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Са же так: На кон осло бо ђе ња Ни ша од Ту ра-
ка, 1878. го ди не, де лат ност че шких му зи ча ра 
има ла је кључ ну уло гу у фор ми ра њу му зич ког 
и кул тур ног жи во та Ни ша. По ред ра да у шко-
ла ма, че шки му зи ча ри су да ли ве о ма ва жан 
до при нос у по кре та њу ве ћег бро ја пе вач ких 
дру шта ва (Сло га, Кон стан тин, Бран ко, Абра-
ше вић и др.), вој них ор ке ста ра, као и осни-
ва ња, му зич ке шко ле (да нас сред ње му зич ке 
шко ле у Ни шу). Та ко ђе, зна ча јан је и ан га жман 
по је ди них му зи ча ра у ра ду по зо ри шта Син ђе-
лић, по себ но у ко ма ди ма с пе ва њем. У овом 
члан ку се осве тља ва де лат ност че шких му зи-
ча ра на под руч ју Ни ша и око ли не, са на ме ром 
да се ука же на не ке ма ње по зна те чи ње ни це и 
са гле да све у ку пан зна чај њи хо вих ак тив но сти. 

Кључ не ре чи: че шки му зи ча ри, Ни шка гим на-
зи ја, пе вач ка дру штва, хо ро ви, вој ни ор ке стри

Де лат ност че шких му зи ча ра 19. и 20. ве ка у Ср би ји 
и Вој во ди ни до са да је про у ча ва на у му зи ко ло шкој 
ли те ра ту ри у окви ру при руч никâ, исто ријâ и сту-

дијâ, а ре ђи су по себ ни на пи си о њи ма (Пе јо вић, 1997).2 
Ис тра жи ва ња су пре те жно усме ре на ка са гле да ва њу кул-
тур но-исто риј ског зна ча ја му зи ча ра че шког по ре кла ко ји 
су де ло ва ли на тлу Ср би је и Вој во ди не. 

На кон осло бо ђе ња од Ту ра ка, 1878. го ди не, Ниш је пре-
тр пео зна чај ну тран сфор ма ци ју ко ја под ра зу ме ва осни-
ва ње ни за ин сти ту ци ја од еко ном ског, кул тур ног и исто-
риј ског зна ча ја. Од мах по осло бо ђе њу осно ва на је Ни шка 
гим на зи ја (у по чет ку са мо му шка, а ка сни је, од 1894. го ди-
не и жен ска), 1881. го ди не Учи тељ ска шко ла, а за тим и 
пр ва штам па ри ја и пр ва књи жа ра. Ин тен зив ни кул тур ни 
раз вој по ве ћао је по тре бе за струч ним му зич ким ка дром, 
не са мо у овој сре ди ни, већ у чи та вој Ср би ји. Бу ду ћи да 
се у дру гој по ло ви ни 19. ве ка осни ва ју број на пе вач ка дру-
штва, био је по тре бан ве ћи број шко ло ва них му зи ча ра, 
ко ји би по ти сну ли ди ле тант ски на чин ра да и му зич ку 
кул ту ру по ди гли на ви ши умет нич ки ни во. По ред то га 
што су Че си има ли ве ли ку ре пу та ци ју као му зи ча ри, је дан 
део раз ло га за њи хов до ла зак у Ср би ју био је тај што су 
они Сло ве ни и што су сло ве но фил ске иде је чи ни ле осно-
ву срп ског ро ман ти зма и Ује ди ње не омла ди не срп ске. 
Њи хов до ла зак је углав ном био ре гу ла ран и по по зи ву, 
али је би ло и оних Че ха ко ји су из по ли тич ких раз ло га 
еми гри ра ли у Ср би ју. Та ко је Ср би ја по ста ла њи хо ва дру-
га до мо ви на у ко јој су осни ва ли и сво је по ро ди це. Из ра-
жа ва ју ћи сво ју љу бав пре ма срп ском на ро ду, ве ћи на ових 
му зи ча ра је чак и уче ство ва ла у ра то ви ма ко је је Ср би ја 
во ди ла за осло бо ђе ње и не за ви сност. На кон што су уочи-
ли по тре бу но ве сре ди не, че шки му зи ча ри су по че ли да 
ства ра ју у ду ху срп ске му зи ке. По себ но су би ли за ин те-
ре со ва ни за пи са ње хор ских ком по зи ци ја, при че му су 
текст узи ма ли углав ном од са вре ме них срп ских пи са ца. 
Пре ма ре чи ма му зи ко ло га, они ни су увек про на ла зи ли 
му зич ки из раз ко ји би од го ва рао ме трич ким и ак це нат-
ским осо бе но сти ма срп ског сти ла и срп ског је зи ка, али су 
успе ва ли да до ча ра ју основ ни дух и ка рак тер пе сни ко вих 
ми сли (An dre is i dr., 1962: 606). Још увек се не мо же по у-
зда но ре ћи ко ли ко њих је жи ве ло ме ђу Ср би ма и ко ли ко 
су би о граф ски по да ци тач ни, бу ду ћи да су они ме ња ли 
име на, као и ме сто бо рав ка, че сто се вра ћа ју ћи на ме ста у 
ко ји ма су већ ра ди ли. Пре ма ре чи ма Ми ли це Га јић (2008: 
71), Че си до шља ци пред ста вља ли су и у овој сре ди ни не ку 
вр сту сти хиј ске, нео р га ни зо ва не ка дров ске тех нич ке 
по мо ћи све у куп ном му зич ком раз во ју у 19, али и у пр вој 
по ло ви ни 20. ве ка. 

