи це, ко ли ко 
за њи хо ве лич не жи во те, то ли ко и за ба вље ње бха ра та-
на тјам пле сом, ко ји зах те ва до бру кон ди ци ју, ви тал ност 
и урав но те же ност. Обе де вој ке не ма ју фор мал но му зич-
ко обра зо ва ње, али је М. игра ла срп ске на род не игре као 
де те, док се В. крат ко ба ви ла мо дер ним ба ле том.

М. је у по чет ку учи ла плес упра во од В., чи је је из во ђе-
ње ви де ла у ле то 2007. го ди не у Ни шу. Ка ко ис ти че, по ред 
ле по те, плес ју је при ву као и сво јом та јан стве ном ком-
плек сно шћу, сво је вр сном те жи ном. Са мо уче ње пле са је 
за по че ло ча со ви ма са В., а по том је са ма уве жба ва ла ко ре-
о гра фи је, гле да ју ћи сним ке са сај та (www.yоutube.cоm) 
раз ли чи тих учи те ља пле са ча, нпр. Ли ле Сам сон. М. је 
то ком раз го во ра ис та кла да је та ква тех ни ка уче ња вр ло 
раз ви је на: она во ди уче ни ка кроз глав не тех ни ке пле са и 
по мо ћу вра ћа ња сним ка уна зад и нео п ход не во ље је сте 
мо гу ће по ла ко са вла да ти плес. Про бле ма са пра ће њем 
рит мич ких обра за ца М. ни је има ла, бр зо би пам ти ла 
про ме не рит ма и у том про це су су јој по ма га ли звон чи-
ћи ко ји се но се око но гу, јер се слу ша ње истих по ве зу је 

Мартина Трипковић у бхаратанатјам костиму
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са рит мом ко ји тре ба да се из ве де. То ком про це са уче ња, 
М. је сте би ло те шко да одр жи ди сци пли ну ве жба ња за то 
што око се бе ни је има ла под стрек ко ји би има ла у не кој 
шко ли за плес, где учи тељ по ка зу је по крет по по крет итд. 
Уче ње пра вил ног из во ђе ња по кре та је за М. би ло те же од 
по ве зи ва ња тих по кре та у фра зу, ка сни је ко ре о гра фи ју. 
Иако је зах те ва ло мно го вре ме на, уче ње пле са ни је ути ца-
ло на ње ну сва ко дне ви цу. Че сто би за мо ли ла не ко га да је 
сни ми док пле ше, ка ко би ка сни је има ла тач ни ји увид у 
сво је крет ње и ис прав ност истих. М. та ко ђе на по ми ње да 
ко стим мо же по мо ћи игра чи ма-по чет ни ци ма, јер по мо-
ћу ко сти ма мо гу од ре ди ти ко ли ко тре ба да чуч ну, из ве ду 
не ки по крет. Ка сни је, ка да се по кре ти са вла да ју, ко стим 
и не игра та ко бит ну уло гу, го во ри М., те се мо же игра ти 
и у сва ко днев ној оде ћи. Пр ва ко ре о гра фи ја ко ју је М. на у-
чи ла био је Ала ри пу плес, ко ји има уло гу сво је вр сне при-
пре ме, те ни је ве зан за ми то ло шку при чу или сл. 

Пе ри од уче ња је тра јао око го ди ну да на, пре но што је 
М. пр ви пут на сту пи ла у Ни шу 2008. го ди не. Све ча ност је 
би ла ор га ни зо ва на од стра не Ин диј ске ам ба са де у Бе о гра-
ду. Та да је М. из ве ла два пле са, Ра ма ја на и Га неш (Га на па-
ти); пр ви је ве зан за по зна ти ин диј ски еп, а дру ги је ди на-
мич ни плес ко ји пред ста вља бо жан ство Га неш. На кон тог 
на сту па усле ди ле су по хва ле од стра не ин диј ског ам ба са-
до ра, што је да ло до дат ни под стрек М. да на ста ви да се 
ба ви овим пле сом. То ком на ред не 2–3 го ди не, она је пле-
са ла у раз ли чи тим при ли ка ма, на при је ми ма Ин диј ске 
ам ба са де у Бе о гра ду, по во дом Да на не за ви сно сти Ин ди је 
и сл.; има ла је око 15 на сту па у том пе ри о ду. На сту па ла је 
и у ИМ МО аутлет цен тру у Бе о гра ду, про ши рив ши на тај 
на чин „сце ну“ из во ђе ња бха ра та на тјам пле са у Бе о гра-
ду, не из во де ћи са мо у при ли ка ма ве за ним за ин диј ску 
кул ту ру. По ред ових јав них на сту па, обе пле са чи це су 
че сто на сту па ле и за свој круг при ја те ља, пра ве ћи ве че ри 
по све ће не Ин ди ји у свом до му, са пле са њем, де гу ста ци јом 
ин диј ских је ла и сл. Упо ре ђу ју ћи ова два ис ку ства пле са-
ња, пред по зна тим и пред не по зна тим љу ди ма, М. ис ти че 
да јој је би ло лак ше ка да је из во ди ла пред не по зна ти ма, 
фо ку си ра ла би се на оно што тре ба да пред ста ви, док је 
пред по зна ти ма по сто ја ла бо ја зан од бу ду ћих ко мен та ра, 
под сме ха итд. На пи та ње ка кав је био од нос ње не око ли-
не пре ма пле са њу овог древ ног ин диј ског пле са, М. од го-
ва ра да ни је би ло не га тив них ко мен та ра, али да љу ди ма 
је сте би ло нео бич но што се не ба ви нпр. тр бу шним пле-
сом, као по пу лар ни јим, но то ни је ути ца ло на ње но да ље 
ба вље ње бха ра та на тја мом. Кад је са мо ис ку ство из во-
ђе ња овог пле са у пи та њу, М. ис ти че: ...ка да се ја об у чем 
у тај ко стим и ка да ста вим све то што тре ба, иза ђем 
на сце ну, пот пу но за бо ра вим, не ви дим ни ког, осим оно га 
што тре ба да ура дим и то је то, што ука зу је на пот пу ну 
кон цен тра ци ју о ко јој ће и ка сни је би ти ре чи. О са мом 
чи ну на сту па ња, М. ус хи ће но го во ри као о пред ста вља њу 
не чег вр ло ле пог и ве ли чан стве ног и да је све то, шмин ка 
и ко стим и на кит (укљу чу ју ћи и звон чи ће око чла на ка), 
као и сам пле сач, у слу жби пред ста вља ња пле са. Све те 
ма те ри јал не по ја ве пред ста вља ју са мо фи гу ру ко ја ис ка-
зу је из ван пле сне по ру ке, ко је плес у се би но си. Ин тер ак-
ци ја са пу бли ком је вр ло бит на, јер уко ли ко и пу бли ка 
пре по зна те од ре ђе не осе ћа је, сим бо ле, по ру ке, јед ном 
реч ју при чу ко ју бха ра та на тјам пре но си, на ступ пре ра-
ста у пра ви ужи так. М. на гла ша ва да плес не би тре ба ло 
да бу де его и стич ни при каз игра ча –ја се пред ста вљам, па 
и ка да би јој на кон на сту па при ла зи ли љу ди и че сти та ли, 
хва ли ли је, чи ни ло јој се као да их је у су шти ни оп чи ни-
ло оно што је пред ста ви ла, а не она са ма, као лич ност 

ко ја је пле са ла. Ова кав став сва ка ко не 
зна чи да пле сач ни је би тан ка да је сâ мо 
из во ђе ње у пи та њу, он да је сво је вр сни 
лич ни пе чат пле су, али не би тре ба ло да 
по сто ји све сна на ме ра ис по ља ва ња лич-
но сти кроз плес.

 О ва жно сти ко ју му зич ка прат ња има 
кад је реч о из во ђе њу бха ра та на тја ма, 
М. опи су је си ту а ци ју у ко јој му зи ка из 
тех нич ких раз ло га ни је би ла до вољ но 
гла сна, а плес је сва ка ко мо рао да се 
из ве де и у тим усло ви ма. Та да се пле сач 
осла ња на звук звон чи ћа ко је но си око 
но жних чла на ка, а ко ји пра те ри там 
прат ње то ком пле са и осла ња се на сам 
след по кре та. Це лу ко ре о гра фи ју је мо гу-
ће из ве сти на овај на чин, што све до чи 
о ва жно сти рит ма, од но сно рит мич ких 
обра за ца ко ји се пам те при уче њу пле са, 
док ме ло ди ја у овом слу ча ју не игра ве ли-
ку уло гу. Ме ло ди ја, сва ка ко, је сте ва жна 
за све у куп ни, сим би от ски аспект пле са, 
па та ко про фе си о нал ни пле са чи има ју 
свој ин стру мен тал ни ан самбл ко ји их 
пра ти на на сту пи ма (ин стру мен ти ко ји 
се ко ри сте на ве де ни су у уво ду ра да). 
Код М. из бор му зи ке за на ступ ипак 
игра бит ну уло гу, али не то ли ко у тех-
нич ком сми слу, већ за то што упот пу њу-
је на чин на ко ји она же ли да пред ста ви 
плес, те та ко М. ни је из во ди ла бха ра та-
на тјам са мо уз ин диј ску му зи ку, већ је 
и еск пе ри мен ти са ла у том сми слу, из во-
де ћи га и уз му зи ку јед не гру пе из Ру си-
је, ко ја из во ди екс пе ри мен тал ну му зи ку, 
чи ја се ди на мич на му зи ка са му шким 
гла со ви ма и бо га тим ин стру мен та ри ју-
мом укла па ла у из во ђе ње овог пле са. Са 
по себ ним ен ту зи ја змом у гла су, М. по ми-
ње да је за ту при ли ку са ма на пра ви ла 
јед ну ко ре о гра фи ју, ко ри сте ћи основ не 
по кре те бха ра та на тја ма и ту ко ре о гра-
фи ју уз не у о би ча је ну прат њу из ве ла је у 
Њу јор ку, на сту пив ши на јед ној тр кач кој 
ма ни фе ста ци ји. При ме ти ла је да је плес 
био до бро при хва ћен од стра не пу бли-
ке. Што се ти че из бо ра ин стру ме на та за 
прат њу, М. ис ти че да ни је игра ла уз та бле 
(ин диј ски буб ње ви), јер су пле сне тех ни-
ке ко је се из во де уз чи сту прат њу сло же-
них рит мич ких обра за ца ису ви ше те шке 
и углав ном их из во де про фе си о нал ни 
игра чи док она се бе сма тра ама те ром, те 
на по ми ње и да ни је ни кад има ла при ли-
ке да из во ди уз прат њу жи ве му зи ке. М. 
је на сту па ла уз тра ди ци о нал не ин диј ске 
ну ме ре ком по но ва не у свр ху пра ће ња 
бха ра та на тјам пле са (ви де ти стр. 46), 
игра ла је уз 4–5 та квих ну ме ра и ис ти че 
да јој ви ше од го ва ра ју спо ри је ну ме ре, 
Ра ма ја на или пак Кри шнин плес. 

М. се та ко ђе и крат ко ба ви ла еду ка тив-
ним ра дом, не ко вре ме је др жа ла ма лу 
шко лу пле са; на кон ча со ва је сла ла сво-
јим уче ни ца ма сним ке ка ко би мо гле да 
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на ста ве рад код ку ће. Ка ко са ма ис ти че, 
то ни је би ла пра ва шко ла, већ је под у-
ча ва ла сво је ко ле ги ни це са јо ге, ко је су 
се ба ви ле тр бу шним пле сом и мо дер-
ним пле со ви ма, те су же ле ле да про ба ју 
не што но во.

Го во ре ћи о сво јим да љим пла но ви ма 
ка да је плес у пи та њу, М. по ми ње јед-
ну шко лу кла сич ног ин диј ског пле са 
ко ја по сто ји у Со фи ји и да пла ни ра да 
оде та мо. Сва ка ко, пла ни ра да на ста ви 
ба вље ње бха ра та на тја мом и спрем на 
је да на ста ви сво ју еду ка ци ју у тој сфе ри 
уко ли ко бу де има ла при ли ку за то.

Ви о ле та је ра но до шла у до дир са ин диј-
ском кул ту ром, ње на мај ка је ве жба ла 
јо гу и та ко је В. као де вој чи ца по че ла да 
ве жба, а кроз ба вље ње јо гом раз ви ло се и 
ин те ре со ва ње за по крет. Сво ју пр ву учи-
те љи цу пле са, Ра ду Жив ко вић, упо зна ла 
је 1994. го ди не на на сту пу у Ин диј ској 
ре зи ден ци ји у Бе о гра ду. Пот пу но оп чи-
ње на пле сом, В. је за по че ла ла га но да га 
учи, кроз спон та но дру же ње са Р. Жив ко-
вић и пре но ше ње пле сних зна ња. В. ис ти-
че да је она ка сно по че ла са уче њем пле са, 
у сво јој 15. го ди ни, јер де вој чи це обич но 
поч ну да уче кла сич ни плес мно го ра ни-
је, у пе тој, ше стој го ди ни жи во та и по мо-
ћу те прак се се и раз ви ја ју. Не ко вре ме се 
ба ви ла пле сом, али ни је на сту па ла; ме ђу-
тим, шан са да на сту пи не пла ни ра но се 
ука за ла 1996. го ди не, ка да ње на учи те љи-
ца ни је мо гла да на сту пи због пу то ва ња 
и В. је игра ла уме сто ње. На сту пи ла је на 
све ча но сти по во дом Да на не за ви сно сти 
у Ин диј ској ам ба са ди и тај до га ђај је био 
сво је вр сна пре крет ни ца, ка да се В. опре-
де ли ла за кла си чан ин диј ски плес, не 
са мо у сми слу ак тив но сти, већ и на чи на 
жи во та ко ји он са со бом но си. Кри ти ке 
на сту па су би ле вр ло по зи тив не и та да-
шњи ам ба са дор Ин ди је у Бе о гра ду по мо-
гао је В. да на ста ви сво је пле сно шко ло ва-
ње у Ин ди ји, те је она убр зо от пу то ва ла 
та мо са сво јом по ро ди цом. Кул тур ни 
кон траст ко ји је уви де ла при до ла ску у 
Ин ди ју, упот пу њен са, ка ко В. при ме ћу-
је, убр за ном ма те ри ја ли за ци јом ства ри 
уко ли ко се ствар но же ле; све је то бо ра-
вак од че ти ри го ди не учи ни ло обо га ћу-
ју ћим. По ред уче ња пле са, В. је и пу то ва-
ла по Ин ди ји: би ла је у ју жној Ин ди ји, 
по кра ји ни Та мил На ду, ко ја пред ста вља 
сво је вр сну ко лев ку ин диј ског кла сич ног 
пле са. Пле сне шко ле су зах те ва ле пот пу-
но по све ћи ва ње уче њу, сход но то ме и 
мно го вре ме на, што В. у том тре нут ку 
ни је од го ва ра ло. Пр во бит ни план је био 
да оста не шест ме се ци у Ин ди ји, а то ли-
ко је тра ја ло са мо под у ча ва ње основ них 
тех ни ка у ју жно ин диј ској шко ли. Усле-
ди ла је пре по ру ка за Три ве ни Ка ла Сан-
гам шко лу у Њу Дел хи ју, чи ји је про грам 

ра да био при ла го ђен по тре ба ма стра ног сту ден та: учи ле 
су се исте тех ни ке бха ра та на тјам пле са, али за кра ћи 
вре мен ски пе ри од. Та ко је, са дру гим стран ки ња ма, В. 
учи ла не са мо плес, већ и ин диј ску фи ло зо фи ју, ко сти-
мо гра фи ју, тех ни ке шмин ка ња, пра ви лан став, ми ми ку. 
Ча со ви су тра ја ли по не ко ли ко са ти пре под не и не ко ли-
ко са ти по под не, али је В. мо гла да от пу ту је на не ко ли-
ко да на и по по врат ку на ста ви са уче њем. Та ко ђе су и та 
пу то ва ња би ла ве за на за плес, као што је пут у Врин да-
ван, ме сто ис пу ње но хра мо ви ма у ко ји ма се сва ко днев но 
плес из во ди као дар бо жан ству (оста так тра ди ци је Де ва-
да си игра чи ца). Ова из у зет на ис ку ства су пред ста вља ла 
од лич ну до пу ну, над град њу уче њу пле са. Струк ту ра јед-
ног ча са бха ра та на тјам пле са у Ин ди ји би ла је озбиљ на 
и зах тев на. По чев ши од по чет не пле сне по зе, по лу чуч ња 
из ког се кре ће у све оста ле по ло жа је, пре ко сло же них 
рит мич ких обра за ца ко је учи тељ бро ји и ко ји се пра те 
пре ци зним по кре ти ма, све тех ни ке зах те ва ју на ди ла же-
ње сна ге и во ље. 

Као и М., В. та ко ђе ис ти че да мо ра по сто ја ти лич ни 
пе чат, али не и од сту па ње од стрикт них пра ви ла ко ја се 
пре но се са учи те ља на уче ни ка. В. по ми ње и оба ве зно 
ода ва ње по што ва ња учи те љу пле са и про шлим учи те-
љи ма, сма тра ју ћи да би пра ви уче ник тре ба ло да увек 
сла ви свог учи те ља. В. по се ду је и ши ро ко зна ње, ка ко о 
исто ри ји бха ра та на тјам пле са, тер ми но ло ги ји, раз ли чи-
тим аспек ти ма пле са, та ко и уоп ште о ин диј ској кул ту-
ри, што ука зу је на је дан ду бин ски бли зак од нос са том 
те ма ти ком. Го во ре ћи о Де ва да си пле са чи ца ма, она до да је 
да да на шње пле са чи це, као знак за хвал но сти пре ма тим 
пр вим учи те љи ца ма кла сич ног пле са, про ла зе кроз је дан 
об ред ини ци ја ци је. У тој це ре мо ни ји мла да пле са чи ца 
до би ја по себ но име, име јед не од ста рих Де ва да си пле са-
чи ца и на тај на чин по ста је при хва ће на као бха ра та на-
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тјам из во ђач и да љи пре но си лац зна ња. Као и М., она 
та ко ђе на гла ша ва да по ред лич ног пе ча та, то ком из во ђе-
ња ни је би тан сам пле сач већ по ру ка ко ју пре но си кроз 
плес и тре ба ло би да се бе по сма тра као ин стру мент.