Ак тив ност че шких му зи ча ра у Ни шу ве за на је у нај ве ћој 
ме ри за Ни шку гим на зи ју. Осни ва ње гим на зи је има ло је 
за Ниш ви ше стру ки зна чај; по ред сво је основ не функ ци је, 
она је има ла и ва жну уло гу у осни ва њу ђач ких ор га ни за-

* Мр Да ни је ла Здра вић Ми ха и ло вић је 
ро ђе на у Бру су 1974. го ди не. Ви шу му зич-
ку шко лу за вр ши ла је 1995, а 1998. го ди не 
ди пло ми ра ла Оп шту му зич ку пе да го ги-
ју на Фа кул те ту умет но сти у При шти ни. 
Ма ги стри ра ла је 2005. го ди не на Фа кул те ту 
му зич ке умет но сти у Бе о гра ду са ра дом из 
обла сти му зич ких об ли ка Ти по ви ре при зе у 
со нат ном об ли ку: пр ви став у гу дач ким квар-
те ти ма кла си ча ра – Франц Јо зеф Хајдн и 
Вол фганг Ама де ус Мо царт под мен тор ством 
проф. Ани це Са бо. Од 2003. го ди не за по сле-
на је на пред ме ту Ана ли за му зич ког де ла на 
Фа кул те ту умет но сти у Ни шу. Го ди не 2009. 
иза бра на је у зва ње до цент, а 2011. у зва ње 
на став ник струч ног пред ме та за исту област. 
Је дан је од ор га ни за то ра на уч ног ску па Бал-
кан Арт Фо рум на Фа кул те ту умет но сти у 
Ни шу. На Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни-
вер зи те та у Ни шу при хва ће на је те ма ње не 
док тор ске ди сер та ци је Естет ски до жи вљај 
му зи ке у на став ној прак си на де парт ма ну за 
пе да го ги ју под мен тор ством ван ред ног про-
фе со ра др Би се ре Јев тић. Уче сник је број них 
на уч них ску по ва у зе мљи и ино стран ству 
(Бе о град, Кра гу је вац, Вр шац, Ба ња Лу ка, 
Са ра је во, Ман че стер, Окс форд). 
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ци ја, ли те рар них удру же ња, књи жев них ли сто ва и ча со-
пи са, чи та о ни це и би бли о те ке. Уви дом у на став не пла но ве 
мо же се кон ста то ва ти да у пр вим го ди на ма ра да гим на зи је 
ни су би ли за сту пље ни пред ме ти у ве зи са му зи ком или 
умет ношћу уоп ште. У по чет ном пе ри о ду ра да на ста ва нот-
ног пе ва ња и му зи ке из во ди ла се без на став ног про гра ма, 
те је тај део по сла био пре пу штен на став ни ци ма. Знат но 
ка сни је, пре ма пла ну од 01. 09. 1898. го ди не, уво де се по 
два ча са пе ва ња у пр ви и дру ги раз ред гим на зи је (Пет ко-
вић, 2003: 84). Као што је већ ре че но, про блем не до стат ка 
на ста ве му зич ке кул ту ре био је по ве зан са не до стат ком 
ка дра и ка рак те ри сао је све сред ње шко ле у Ср би ји. По ред 
то га, оте жа ва ју ћу окол ност је пред ста вљао и не до ста так 
сред ста ва за на бав ку ин стру ме на та, па је због то га гим-
на зиј ски ор ке стар осно ван знат но ка сни је, по сле Пр вог 
свет ског ра та. 

Од осни ва ња гим на зи је у Ни шу (1878) до 1937. го ди не 
на ста ву му зи ке из во ди ли су са мо че шки му зи ча ри: Фри-
дрих Бру не ти, Бо гу мил Сво бо да, Ар ношт Сеј ко ра, Вој тех 
Ши стек, Ви ћен ти је Пе трик и Ми ли во је По кор ни (пра во 
име ве ро ват но Emil Po korný). Mоже се ре ћи да је за слу га 
сва ког од њих ве ли ка, али су по је ди ни му зи ча ри, сход но и 
вре мен ском пе ри о ду ко ји су про ве ли у овој сре ди ни, као и 
ан га жо ва њу, ипак оста ви ли ду бљи траг у му зич кој исто-
ри ји Ни ша и Ср би је. 

Фри дрих Бру не ти (1837–1917), му зи чар ита ли јан ско-че-
шког по ре кла и по то мак ари сто крат ске по ро ди це из Бо ло-
ње, био је унук чу ве не глу ми це-тра гет ки ње Те ре зе Бру не-
ти и се стрић че шког ком по зи то ра Ја на Вац ла ва Ка ли во де. 
Еми гри рао је из Че шке и до шао у Бе о град 1862. го ди не, а 
срп ско др жа вљан ство при мио 1865. го ди не. Ње гов тем-
пе ра мент и нео д го во ран од нос пре ма ра ду ути цао је на 
при лич но че сту про ме ну ме ста бо рав ка: Бе о град (1862–
1873), Ниш (1881–1884), Не го тин (1885–1890), По жа ре вац 
(1891–1892), Кру ше вац (1893), па поново Бе о град. У Ни шу 
је био ан га жо ван од 1881. го ди не као учи тељ му зи ке и нот-
ног пе ва ња у Ни шкој гим на зи ји и хо но рар но у Учи тељ ској 
шко ли, али је пре ма на ред би од 15. де цем бра 1884. го ди-
не овај на став ник раз ре шен ду жно сти јер се ни кад ни је 
тру дио око сво га по сла (нав. де ло, 295). Ти ме је и окон ча на 
ње го ва де лат ност у Ни шу. 