По сто је две вр сте пле са, го во ри В., онај у ком се рит мич-
ка и играч ка сег мен та ци ја по кла па ју и онај у ком се ове 
две ли ни је не по кла па ју, те пле сач мо ра бро ја ти рит мич-
ке је ди ни це у се би. Ка да го во ри о са мом про це су уче ња, 
В. ис ти че да су јој рит мич ки обра сци би ли те жи за уче ње 
уко ли ко је плес у бр зом тем пу, ди на ми чан и опу лен тан у 
сми слу по кре та. За ни мљив је сле де ћи опис: ...ре ци мо док 
спо ји те две раз ли чи те фи гу ре у је дан по крет, ис ко ри сти-
ли сте 5–6 ва ри јан ти, по глед, осмех, гла ва, јед на му дра 
јед ном ру ком, дру га му дра дру гом, а но ге ра де то тал но 
не што тре ће и то у мо мен ту де лу је не спо ји во, а за пра-
во зах те ва стал ну прак су и ве жбу, ве жба ње, ве жба ње... А 
он да на кон не ког вре ме на про сто то све лег не на сво је. 
Са мо по на вља ње јед ног те истог по кре та не пред ста вља 
те шко ћу за В., јер је сам по крет фа сци ни ра и та фа сци на-
ци ја је ко рен ње ног ба вље ња пле сом. 

В. еду ка тив ни рад је за по чео на кон на сту па у про јек ту 
Кул ту ре све та у Би теф те а тру, где је пред ста вља ла Ин ди-
ју. На кон тог на сту па је по че ла да др жи нај пре при ват не 
ча со ве пле са, а за тим је за по че ла рад са ма лим гру па ма 
уче ни ца. Иако би по сле сва ког на сту па до би ла из у зет но 
по зи тив не ре ак ци је и ус по ста ви ла мно го кон та ка та, све-
га не ко ли ко осо ба би се опро ба ло у пле су и на кон не ко-
ли ко ча со ва би углав ном од у ста ја ле. На пи та ње за што је 
то та ко, В. сма тра да они не мо гу би ти при ву че ни са мо 
пле сом: тај плес има ду бо ку по за ди ну и исто ри ју и ако 
се не ко не осе ћа бли ско са ти ме, не ће се озбиљ но ба ви ти 
ти ме. Та ко ђе, не ке де вој ке су из ра зи ле же љу да то што 
на у че по ка жу ка да не где иза ђу, а бха ра та на тјам ни је 
плес ко ји мо же да се из во ди у сва кој си ту а ци ји, те се 
он да опре де љу ју за дру гу, но ви ју фор му ин диј ског пле са, 
Бо ли вуд плес или не ке дру ге фор ме. У свом еду ка тив ном 
ра ду, В. ис ти че да је у по чет ку по треб но по сма тра ње пле-
са сво јим уче ни ци ма би пр во пу сти ла сни мак пле са и 
до пу сти ла да њи хо ва под свест упи ја по кре те ко је гле да ју. 
На кон по сма тра ња се пре ла зи у ак тив ни сту пањ уче ња, 
пр во се раш чла не по кре ти – по себ но по кре ти ру ку, па 

по кре ти но гу, па ми ми ка, за тим се све 
по ве зу је у је дан ло ги чан след, ток пле са. 
Ка да се и са ма ко ре о гра фи ја уве жба у 
пот пу но сти, он да се ра ди на есте ти ци и 
емо ци ји ко ју плес пре но си и В. сма тра да 
је тај део и нај бит ни ји, по ми њу ћи ка ко и 
не ки кри ти ча ри ви ше це не до бро из не ту 
по ру ку, иако мо жда по сто је не ки тех нич-
ки не до ста ци. Ка ко је кла си чан плес у 
сво јој из вор ној фор ми до ста зах те ван и 
ком плек сан за уче ње, та ко ђе тре ба има-
ти и ја ку мо ти ва ци ју, па В. пла ни ра да се 
ба ви и тзв. Нри тја-јо гом, од но сно ди сци-
пли ном ко ја спа ја јо гу и плес, ко ја ве жба-
њу јо ге до да је умет нич ку ди мен зи ју. 
Ова ква ди сци пли на пред ста вља и до бру 
при пре му уко ли ко не ко ка сни је по же ли 
да се по све ти кла сич ном пле су. Та ко ђе је 
др жа ла и ра ди о ни це, ко је су би ле вр ло 
успе шне, ча со ви би се одр жа ва ли ви кен-
дом и на кон то га би уче ни ци до би ли сни-
мак ко ре о гра фи је, ра ди ли су код ку ће и 
ла га но на пре до ва ли до на ред ног ви кен-
да. Еду ка тив ни циљ ко ји В. се би по ста-
вља је сте да под у ча ва њем офор ми још 
јед ну со лид ну пле са чи цу/пле са ча бха ра-
та на тја ма, ка ко би за јед нич ки на сту-
пи би ли мо гу ћи; по ми ње ка ко је има ла 
при ли ке да гле да чи та ве тру пе пле са ча 
ко ји при ча ју јед ну дра му од по ла са та до 
сат вре ме на, али кроз плес, об ра ђу ју ћи 
чи та ве епо ве, не са мо ми то ло шке, већ 
и из ин диј ске исто ри је и сва ко днев ног 
жи во та. 

Као и М., В. је че сто пра ви ла кућ не пер-
фор ман се, на при мер по сле са вла да не 
ко ре о гра фи је. На пи та ње да ли је про цес 
уче ња пле са ути цао на њен сва ко днев ни 
ри там жи во та, В. ис ти че да је сте би ла 
дис тан ци ра на, по го то во у по чет ку, али 
не пре ви ше, јер је по сто ја ла по тре ба да 
од мах не ко ме по ка же шта је на у чи ла. 
Ни је би ло не га тив них ре ак ци ја В. око-
ли не на са мо ба вље ње пле сом, ко ли ко 
на ње ну фи ло зоф ску опре де ље ност кроз 
фа сци на ци ју ин диј ском кул ту ром, али 
је упра во та дис тан ца би ла ума ње на при 
су сре ту са пле сом. Пред ра су де ве за не за 
та ко раз ли чи ту и уда ље ну кул ту ру као 
што је ин диј ска ла га но су не ста ја ле, при 
су сре ту са ку хи њом, умет но шћу, те су на 
тај на чин и бо ље схва ти ли В. као осо бу.

В. је то ком уче ња ви ше па жње по све ћи-
ва ња по кре ти ма ру ку, али се тру ди ла да 
па жња бу де јед на ко рас по де ље на по сег-
мен ти ма. Ми ми ка би јој при чи ња ва ла 
те шко ће, јер јој је те шка иден ти фи ка ци-
ја са ли ко ви ма ко ји ни су ве се ли, ка ква је 
она по при ро ди и сма тра да је то аспект 
на ко ме би тре ба ло да ра ди. За ни мљи во 
је да ка да је бха ра та на тјам у пи та њу, 
В. ни је има ла те шко ћа при осло ба ђа њу 
не ког де ла те ла, али је би ла у си ту а ци ји 
да се опро ба у еги пат ском тр бу шном пле-
су и том при ли ком се осе ћа ла као да у 
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жи во ту ни је пле са ла; та ко је уви де ла да 
је та ле нат за бха ра та на тјам не што што 
јој је при род но да то.

Углав ном је мо гла пле са ти без об зи-
ра на сво је рас по ло же ње, фи зич ко ста-
ње, би ло у ви ду бо ле сти или не зго де на 
би ни. Ка да би кро чи ла на би ну, оста вља-
ла би све те те шко ће за со бом. Екс трем ни 
при мер овог сво је вр сног тран са у ко ји 
пле сач за па да је сте ка да је В. при ли ком 
из ла ска на сце ну ста ла на чи о ду ко ја је 
гре шком па ла на под: она твр ди да у том 
мо мен ту и у то ку пле са ни је би ла све сна 
по вре де и бо ла, јер је би ла у пот пу но сти 
фо ку си ра на на плес. На кон пле са је на јед-
ном по ста ла све сна из у зет но ја ког бо ла у 
но зи и би ла је на ко рак од оне све шћи ва-
ња. На овај на чин се плес мо же по сма тра-
ти и као вид бор бе са са мим со бом, пут 
ка пре ва зи ла же њу гра ни ца те ла, стра-
хо ва, бо ла, ле њо сти. Обе пле са чи це су 
осе ти ле на не ки на чин и ис це љу ју ћу моћ 
бха ра та на тјам пле са: ка да су се осе ћа-
ле ло ше, чим би по че ле да пле шу, то ста-
ње би се про ме ни ло, по пра ви ло.