Бо гу мил Сво бо да (1864–1890) је у Ср би ју до шао као 
по ли тич ки еми грант и сво је кр ште но име Бо гу мил про-
ме нио у Бо го љуб. Он је мла ђи брат Јо си фа Сво бо де ко ји 
је го ди ну да на ра ни је до шао у Ср би ју и по ста вљен за 
учи те ља му зи ке у гим на зи ји у Бе о гра ду, где је об ја вио и 
не ко ли ко уџ бе ни ка за сво је уче ни ке. Бо го љуб Сво бо да је 
по сле ра да у Не го ти ну, По жа рев цу и Ле сков цу, сту пио на 
ду жност у Ни шку гим на зи ју 16. ав гу ста 1887. го ди не, а 
хо но рар но је ра дио и у Учи тељ ској шко ли. Ве о ма се за ла-
гао у свом ра ду и био оми љен ме ђу уче ни ци ма. Ка ко је у 
Слу жбе ном ли сту гим на зи је за пи са но, во лео је да жи ви и 
ра ди у Ни шу (нав. де ло, 297). О ње го вом успе шном пе да-
го шком ра ду све до чи и из ја ва Вла ди ми ра Ђор ђе ви ћа, 
срп ског му зи ко ло га: Иако Бо гу мил Сво бо да ни је за со бом 
оста вио ни ка квих му зич ких ра до ва, ја га ов де по ми њем као 
од лич ног хо ро во ђу и учи те ља. За све вре ме док је бо ра вио 
у Ни шу, био је хо ро во ђа пе вач ког дру штва „Бран ко“ ко је је 
под ње го вом упра вом пра ви ло ле пе успе хе. Он је у истом 
дру штву за вео и ор ке стар, чи ји су чла но ви по ред оста лих 
би ли и Ста ни слав Би нич ки и пи сац ових ре до ва. Нај зад, 
ја га по ми њем и из за хвал но сти, он је био пр ви ко ји ми 

је су ге ри рао да се одам из у ча ва њу му зи ке 
(Ђор ђе вић, 1950: 44).

На кон смр ти Бо го љу ба Сво бо де (1890) 
на ста ву у гим на зи ји је во дио Ар ношт Сеј-
ко ра, али са мо го ди ну да на. Раз у ме се да 
у та ко крат ком вре мен ском пе ри о ду ни је 
мо гао да раз ви је ши ру му зич ку де лат-
ност. 

Зна чај но име за срп ску кул тур ну исто-
ри ју је че шки му зи чар Вој тех Ши стек 
(1864–1925). На кон ра да у По жа ре вач-
кој гим на зи ји, Ши стек је до шао у Ниш 
30. сеп тем бра 1891. го ди не, где је ра дио у 
Ни шкој гим на зи ји и Учи тељ ској шко ли. 
Ње гов рад је опи сан као ве о ма енер ги чан 
са мно го љу ба ви пре ма му зи ци и уче ни-
ци ма. По ред на ста ве у по ме ну тим шко-
ла ма, во дио је школ ски хор и ор ке стар, а 
био је и хо ро во ђа пе вач ког дру штва Бран-
ко и у ве ли кој ме ри је уна пре дио ње гов 
рад. На кон че ти ри го ди не пре ме штен је 
у Бе о град (1895), али је убр зо от пу штен 
и вра ћа се у Че шку. Раз лог ње го вог бр зог 
од ла ска ве ро ват но ле жи у озбиљ ној рас-
пра ви у Ми ни стар ству про све те око јед-
ног ру ко пи са. На и ме, док је Ши стек био 
у ни шкој Учи тељ ској шко ли, за пи сао је 
цео Осмо гла сник по пе ва њу Жив ка Бран-
ко ви ћа, све ште ни ка ко ји је та ко ђе ра дио 
у шко ли. Ши стек је тај ру ко пис по слао 
Ми ни стар ству про све те на оце ну и евен-
ту ал но за штам пу, али га ни кад ви ше ни је 
на траг до био (нав. де ло, 64). Ре че но му је 
да се ру ко пис за ту рио, али је он по сум-
њао да га је не ко при сво јио. То је иза зва-
ло ве ли ки ре волт и он је убр зо на пу стио 
Ср би ју. Ши стек је на пи сао ви ше ком по-
зи ци ја, од ко јих су зна чај ни је Ој, Ср би јо 
(за му шки хор), Сви рац сви ра (за му шки 
хор), По здрав пе ва чи ма (за му шки хор), 
Пр во ко ло (за му шки хор / пример бр. 1), 
као и Че ти ри срп ске игре: Ко ло ни шко, 
Ко ло шу ма диј ско, Ко ло ба нат ско и Ко ло 
ђур ђев ско. 

Ком по зи ци ја Ој, Ср би јо због свог ро до-
љу би вог са др жа ја, као и због упе ча тљи-
ве ме ло ди је (по чет но уни со но раз ла га-
ње то но ва то нич ног тро зву ка Бе ду ра у 
сна жној ди на ми ци) би ла је ре дов ни део 
ре пер то а ра хо ро ва и пе вач ких дру жи на 
ши ром Ср би је ду же од по ла ве ка, а пре 
Пр вог свет ског ра та би ла је и са став ни део 
школ ског про гра ма. За вре ме оку па ци је 
у Дру гом свет ском ра ту че сто је из во ђе-
на као не зва нич на хим на, јер Ср би ја та да 
ни је има ла зва нич на др жав на обе леж ја 
(грб и хим ну). По чет ком се дам де се тих 
го ди на 20. ве ка у удру же њи ма књи жев ни-
ка и ком по зи то ра ова ком по зи ци ја би ла 
је и је дан од пред ло га при ли ком рас пра-
ве о хим ни Ре пу бли ке Ср би је (Cvet ko vić, 
2010: 123). 
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ног), За гр ље ни сло гом брат ском (Ба јић), Хај, нек’ пла ну ср ца 
на ша! (До у бек), Две ста ро ср би јан ске пе сме (Тај че вић) и др. 
(упор. Пет ко вић, 2003: 303–304). 

За бе ле же но је да су у школ ској 1902/1903. го ди ни хо ро ви 
под ње го вом упра вом пе ва ли:

1. о про сла ви 25-го ди шњи це осло бо ђе ња Ни ша – три 
пе сме на све ча ном кон це ру за гра ђан ство;

2. на про сла ви Св. Са ве, 27. ја ну а ра – че ти ри пе сме;
3. на кон цер ту До бро твор ног фон да – шест пе са ма;
4. на кон цер ту у ко рист Ма ке до на ца и Ста ро ср би ја на-

ца;
5. на све ча ном за вр шет ку школ ске го ди не – че ти ри 

пе сме;
6. на по гре бу чла но ва фон да и умр лих уче ни ка – ви ше 

пе са ма и ви ше пу та у то ку го ди не.

Рад гим на зи је пре ки нут је по чет ком Пр вог свет ског ра та, 
а на кон ње го вог за вр шет ка на ста ву је опет во дио Ми ли во-
је По кор ни. Овај вред ни и по све ће ни му зич ки пе да гог је 
од нов ца до би је ног на кон цер ти ма ку по вао си ро ма шним 
уче ни ци ма ин стру мен те и 1920. го ди не по но во фор ми рао 
гим на зиј ски ор ке стар.3 Ва жно је ис та ћи и то да је осни ва-
ње пр вог по зо ри шног ор ке стра та ко ђе за слу га овог му зи-
ча ра, те да је он био и ње гов пр ви ди ри гент. Поред то га, 
био је и хо ро во ђа пе вач ких дру шта ва Кон стан тин, Кор-
не ли је, Абра ше вић, Бран ко и Же ле знич ког дру штва. Го ди на 
ње го вог пен зи о ни са ња (1937) ујед но је за вр ше так пе ри о да 
ра да че шких му зи ча ра у Ни шу ко ји је тра јао око ше зде сет 
го ди на.

Ви ћен ти је Пе трик (?–?) је пе ти по ре ду 
на став ник нот ног пе ва ња и му зи ке у 
Ни шкој гим на зи ји, ко ји је прет ход но 
ра дио у Тре ћој бе о град ској гим на зи ји. 
По ред ре дов не на ста ве во дио је ве о ма 
успе шно и ме шо ви ти хор гим на зи је и 
пе вач ку дру жи ну Син ђе лић у Ни шу. Раз-
ви јао је ве ли ки ин те рес за му зи ку и хор-
ско пе ва ње у гра ђан ству Ни ша у пе ри о ду 
од 1894. до 1902. го ди не. 