В. је на сту па ла у раз ли чи тим при ли ка-
ма, нај ви ше у оним ве за ним за Ин диј ску 
ам ба са ду, на при је ми ма, али и на мод-
ним ре ви ја ма за мод ну ку ћу Ге то ко ја 
је ин спи ри са на Ин ди јом, за тим у са рад-
њи са ве ле про да ја ма ин диј ске ро бе, на 
из ло жба ма сли ка, на да ни ма Ин ди је у 
Ха ја ту, да ни ма ин диј ске ку хи ње и слич-
ним ма ни фе ста ци ја ма. Већ је по ме ну та 
са рад ња са Би теф те а тром у про јек ту Кул-
ту ре све та. Са ра ђу је и са Јо га Са ве зом 
Ср би је, до би ја по зи ве да упот пу ни јо га 
ра ди о ни це пле сом. В. ис ти че да се она 
увек тру ди да то ни је не ки на ступ где 
не ће би ти љу ди ко ји не ће це ни ти плес на 

пра ви на чин, али су, на жа лост, че сто по сто ја ли не га тив-
ни ко мен та ри: то је не ка сек та или су и оче ки ва ли не ку 
оскуд но оде ве ну пле са чи цу, док бха ра та на тјам ко стим 
пре кри ва ско ро це ло те ло. По ред на сту па у Бе о гра ду, В. је 
са ра ђи ва ла и са Вед ском ака де ми јом у Бер ли ну и Хај дер-
бер гу, на сту па ла је на раз ли чи тим сај мо ви ма, сим по зи ју-
ми ма, јед ном или два пут го ди шње. Та ко ђе је из во ди ла 
бха ра та на тјам у Хр ват ској и Ма ке до ни ји. 

При ча ју ћи о ра зли ци из ме ђу пле са ња пред по зна том и 
пле са ња пред не по зна том пу бли ком, В. се се ћа да јој је у 
по чет ку би ло лак ше да пле ше пред не ким ко га зна, али 
је ка сни је, на кон са ве та сво је учи те љи це, уви де ла да би 
тре ба ло да за не ма ри по сто ја ње пу бли ке у то ку из во ђе ња, 
јер је сам плес на ме њен бо жан ству и прин ци пу за ко ји је 
то бо жан ство ве за но, ис ка зу ју ћи на тај на чин пре те жно 
ри ту ал ни, а не сцен ски аспект пле са. В. сма тра да би би ла 
у ста њу да у не ком изо ло ва ном окру же њу из ве де плес јед-
на ко ква ли тет но, јер ис ти че да нај че шће пле ше ка да не ма 
ни ко га у бли зи ни и да је из во ди ла не ке по себ но ле пе спон-
та не ко ре о гра фи је упра во ка да ни је би ло пу бли ке. 

Му зич ка прат ња то ком на сту па је ве о ма ва жна за В.; 
по себ но је бит но да бу де до вољ но гла сна ка ко би да ла 
до дат ну мо ти ва ци ју. Има ла је при ли ку да јед ном пле ше 
уз прат њу жи вих сви ра ча у Не мач кој. Та гру па из во ди 
тра ди ци о нал ну кла сич ну ин диј ску му зи ку и она ис ти-
че да је та кво ис ку ство пот пу но дру га чи је од пле са ња уз 
сни мак, јер ства ра ком плет ну сли ку и уго ђај. 

Ка да је из бор сним ка му зич ке прат ње за на ступ у пи та-
њу, В. има не ко ли ко ну ме ра ко је че сто из во ди и оне су 
углав ном ве за не за бо жан ство Ши ву, јер се са њи ма емо-
тив но по и сто ве ћу је. Што се ти че ин стру ме на та, од го ва ра 
јој звук фла у те и си тар. Ка да из во ди, ви ше слу ша ри там 
не го ме ло ди ју, чак ис ти че ка ко по не кад ме ло ди ја као да 
се „из гу би“ то ком слу ша ња, по себ но за то што је у бха ра-
та на тја му бит но да сва ки рит мич ки обра зац бу де про-
пра ћен истим бро јем ко ра ка (ко ли ко је и рит мич ких „уда-
ра“). Ка да је то ускла ђи ва ње рит ма и по кре та но гу слу чај, 
по сто је од ре ђе ни пле со ви ко ји су вр ло те шки у том аспек-
ту, ко ји сво је вр сну кул ми на ци ју до сти жу ка да пле сач већ 
по ста не умо ран, те зах те ва ју ком пли ко ва не по зе, на јед-
ној но зи – ко је зах те ва ју ба ланс или скуп ви ше та квих 
по за. Пле сач че сто мо ра да па зи ка ква је под ло га по ко јој 
игра, да ли је под ра ван или не, да ли је у пи та њу др ве на 
под ло га или не што глат ко; сви ови фак то ри игра ју бит ну 
уло гу ка да је ква ли тет из во ђе ња пле са у пи та њу. 

Но шња (ко стим) и шмин ка су вр ло бит ни, го во ри В., 
али по не кад, ка да не по сто је усло ви да се све то ис по-
шту је, плес и да ље мо же да оста ви јак ути сак. Ко стим 
и шмин ка, као што је и М. ис та кла, је су по себ но бит ни 
код мла дих пле са ча, јер пред ста вља ју јед ну вр сту ослон-
ца, ви зу ел но оста вља јак ути сак на пу бли ку ка да се ле по 
ис цр та ју сто па ла, ша ке итд. При ли ком не ких из ла за ка, В. 
би при ја те љи мо ли ли да за и гра и он да би пле са ла у сва ко-
днев ној оде ћи и уз му зи ку ко ја је би ла до ступ на, та ко да 
је из во ди ла ко ре о гра фи ју по све ће ну бо жан ству Га неш уз 
му зи ку Мајкла Џек со на и при ме ти ла је да су се рит мич-
ке фра зе по кло пи ле и да је уви де ла ка ко бха ра та на тјам 
мо же ле по да се из ве де и уз дру га чи ју вр сту му зи ке.

В. пла ни ра да се и да ље ак тив но ба ви бха ра та на тјам 
пле сом, ка ко у до ме ну еду ка ци је, та ко и у сми слу соп стве-
ног на пре до ва ња, са вла ђи ва ња но вих ко ре о гра фи ја, као 
и кре и ра ња не ких кул тур них ве че ри итд. Сма тра да је 
плес са став ни део ње ног жи во та и сво је вр сна оаза ко јој 
се стал но вра ћа, ка ко би се бе ду хов но „на хра ни ла“ и 
на пре до ва ла у сва ком сми слу. 

Виолета Пурхмајер у бхаратанатјам 
костиму
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Ис тра жу ју ћи по сто је ћу ли те ра ту ру о иден ти те ту у 
ве зи са му зи ком, као и иден ти тет сам по се би, Ти мо ти 
Рајс при ме ћу је да не по сто ји је дан је ди ни вид лич ног 
иден ти те та, јед но Ја ко је би би ло по сто ја но, већ да сва-
ко по се ду је раз ли чи те иден ти те те, раз ли чи те ре флек си је 
прин ци па и ис ку ста ва. Ове раз ли чи те иден ти те те, род-
не, ет нич ке, на ци о нал не итд., мо же мо по сма тра ти има ју-
ћи у ви ду и раз ли чи те еле мен те са ме му зи ке, ме ло ди ју, 
ри там, ме тар, бо ју, фор му и то ме слич но. На обе сфе ре 
ути чу мно ги фак то ри и усло ви, те је не кад и те шко раз-
гра ни чи ти исте.29 

Са слич ним се те шко ћа ма су о чи ла и аутор ка овог тек-
ста, по ку ша ва ју ћи да кроз ду бин ски ин тер вју осве тли 
сле де ће лич не иден ти те те пле са чи ца: со ци јал ни, пле сни, 
му зич ки, род ни, ет нич ки, на ци о нал ни (на ци о нал но-кул-
тур ни), ге не ра циј ски, стру ков ни и ре ли ги о зни.