На кон Пе три ка, у Ни шку гим на зи ју 
ука зом Ми ни стар ства про све те Ср би је 
19. сеп тем бра 1902. го ди не до ла зи Ми ли-
во је По кор ни (1874–1962). Oн je про вео у 
овој шко ли пу них три де сет пет го ди на, 
као на став ник са нај ду жим ста жом. Био 
је ди ри гент гим на зиј ског хо ра и ор ке стра 
и већ у пр вој го ди ни свог ра да у шко ли 
осно вао је два хо ра: ме шо ви ти хор (од 
три де сет че ти ри чла на) и му шки хор (од 
че тр де сет се дам чла но ва). Про фе со ри 
му зи ке и пе ва ња су при ре ђи ва ли при-
ред бе и кон цер те раз ли чи тим по во ди ма 
– град ским или гим на зиј ским све ча но-
сти ма, ју би ле ји ма, па ра сто си ма и слич-
но, где су се, по ред оста лих, из во ди ла и 
де ла че шких му зи ча ра. На ре пер то а ру се 
на ла зи ла др жав на хим на, Хим на Све том 
Са ви, Срп ски пот пу ри (Сво бо да), Че шка 
пе сма Proč si nam ne př i šel (му зи ка По кор-

Слика бр. 1 – Фо то гра фи ја чла но ва пе вач ког дру штва Кон стан тин (при ват на ко лек ци ја Дра ги ше 
Ми ха и ло ви ћа (1907–1991), не ка да шњег чла на дру штва
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ним дис кур си ма фол кло ра и па три о ти зма 
(Cvet ko vić, 2010: 78). 

Го ди не 1905. Срп ска со ци ја ли стич ка 
пар ти ја у Ни шу осни ва и пр во рад нич ко-
кул тур но у мет нич ко дру штво Абра ше вић, 
чи ји су чла но ви би ли нај пре сит не за на-
тли је, а за тим и рад ни ци фа бри ка у Ни шу, 
а ди ри гент је био Јин дрих Винш (ко ји је, 
да под се ти мо, уче ство вао и у ра ду пе вач-
ког дру штва Кон стан тин). На ре пер то-
а ру ово га дру штва на ла зи ле су се бор бе-
не и ре во лу ци о нар не пе сме, због че га је 
по ли ци ја че сто про го ни ла чла но ве хо ра и 
за бра њи ва ла рад дру штва. Сва по ме ну та 
дру штва су ис пу ња ва ла кул тур ноумет-
нич ки и за бав ни жи вот Ни ша, а по себ но 
рад нич ке кла се све до 1915. го ди не ка да 
је до шло до не мач ко-бу гар ске оку па ци је. 
Та да је дру штви ма за бра њен рад, од у зе та 
имо ви на и јав но су спа ље не за ста ве дру-
штва (Пет ко вић, 1989). 

По ред хо ро ва и пе вач ких дру шта ва, за 
ши ре ње умет но сти и кул ту ре у гра ђан-
ском дру штву би ли су за ду же ни и вој ни 
ор ке стри. Ин стру мен тал на му зи ка ни је 
би ла ши ро ко раз ви је на као во кал на (хор-
ска) и углав ном је ве зи ва на за вој не ор ке-
стре ко ји су са че шким му зи ча ри ма на 
че лу из во ди ли по пу лар не мар ше ве, увер-
ти ре, од лом ке из опе ра, му зи ку за игру 
и об ра де на род них ме ло ди ја. Нај че шће 
су то би ли про ме над ни кон цер ти ко ји 
су се одр жа ва ли у пар ку по ред Ни ша ве. 
На ме сту ка пел ни ка де ло ва ли су Дра гу-
тин По кор ни (1868–1956), Јо сип Пе трик 
(1875–?), ко ји је ра дио као на став ник у вој-
ној му зич кој шко ли у се лу Гре јач у бли зи-
ни Ни ша и Ви ће слав Нигл (1857–?). 

У пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та у 
Ни шу су ак тив ни Ху го Ридл (?–?)4, ко ји је 
во дио Ор ке стар Мо рав ске ди ви зи је, Ја ро-
слав Пле ци ти (1901–1961) и Гу став Ко ци-
јан, ко ји је од 1932. до 1949. го ди не био 
хо ро во ђа и ди ри гент по зо ри шног ор ке-
стра, ко ре пе ти тор и ком по зи тор сцен-
ске му зи ке, на став ник кла ви ра у ни шкој 
му зич кој шко ли.5

По зо ри ште Син ђе лић (да нас На род но 
по зо ри ште у Ни шу), осно ва но је 11. мар-
та 1887. го ди не и ње го вом ра ду су та ко ђе 
ве ли ки до при нос да ли му зи ча ри че шког 
по ре кла. Ре пер то ар по зо ри шта са свим 
је од го ва рао већ по сто је ћој на ци о нал ној 
иде о ло ги ји, што се, из ме ђу оста лог огле-
да ло и у ње го вом на зи ву. Ње го ва уло га је 
пред ви ђе на и ста ту том из 1891. го ди не, 
где се ука зу је да је Син ђе лић осно ван у 
ци љу па три от ском и ху ма ном, као уста-
но ва пле ме ни та и за бав на, ко ри сна пре 
све га за омла ди ну, ко ја тре ба у свим осло-
бо ђе ним кра је ви ма да бу ди жи ви па три о-
ти зам пред ста вљен у исто риј ском на род-

По ред ак тив но сти че шких му зи ча ра у окви ру гим на зи је, 
ва жно је по ме ну ти и њи хов ан га жман у дру гим сег мен ти-
ма кул тур ног жи во та Ни ша. Кра јем 19. ве ка у Ни шу де лу је 
ви ше од три де сет пе вач ких дру жи на, ор ке ста ра, школ-
ских и град ских хо ро ва и во кал них гру па. За хва љу ју ћи 
број ним пе вач ким дру штви ма, хор ска му зи ка је по ста ла 
цен трал на сфе ра кул тур ног жи во та Ни ша, а пе вач ка дру-
штва, као нај ра спро стра ње ни ји вид ин сти ту ци о нал ног 
ор га ни зо ва ња му зич ког жи во та, има ла су ве о ма ва жну 
про све ти тељ ску и кул тур ну уло гу. Мо же се ре ћи да су 
че шки му зи ча ри да ли зна ча јан до при нос опи сме ња ва њу 
чла но ва хо ра, као и по сти за њу рад не ди сци пли не, чи ме 
је хор ско пе ва ње по диг ну то на ви ши ни во. Хо ро ви су 
пре те жно из во ди ли ме шо ви те про гра ме на бе се да ма и 
при ред ба ма или зна чај ним по ли тич ким и дру штве ним 
до га ђа ји ма. 

Јед но од нај ста ри јих пе вач ких дру шта ва Сло га, осно-
ва но 1884, а об но вље но 1889. го ди не, пред во дио је че шки 
му зи чар Дра гу тин Ма хањ (1867–?). По сле обе ћа ња ми ни-
стра про све те, на пу стио је вој ну слу жбу спре ма ју ћи се за 
ме сто на став ни ка му зи ке у Ни шу, али до тог на ме ште ња 
ни је до шло, па је оти шао у Бу гар ску. У ло кал ној штам-
пи од јек ну ла је кри ти ка упу ће на про свет ним вла сти ма 
због нео д го вор ног по на ша ња пре ма му зи ча ру ко ји је био 
по тре бан и Ни шу и Ср би ји: А наш г. Ма хањ упу ти се у 
Со фи ју где га Бу га ри при ми ше и умно жи ше број сво јих 
та ле на та, а Ср би ја оста де за је дан та ле нат и за јед ног 
ком по ни сту си ро ма шни ја. Ја мач но их има мо су ви ше и на 
од мет, та ко да их мо же мо ра хат Бу га ри ма ала ли ти (Сло-
бо да бр. 120, 1. де цем бар 1889, пре ма Cvet ko vić, 2010: 72). 
По зна то је да је Ма хањ у Бу гар ској осно вао и уре ђи вао 
пр ви му зич ки ча со пис Ка вал. На кон ње го вог од ла ска, на 
ме сто ди ри ген та пе вач ког дру штва Сло га до шао је Вла ди-
мир Ђор ђе вић. За на шу исто ри о гра фи ју ин те ре сант но је 
то да је Ма хањ на пи сао не ко ли ко ком по зи ци ја ме ђу ко ји-
ма је и Ко ло за кла вир (по све ће но Јо ва ну Ђ. Ава ку мо ви ћу) 
ко је је из да то у Ни шу 1890. го ди не (Ђор ђе вић, 1969: 111). 