Сам иден ти тет се мо же де фи ни са ти на раз ли чи те на чи-
не, а је дан од на чи на по сма тра ња иден ти те та и онога на 
че му је за сно ван је сте онај ко ји ну ди Е. Х. Ерик сон: …све-
сно осе ћа ње да има мо иден ти тет за сно ва но је на два 
ти па исто вре ме ног опа жа ња: на не по сред ном опа жа њу 
соп стве не са мо и сто вет но сти и не пре ки да но сти у вре-
ме ну и на исто вре ме ном опа жа њу чи ње ни це да и дру ги 
уоча ва ју на шу исто вет ност и не пре ки да ност30, што ука-
зу је на нео дво ји вост лич ног иден ти те та од ко лек тив ног 
фак то ра, односно да мо ра по сто ја ти од ре ђе но пре по зна-
ва ње иден ти те та као та квог. Б. По по вић про ши ру је го ре 
из ло же ну ми сао: Ми слим да иден ти тет ва ља тра жи ти 
из ме ђу сле де ћих та ча ка: опа жа ње се бе у од но си ма са дру-
ги ма и са са мим со бом и сво јом исто ри јом као истог из во-
ра опа жа ња и раз у ме ва ња и об ја шња ва ња у „про стор но-
вре мен ским ди мен зи ја ма“...31. У овом де лу свог про ми-
шља ња иден ти те та, Б. По по вић до да је да је же ља љу ди 
да бу ду раз ли чи ти од дру гих од из у зет не ва жно сти,32 
што мо же би ти бит но и за на ше раз ма тра ње за што су М. 
и В. упра во ода бра ле је дан та ко ег зо ти чан и кул ту ро ло-
шки ви ше слој но раз ли чит плес од оних ко ји су им ге о-
граф ски бли жи. Бу ду ћи да су обе из ра зи то кре а тив не и 
ши ро ко ум не осо бе, на ме ће се и те о риј ска ми сао да је под-
све сна же ља за раз ли чи то шћу од сво је сре ди не од и гра ла 
уло гу у из бо ру пле сне ак тив но сти. Јелена Ђу рић ис ти че 
да је по јам иден ти те та па ра док са лан, због исто вре ме не 
го ре по ме ну те нео дво ји во сти од ства ри ко је су из ван нас 
(на ци је, ро ди тељ ства, про фе си је) и одво ји во сти сва ке 
је дин стве не ин ди ви дуе. 

То ком ис тра жи ва ња ка ко се од ре ђе ни лич ни иден-
ти те ти ис по ља ва ју кроз бха ра та на тјам плес код на ше 
две пле са чи це и иш чи та ва њем ли те ра ту ре о иден ти те ту, 
чи ни се као да мо жда ви ше тер мин „соп ства“, ко ји Јеле-
на Ђу рић (осла ња ју ћи се на дру ге ауто ре као што је Хер) 
об ја шња ва као: при ват не до жи вља је би ћа и пред ста вља 
из вор опа жа ња у ком би на ци ји са тер ми ном иден ти те та, 
пред ста вља осло нац за оно што су две пле са чи це по де ли-
ле са аутор ком тек ста. Сва ка ко, то је су са мо те о риј ски 
раз дво је не сфе ре, ко је су у ствар но сти нео дво ји ве и са мо 
ску па чи не јед ну лич ност, ин ди ви дуу. Са ма иден ти фи ка-
ци ја као про цес пред ста вља сло же но се ман тич ко по ље 
кон стру и са но на пре по зна ва њу за јед нич ког по ре кла или 
ка рак те ри сти ка и при пад ни штву ко је се ту ус по ста вља,33 
и то пре по зна ва ње уоча ва мо код М. и В., али у тран скул-
ту рал ном сми слу, од но сно на јед ном ни воу ви шем (или 

ши рем) од пре по зна ва ња при пад но сти 
јед ном по ре клу, кроз пре по зна ва ње из ра-
зи те бли ско сти са дру гом кул ту ром. 
Ка да смо већ ис та кли и про бле ма ти ку 
„соп ства“, од нос ове по ја ве и по ја ве „дру-
го сти“ (по себ но ка да го во ри мо о ег зо тич-
ним кул ту ра ма), ка ко ис ти че Биљана 
Ми ла но вић, под ра зу ма ва и ус по ста вља-
ње гра ни ца ме ђу иден ти те ти ма. Сва ка-
ко, те су гра ни це ре ла тив не и про мен-
љи ве, као и сам иден ди тет, али упу ћу ју 
на ба вље ње раз ли ка ма, што је по себ но 
бит но за овај рад о бха ра та на тјам пле-
су,34 јер он упра во и је сте, са свим сво јим 
пра те ћим кул ту ро ло шким еле мен ти ма, 
из ра зи то раз ли чит од кул ту ре у ко јој су 
М. и В. од ра ста ле.

Ен ту зи ја зам и страст ко је уоча ва мо 
код ова два из во ђа ча мо гу се по ве за ти 
са уви ди ма ко је из ла же То мас Ту ри но: 
да од ре ђе не умет нич ке фор ме са со бом 
но се и лич на зна че ња, те та ко и на ше емо-
тив но „ула га ње“ по ста је сна жни је кад се 
њи ма ба ви мо, по себ но ка да су исте ве за-
не за бит не аспек те на шег жи во та,35 као 
што је бхаратанатjам ве зан за ба вље ње 
јо гом код обе пле са чи це или код В. за 
чи ње ни цу да је од ма ле на (пре ко мај чи-
ног ин те ре со ва ња за јо гу и ин диј ску кул-
ту ру) би ла по ве за на са јо гом.

Тран сна ци о нал ни из во ђа чи бха ра та-
на тјам пле са се че сто на ла зе пред иза-
зо вом ка ко на пра ви на чин при ка за ти 
стра ној пу бли ци је дан тра ди ци о на лан 
плес ко ји у се би са др жи мно штво ми то-
ло шких, кул ту ро ло шких и на ци о нал-
них ин диј ских сим бо ла. Не ки ко ри сте 
мо гућ ност крат ког увод ног пре да ва ња и 
де мон стри ра ња основ них по кре та ка ко 
би пу бли ку при пре ми ли за оно што 
сле ди.36

Ка да го во ри мо о ис по ља ва њу стру ков-
ног иден ти те та, ба ве ћи се по слом у сво-
јој стру ци (ве ле про да ја здра ве хра не), 
по ред ба вље ња бха ра та на тјам пле сом, 
М. плес ви ди као свој хо би, сма тра ју ћи 
да на тај на чин не ис по ља ва се бе про фе-
си о нал но, док В. сво је ба вље ње пле сом не 
де фи ни ше ни као по сао ни ти као хо би, 
већ ви ше као на чин жи во та, сва ко днев-
но раз ми шља ње пре не то кроз по крет. 
Ме ђу тим, код В. при ме ћу је мо (по опи су 
на сту па и еду ка тив ног ра да об ли ко ва-
ног у шко лу пле са) од нос пре ма пле су 
ко ји је бли жи про фе си о нал ном, ипак 
озбиљ ни јем од хо би ја. В. ис ти че да је 
ра ни је ма шта ла о ди зај ну, сли ка њу, ра ду 
у га ле ри ја ма у сво јој стру ци, де ли мич но 
и да нас та ко ви ди се бе, али би то ства ра-
ла штво би ло ве за но за плес, он је по стао 
до ми нант на сфе ра.

Ка да се М. од лу чи ва ла упра во за ин диј-
ски плес, ни је би ла во ђе на не ким ре ли-
гиј ским опре де ље њи ма, пре су дан јој је 
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био плес као плес. Ме ђу тим, у то ку уче-
ња је при ме ти ла од ре ђе не про ме не у сво-
јој лич но сти, схва та ње шта тај плес са 
со бом но си. На пи та ње да ли би за се бе 
ре кла да је ре ли ги о зна осо ба, М. ис ти че 
да се од у век ин те ре со ва ла за раз ли чи-
те ре ли ги је, на чин на ко ји су од ре ђе ни 
на ро ди при сту па ли Бо гу; ме ђу тим, ни у 
јед ној се ни је про на шла као след бе ник. 
Ви дев ши ин диј ски плес ужи во, до би ла 
је, ка ко ка же „уну тра шњу по тре бу“ да 
се ти ме ба ви, а исто пре по зна ва ње при-
ме ћу је мо и код В. ка да је ода бир пле са 
у пи та њу. М. се ба ви и пе ва њем, исто 
као хо би јем, у пе вач кој гру пи ко ју чи не 
де вој ке из раз ли чи тих зе ма ља – Сло-
ве ни је, Ма ке до ни је, Бо сне итд., што 
на но во ука зу је на кон стант ну те жњу да 
сво је кул тур не гра ни це про ши ри из ван 
ге о граф ских. М. пак не осе ћа по себ ну 
при вр же ност ни пре ма хин ду ре ли ги ји, 
ко ја је сте те мељ бха ра та на тјам пле са. 
Го во ре ћи о свом од но су пре ма ре ли-
ги о зно сти В. из ра жа ва ми шље ње да је 
ду хов на осо ба, али се не ве зу је за не ку 
ре ли ги о зну ор га ни за ци ју. Сма тра да пра-
ва ду хов ност под ра зу ме ва рад на се би 
и син те зу до брих осо би на, та ко да из 
сва ке кул ту ре мо же мо „по ку пи ти“ оно 
што је нај бо ље за нас и што нам нај ви ше 
при ја, опле ме њу ју ћа зна ња ко ја нас чи не 
бо љим осо ба ма. Ис ти че да су упра во раз-
ли ке из ме ђу кул ту ра, та ра зно вр сност, 
оно што но си по себ ну ле по ту. Уочи ла 
је да љу ди че сто ви де раз ли чи тост као 
прет њу или ми сле да јед но опре де ље ње 
ис кљу чу је мо гућ ност дру гог, док код обе 
на ше пле са чи це при ме ћу је мо из ра зи ту 
те жњу ка мул ти кул ту рал но сти и сло бо-
ди у до ме ни ма ових иден ти те та (кул тур-
но-ре ли гиј ско-етич ких). Раз у ме ва ње 
ми то ло шких при ча што бха ра та на тјам 
плес на не ки на чин је сте, на до ве зу је на 
про ма тра ње ис по ља ва ња ре ли гиј ских 
иден ти те та. Са раз у ме ва њем ових при-
ча М. ни је има ла по те шко ћа, али је би ло 
бит но упо зна ти ли ко ве ко ји се кроз ту 
при чу про вла че, раз ли чи та бо жан ства и 
шта она пред ста вља ју, те ка ко их тре ба 
пред ста ви ти. М. сма тра да код нас љу ди 
има ју про блем да при хва те ин диј ску кул-
ту ру због ре ли гиј ске ди мен зи је, од но са 
мо но те и зам-по ли те и зам. Упра во је то 
оно што је М. при ву кло к ин диј ском 
пле су пре не го ка на шим пле со ви ма, то 
раз ли чи то ис по ља ва ње јед ног вр хов ног 
бо жан ства, где мно га бо жан ства пред-
ста вља ју мно го ли ке аспек те и ис по ља ва-
ња прин ци па. Са не ким ли ко ви ма, пак, 
ни је успе ва ла да се по и сто ве ти, као што 
је бо жан ство Ка ли, ко је до но си си ло вит 
и брз про грес, док ње ном тем пе ра мен ту 
од го ва ра ју мир ни ја бо жан ства. По те шко-
ћа са раз у ме ва њем и ин тер пре ти ра њем 
при ча ко је бха ра та на тјам пре но си, 

како В. ис ти че, ни је има ла, јер је већ уве ли ко пре по чет-
ка ба вље ња пле сом би ла упо зна та са кла сич ним епо ви ма 
и ду хов ним ди сци пли на ма ко је се на њи ма заснивају. 
То ком уче ња пле са у Ин ди ји има ла је при ли ке и да учи 
од ре ђе не сти хо ве на сан скри ту, ка ко се из го ва ра ју, њи хо-
ву сло гов ну струк ту ру, те је и то би ло од ве ли ке по мо ћи 
и у ет нич ки-кул ту ро ло шком сми слу је при бли жи ло тој 
ма те ри ји.

Говорећи о раз ли ка ма из ме ђу пле са мла ђих и ста ри јих 
же на, М. каже да су мла ђе пле са чи це енер гич ни је, као и 
да је има ла при ли ке да гле да не ке сним ке ста ри јих пле са-
чи ца ко је ни су та ко енер гич не, али су њи хо ви по кре ти 
пот пу но пре ци зни, сва ки по крет је на ме сту и тај ква-
ли тет је осе тан. Сли чан ис каз про на ла зи мо и код В., ко ја 
пре при ча ва до га ђај ка да је при су ство ва ла на сту пу јед не 
ста ри је пле са чи це кла сич ног ин диј ског пле са, чи ји је 
на ступ био из у зе тан и у то ку истог се ста рост ни је при ме-
ћи ва ла, као да је ста ње све сти из ме ње но у то ли кој ме ри 
да те ле сна огра ни че ња па да ју у сен ку. Сла жу ћи се са М. о 
го ре по ме ну тој ра зли ци из ме ђу пле са мла дих и ста ри јих 
же на, В. до да је да се код ста ри јих уоча ва ве ће са мо по у зда-
ње због ду жег ис ку ства. Естет ски, В. сма тра да не по сто ји 
ве ли ка раз ли ка из ме ђу ге не ра циј ски уда ље них пле са чи-
ца, сам ко стим и на кит и бо га та шмин ка, све то за о ку пи-
ра чу ла да ви ни не стиг не те да гле да те и да ми сли те 
ко ли ко она има го ди на. Ка да је реч о тој естет ској ди мен-
зи ји, М. ка же да та два ви да те ле сно сти (мла до и ста ро) 
пред ста вља ју раз ли чи те фе но ме не: мла до све жи ну и 
ле по ту, а ста ри је ис ку ство и ду би ну. Ка да је реч о ње ном 
лич ном ге не ра циј ском иден ти те ту ис по ље ном кроз плес, 
на пи та ње да ли се ви ше осе ћа као зре ла или мла да осо ба, 
М. од го ва ра да то умно го ме за ви си од то га ка ко се осе ћа 
пре на сту па, ко ли ко вре ме на има за при пре му за на ступ 
и сл. Све ово до при но си сми ре но сти, па сто га и сво је вр-
сној зре ло сти при на сту пу. На исто пи та ње, В. од го ва ра 
да ви ди се бе мо жда ви ше као зре лу осо бу у сми слу ис ку-
ства и си гур но сти: све сна је свих гре ша ка ко је на пра ви, 
али не по сто ји страх од то га шта ће дру ги ре ћи, већ по сто-
ји и кри тич ки став пре ма са мој се би; мо же би ти по хва ље-
на, али све сна да је плес мо гао би ти бо љи.

М. ви ди плес као сво је вр сну по тра гу, тра га ње чо ве ка 
за са мим со бом. Ка сни је, кад је по че ла да се ба ви јо гом, 
по ве за ла је плес и са том ди сци пли ном и по че ла озбиљ-
ни је, сту ди о зни је да се ба ви исто ри ја том бха ра та на тјам 
пле са, као и ми то ло ги јом, фи ло зо фи јом и из у зе тан је зна-
лац у том под руч ју.

От кад се ба ви кла сич ним ин диј ским пле сом, М. је код 
се бе при ме ти ла од ре ђе не про ме не у лич но сти, сво је лич-
но осло ба ђа ње, не ку но ву си гур ност, у сми слу ко му ни ка-
ци је са дру гим љу ди ма, при хва та ња жи вот них си ту а ци-
ја, кроз бу ђе ње осе ћа ја љу ба ви, што спа да у де во циј ски 
аспект пле са. Ис ку ство пе ва ња је пот пу но дру га чи је од 
пле са, ис ти че М., пе ва ње је уско ве за но за вр сту му зи ке 
ко ја се из во ди. Дру га пле са чи ца, В., та ко ђе ис ти че ути цај 
пле са на њен жи вот, пре ко ње га је упо зна ла мно го љу ди 
раз ли чи тих ин те ре со ва ња, при ја те ље, сте кла но ва са зна-
ња и сл. Кроз плес ис ка зу је и сво ју по тре бу за кре а тив но-
шћу, за ле пим ства ри ма, де та љи ма, тка ни на ма, на ки том. 

Ка да је реч о ис по ља ва њу ет нич ког иден ти те та, М. 
од нос пре ма срп ској кул ту ри се ни је про ме нио од кад се 
ба ви пле сом, али је кроз плес упо зна ва ла ин диј ску кул-
ту ру и та ко јој по ста ја ла све бли жа. Има ла је же љу да 
са не ким по де ли ту страст и ин те ре со ва ње, али љу ди из 
ње не око ли не ни су би ли јед на ко за ин те ре со ва ни. С дру ге 
стра не, В. од нос пре ма срп ској кул ту ри се је сте про ме нио 
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ка да је схва ти ла да ви ше зна о ин диј ској тра ди цији не го 
о срп ској и да го ди на ма пред ста вља ту да ле ку тра ди ци-
ју у Бе о гра ду. Уви де ла је да би тре ба ло да се ви ше оба ве-
сти о кул ту ри зе мље из ко је по ти че, по себ но јер по сто је 
од ре ђе не слич но сти, лин гви стич ке, умет нич ке, ко је спа-
ја ју те две кул ту ре на за ни мљи ве на чи не и ту до ла зи до 
пре и спи ти ва ња и над град ње ет нич ког иден ти те та. Ка да 
се ба ви мо пи та њи ма ет нич ког иден ти те та, за ни мљив је 
по глед ко ји Ма ри ја Ко у ма ри а ноу ис ти че у свом ра ду о 
мно го стру ким иден ти те ти ма јед не гру па ци је на Ки пру, 
а то је ко ри сност тер ми на ет ни ци ра ња (сло бо дан пре-
вод „et hni ci sa tion“ тер ми на) однoсно. на чи на на ко ји се 
од ре ђе на ет нич ка гру па ци ја при ла го ђа ва стра ној у ко јој 
по сто је две стра не: до ми нант на гру па ко ја по сма тра, оце-
њу је но во при до шлу и аутоет ни ци ра ње, тј. на чин на ко ји 
но ва гру па де фи ни ше са му се бе, али у ре ак ци ји са око-
ли ном.37 Тај од нос уоча ва мо и код на ше две пле са чи це, 
у (не)при хва та њу од стра не око ли не, има ју ћи у ви ду М. 
ис ку ство не ра зу ме ва ња и пр во бит но В. ис ку ство не ра зу-
ме ва ња ње не фи ло зоф ске опре де ље но сти, пре но што је 
по че ла да пле ше (види стр. 51) и двој ства тих од но са.

Сно ве ве за не за бха ра та на тјам М. ни је има ла, ко ли-
ко се се ћа, али не ко уну тра шње пре по зна ва ње сма тра да 
по сто ји, да ни је слу чај но што је скло на упра во це ло куп-
ној ин диј ској кул ту ри. Иако ни кад ни је би ла у Ин ди ји, 
сма тра да би се та мо бо ље укло пи ла не го у Ср би ји. О сво-
јим сно ви ма ве за ним за плес В. го во ри са за до вољ ством, 
прет по ста вља да су јој од ре ђе не сли ке пле са ко је је ду го 
гле да ла пре шле у под свест, та ко да је но ћи ма са ња ла ко ре-
о гра фи је и по кре те. Ка сни је би се тру ди ла да их ожи ви у 
буд ном ста њу, али јој то ни је по ла зи ло за ру ком, оста ја ле 
су у не кој вр сти ма гло ви тог се ћа ња. Ов де при ме ћу је мо 
осве шћи ва ње пле сног иден ти те та, из све сти у под свест и 
на пу ту по врат ка ка све сти.

Жен стве ност у пле су је сте бит на, род ни иден ти тет се 
сва ка ко ис по ља ва, али опет то за ви си од вр сте пле са, 
ис ти че М., као и од оно га ко из во ди плес. У пле су као што 
је већ по ме ну ти Ала ри пу не ма мно го жен стве но сти, јер 
је у пи та њу тех нич ки при лич но те жак плес, по на вља ње 
по кре та, али опет је сте ле по ви де ти и у тој гру бој тех ни-
ци осмех, по кре те очи ју; све то је сте при јат но. М. мо же 
да за ми сли се бе да се ба ви не ким си ло ви ти јим, ви ше 
„му шким“ пле сом, упра во због са ме тех нич ке зах тев но-
сти бхаратанатјамa. Жен стве ност игра ва жну уло гу 
ка да је В. пле са ње у пи та њу, на по ми ње да и сам бха ра-
та на тјам об ли ку је осо бу ис ти чу ћи жен стве не, не жни је 
аспек те лич но сти, по сто је и од ре ђе ни пле сни по ло жа ји у 
ко јима пле са чи ца оста је не ко вре ме не по мич но и у ко ји-
ма су на гла ше ни жен ски те ле сни атри бу ти, али на је дан 
суп ти лан на чин. Мо гла би да се ба ви си ло ви ти јим пле-
сом, а као при мер на во ди фла мен ко, за то што отво ре но 
из ра жа ва осе ћа ња.

Ка ко обе пле са чи це ис ти чу да су му шкар ци мно го 
бо љи из во ђа чи бха ра та на тјам пле са не го же не, В. до да је 
да је жен ска гра ђа мо жда ма ло при влач ни ја не го му шка у 
естет ском сми слу, али сма тра да му шкар ци у ин диј ском 
кла сич ном пле су игра ју бит ну уло гу, као и да су пле со ви 
у ко ји ма су за сту пље ни и пле са чи и пле са чи це, леп ши но 
плес у ко ме све јед на осо ба тре ба да из не се. Она ис ти че 
и по сто ја ње пред ра су да ве за них за му шке пле са че, јер је 
љу ди ма нео бич но ка да ви де му шкар ца под пу ном шмин-
ком, са на ки том, иако то, В. ис ти че, не ма ве зе са сек су-
ал но шћу, већ са сим бо ли ком и исто ри јом пле са. Она 
са ма је под у ча ва ла два му шкар ца бха ра та на тјам пле су, 
али ни су ни ка да на сту па ли, сти де ли су се, иако су са вр-

ше но са вла да ли пле сне тех ни ке. Иако 
у на шим пле со ви ма, као ко лек тив ним 
ме шо ви тим пле со ви ма нпр. у Ба на ту, 
Селена Ра ко че вић ис ти че да по сто је знат-
не стил ске, струк тур не и ар ти ку ла ци о не 
раз ли ке у пле су ка да је реч о му шком и о 
жен ском игра њу,38 то ни је слу чај са бха-
рат на тја мом као со ло пле сом: му шки и 
жен ски на чин из во ђе ња се ско ро ни ма ло 
не раз ли ку је, те их је мо гу ће упо ре ђи ва-
ти у ква ли та тив ном сми слу. У овом сми-
слу у бха ра та на тјам пле су по сто ји из ве-
сни над род ни исто риј ски аспект пле са, 
ту на но во до ти че мо те му ко је су на ше 
две пле са чи це ви ше пу та ис та кле: ни је 
бит но ко је осо ба ко ја из во ди плес, већ 
је би тан плес сам по се би. На овај на чин 
мо же мо по ја сни ти и не по сто ја ње раз ли-
ка ка да су му шки и жен ски из во ђа чи бха-
ра та на тјам пле са у пи та њу. 
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У на уч ноис тра жи вач ком ра ду, до пу-
ње ном те рен ским ис тра жи ва њем ме то-
дом ду бин ског ин тер вјуа, аутор ка тек ста 
је по ку ша ла да при ка же мно го број не 
аспек те кла сич ног ин диј ског пле са бха-
ра та на тјам у Бе о гра ду, да ле ко од ње го-
ве пле сне „ко лев ке“ – Ин ди је. Ис црп ним 
пре гле дом пле сне ак тив но сти две пле-
са чи це, Мар ти не Трип ко вић и Ви о ле те 
Пурх ма јер, мо же мо за кљу чи ти да је бха-
ра та на тјам плес ко ји игра ва жну уло гу 
у њи хо вим жи во ти ма, као и да је при су-
тан на пле сној сце ни Бе о гра да, има ју ћи 
у ви ду њи хо ва број на из во ђе ња на раз-
ли чи тим ма ни фе ста ци ја ма. По ве за ност 
са ин диј ском кул ту ром пре ко ба вље ња 
пле сом је та ко ђе при сут на код обе пле са-
чи це и про жи ма мно ге аспек те њи хо ве 
лич но сти. 

Мно го ли ки лич ни иден ти те ти ко ји се 
ис по ља ва ју код обе пле са чи це су кат кад 
и ис пре пле та ни, не раз дво ји ви, као што 
је то слу чај са ет нич ким, на ци о нал ним 
и ре ли ги о зним иден ти те ти ма. Бха ра та-
на тјам пле сом се М. и В. ба ве на три 
ни воа: из во ђач ком, обра зов ном и кре а-
тив ном ни воу. Ис по ља ва ње ра зно ли ких 
лич них иден ти те та је би ло по сма тра но 
пр вен стве но кроз из во ђач ку ак тив ност 
на ше две пле са чи це. Овом при ли ком су 
не ке ма ни фе ста ци је иден ти те та са мо 
до так ну те, ка кав је нпр. слу чај са лич-
ним род ним иден ти те том, кроз од нос са 
на ки том, шмин ком и сл., док су о не ким 
иден ти те ти ма пле са чи це го во ри ле са 
из у зет ним ус хи ће њем и вр ло де таљ но; 
та кав је слу чај са со ци јал ним иден ти те-
том – он је по сма тран кроз њи хов од нос 
пре ма око ли ни (на ко ји на чин је из ме-
њен от кад се ба ве пле сом), за тим од нос 
око ли не пре ма њи хо вој пле сној ак тив-
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но сти, ис ку стви ма из во ђе ња пле са ка да 
ни ко ни је у бли зи ни, упо зна ва њу но вих 
при ја те ља кроз плес итд. 

По себ но је за ни мљив сло бо дан, кре-
а ти ван од нос пре ма овом пле су ко ји 
при ме ћу је мо у игра њу уз дру ге, чи ни се 
не спо ји ве, му зич ке жан ро ве. Област сво-
је вр сног ши ре ња гра ни ца јед ног пле са, 
а да он при том за др жа ва сво је основ не 
од ли ке, је сте вр ло ин те ре сант на те ма 
за да ље ис тра жи ва ње, не са мо ка да је у 
пи та њу бха ра та на тјам не го и не ке дру-
ге пле сне фор ме. Ов де се на но во ис ти че 
увид Р. Сри ни ва сан да ни су све ме ло ди је 
„игри ве“, оне мо ра ју би ти мо ти ви шу ће 
за пле са ча,39 а обе на ше пле са чи це су 
сма тра ле сво је из во ђе ње уз дру ге жан ро-
ве успе шним, што ука зу је да бха ра та на-
тјам по се ду је стро гост, али мо же би ти 
и од лич но по ље екс пе ри мен ти са ња и 
от кри ва ња но вих фор ми. Има ју ћи у ви ду 
ком плек сност овог кла сич ног ин диј ског 
пле са, мно го ње го вих по јав но сти и раз-
ли чи тих аспе ка та, да ље мо же да се ис тра-
жи и да се на тај на чин про ду би свест и 
зна ње о бха ра та на тја му као вр ло по сто-
ја ном пле су, али и пле су ко ји, за хва љу ју-
ћи чи ње ни ци да је сте гло бал но по пу ла-
ран, до пу шта кре а ци ју но вих об ли ка и 
сво је вр сни раст пле сне фор ме. 

Мул ти кул ту рал ност, за пра во би кул-
ту рал ност, игра ва жну уло гу ка да је 
са гле да ва ње лич них иден ти те та ове две 
пле са чи це у пи та њу. То пре ла же ње тра-
ди ци о нал них кул тур них гра ни ца је сте 
бит на од ред ни ца мо дер ног до ба, те упра-
во тран скул ту ра ли зам са со бом но си и 
про жи ма ња ви ше стру ких иден ти те та и 
(ре)кре и ра ња (па и сво је вр сне до пу не) 
лич но сти,40 ко је при ме ћу је мо код на ше 
две пле са чи це бха ра та на тја ма. Про жи-
ма ње ин те лек ту ал не и умет нич ке сен зи-
бил но сти из во ђа ча и јед ног кул тур но 
усло вље ног пле са, по што је бха ра та на-
тјам плес ко ји је по мно го че му тра ди ци-
о нал но ин диј ски и нео дво ји во ве зан за 
ин диј ску фи ло зо фи ју и ре ли ги ју, ства ра 
мо за ик пле сних ис ку ста ва и мно го стру-
ких ви до ва ис по ља ва ња иден ти те та. 
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1. Име и пре зи ме? 1а. Да тум и ме сто ро ђе ња? 
1б. Обра зо ва ње/за ни ма ње?

2. Да ли сте му зич ки обра зо ва ни (ни жа, сред-
ња му зич ка шко ла)? 2а. Да ли сте се ба ви-
ли умет но шћу пре не го што сте по че ли да 
пле ше те?

3. Ка да сте по че ли да се ба ви те ин диј ским пле-
сом? 3а. За што баш плес као на чин из ра за? 
3б. За што баш ин диј ски плес (по сто ји ли 
не ка при ча иза тог из бо ра)?

4. Ко/шта Вас је ин спи ри са ло да поч не те да 
пле ше те? 4а. Да ли сте се оку ша ли у пе ва њу 
или сви ра њу? 4б. Ка ко по ре ди те ис ку ства 
пле са ња, пе ва ња и сви ра ња? 4ц. Да ли би 
сте мо гли да се пле сно из ра зи те и у не ким 
дру гим пле сним жан ро ви ма?

5. Где сте учи ли ин диј ски плес? 5а. Ка ко сте 
са зна ли за ту шко лу/учи те ља?

6. Да ли сте учи ли са мо бха ра та на тјам или 
и не ки дру ги плес? 6а. Ка ко је из гле да ло 
уче ње (струк ту ра ча са)? 6б. Ко ли ко је про-
цес уче ња тра јао (пре не го што сте по че ли 
са мо стал но да на сту па те)? 6ц. Да ли сте 
Ви под у ча ва ли не ко га? 6д. Да ли сте при-
су ство ва ли не ким кур се ви ма (у сми слу 
уса вр ша ва ња)? 

7. Учи ли сте пре ко ин тер не та? 7а. Да ли има-
те не ку оми ље ну шко лу пле са (учи те љи цу), 
по че му је из два ја те? 7б. Да ли сте уче ћи 
ве жба ли сва ки дан? 7ц. Ко ли ко је то ути ца-
ло на Ва шу сва ко дне ви цу на Ваш од нос пре-
ма по ро ди ци, при ја те љи ма и са мој се би?

8. Ко ли ко је при ли ком уче ња ва жно по све ти-
ти па жњу по је ди нач ним по кре ти ма, а ко ли-
ко пле сним фра за ма? Шта је за Вас лак ше? 
8а. Да ли сте има ли про блем око „осло ба-
ђа ња“ од ре ђе ног де ла те ла? 8б. Да ли сте 
има ли про блем са рит мич ким обра сци ма? 
8ц. Ко ли ко је фи зич ки на пор но из во ди ти 
бха ра та на тјам? 8д. Да ли мо же те увек пле-
са ти без об зи ра на Ва ше рас по ло же ње?

9. Ка да сте по че ли са мо стал но да на сту па-
те? 9а. Где сте из во ди ли плес (при ли ке, 
си ту а ци је)?

10. Сем Вас, да ли по сто ји још из во ђа ча ин диј-
ских пле со ва (не са мо бха ра та на тја ма) у 
Бе о гра ду? 10а. Да ли сте са ра ђи ва ли са 
њи ма?
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11. Да ли је Ва ша стру ка би ла по ве за на са 
пле сом (или ути ца ла на Ва ше ба вље ње пле-
сом)? 11а. Сма тра те ли плес сво јим по слом 
или хо би јем?

12. Да ли сте ви ше игра ли из ужи ва ња (за 
се бе, сво је нај бли же...) или на на сту пи ма? 
12а. Да ли сте се осе ћа ли дру га чи је? Ако 
је сте, по ја сни те у ком сми слу? (и по зи тив-
ни и не га тив ни аспек ти) 12б. За ми сли те да 
се на ла зи те да ле ко од ве ли ког гра да у изо-
ло ва ном окру же њу: да ли би сте се ба ви ли 
пле сом ако не по сто ји мо гућ ност да га при-
ка же те/пре не се те дру ги ма? 

13. Са чи ме Вас је све ин диј ски плес по ве зао 
(у сми слу но вих са зна ња, но вих љу ди...)? 
13а. Ка ко је то ути ца ло на Ва ше на ред не 
ак тив но сти/жи вот уоп ште?

14. Ка ко би сте опи са ли од нос Ва ше по ро ди це 
и при ја те ља пре ма Ва шој пле сној прак си? 
14а. Уко ли ко је би ло не у трал них (не за ин-
те ре со ва них) или не га тив них ре ак ци ја, да 
ли је то ути ца ло на Вас и ка ко (ако ни је ути-
ца ло, за што ни је, од но сно шта Вас је во ди-
ло да ље)?

15. Ко ји аспект са мог на сту па(ња) Вам се 
до па да и за што?

16. Ко ји аспект/део/еле мент бха ра та на тја ма 
Вас по себ но фа сци ни ра и при вла чи (ако 
по сто ји та кав) и за што? 

17. Да ли сте при ме ти ли не ке про ме не у свом 
жи во ту от кад се ба ви те ин диј ским пле-
сом? Ка кве? 

18. Ко ли ко је ва жно слу ша ти му зи ку при ли-
ком на сту па? 18а. Да ли сте има ли при ли-
ке да на сту па те са му зи ком ужи во? 18б. 
Ко ли ко је ва жан ода бир му зич ке ма три це 
за Ваш на ступ? 18ц. Да ли ви ше обра ћа-
те па жњу на ри там или на ме ло ди ју? 18д. 
Ко ли ко је ва жан ода бир ин стру ме на та?

19. Ко ли ко је ва жна гар де ро ба и шмин ка при-
ли ком пле са ња? 19а. Да ли мо же те из во ди-
ти бха ра та на тјам и об у че ни у фар мер ке 
и мај цу?

20. Об ја сни те ми, мо лим Вас, свој од нос пре-
ма срп ској кул ту ри. Да ли се исти из ме нио 
кад сте по че ли да се ба ви те ин диј ском кул-
ту ром и пле сом? Ако је сте, ка ко? 

21. Ко ли ко ми је по зна то, бха ра та на тјам је 
плес ко ји при ча од ре ђе ну при чу, ко ли ко су 
Вам исте бли ске и ра зу мљи ве?

22. Ка да чу је те реч бха ра та на тјам, ко ја је 
пр ва реч ко ја Вам па да на па мет?

23. Да ли сте мо жда има ли не ке сно ве ве за не 
за плес? За мо ли ла бих Вас да ми их ис при-
ча те/ до ча ра те ути ске. 

24. По зна то ми је да се и му шкар ци мо гу 
ба ви ти овим пле сом, иако је то ори ги нал-
но жен ски плес, зар не? 24а. Ко ли ко Вам 
је жен стве ност и еле ган ци ја бит на у пле-
су, да ли би сте мо гли да се ба ви те не ким 
пле сом ко ји је ви ше „му шки“, си ло ви ти ји, 
си ро ви ји?

25. По Ва шем ми шље њу, да ли бо ље из во де 
плес мла де, сре до веч не или ста ри је же не? 
25а. Ка ко њи хо во те ло од го ва ра те жи ни и 

зна че њу по је ди них по кре та? 25б. Да ли је у бха ра та на тјам 
пле су „леп ше“ мла до или ста ри је жен ско те ло? 25ц. Ка ко се 
Ви осе ћа те док пле ше те: као зре ла или мла да осо ба?

26. Да ли би сте за се бе ре кли да сте ре ли ги о зна осо ба? 26а. Ако 
је од го вор да, да ли се Ваш од нос пре ма ре ли ги ји из ме нио 
от кад се ба ви те ин диј ским пле сом (кул ту ром) и ка ко?

27. Пла ни ра те ли да се и да ље ба ви те ин диј ским пле сом?
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Abstract: The aim of this paper is to provide insight into mul-
tiple manifestations of personal identities through Indian classical 
dance, taking the example of bharatanatyam dancing practice in 
Belgrade. Starting the research of complex topic of personal iden-
tities expressed through dance requires prior presentation of the 
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