Пе вач ко дру штво Кон стан тин осно ва но је 1892. го ди-
не и ње гов ди ри гент од 1893. до 1900. го ди не био је та ко ђе 
че шки му зи чар Алек сан дар До зе ла (1870–?). О овом ком-
по зи то ру не ма мно го по да та ка, али се прет по ста вља да 
је био и ди ри гент Срп ског цр кве ног пе вач ког дру штва у 
Вр шцу, јер се ве ћи на ње го вих ком по зи ци ја на ла зи у нот ној 
ар хи ви овог хо ра (нав. де ло, 192). Го ди не 1918. осно ван је 
ду вач ки ор ке стар ко јим су ди ри го ва ли Јин дрих Винш (?–?), 
вој ни ка пел ник и Бо ху мил Сво бо да, ко ји је во дио и ма ли 
са лон ски ор ке стар.

Нај зна чај ни је пе вач ко дру штво то га до ба би ла је цр кве на 
пе вач ка дру жи на Бран ко, осно ва на у ја ну а ру 1887. го ди не. 
И ов де су, по ред при пад ни ка цр кве не и оп штин ске вла сти, 
зна ча јан до при нос да ли че шки му зи ча ри – Спи ра Ка лик, 
ко ји је јед но вре ме био пред сед ник, и Бо гу мил Сво бо да, 
ко ји је од 1902. го ди не био ди ри гент дру штва. Ци ље ви овог 
дру штва би ли су усме ре ни ка не го ва њу срп ске цр кве не и 
све тов не пе сме, као и све сло вен ској му зи ци. По ред ком-
по зи ци ја срп ских ауто ра (Ма рин ко вић, То па ло вић), на 
ре пер то а ру су се на ла зи ла и де ла че шких ком по зи то ра 
Хо реј ше ка (Ју го ви ћи), Хла ва ча (Хим на Ви дов дан ска, Опро-
штај), Ха вла са (Па дај те бра ћо), До у бе ка (Ми ле ти ћу), 
Ши сте ка (Ко ло), Сво бо де (Мо то Ни шке пе вач ке дру жи не) 
и дру ге. То је био за оно вре ме тра ди ци о на лан кор пус хор-
ске ли те ра ту ре ко ја се из во ди ла у Ср би ји, са ја сно из ра же-
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Да ма с ка ме ли ја ма). Ан самбл је био ма ли; нај ви ше де вет 
глу ма ца и пет-шест глу ми ца, ко ји су, пре ма чла ну 86. ста-
ту та по зо ри шта, би ли у оба ве зи да пе ва ју у хо ру (осим ако 
се утвр ди да не ма ју слу ха). Не рет ко је у му зич ким тач ка ма 
уче ство вао и хор Бран ко, док су ин стру мен тал не тач ке 
би ле по ве ре не ма лом ор ке стру ко ји је за по тре бе по зо-
ри шта осно вао 1893. го ди не већ по ме ну ти че шки му зи-

ном ко ма ду (С. Ја њић и Б. С. Стој ко вић, 
1987: 11–13). На ре пер то а ру по зо ри шта 
на ла зи ла су се до ма ћа драм ска де ла, али 
и де ла кла сич ног драм ског ре пер то а ра 
(Шек спир: Ро мео и Ју ли ја, Љу бав све мо же 
/ Укро ће на го ро пад, Иго: Зво нар Бо го ро-
ди чи не цр кве, Ши лер: Раз бој ни ци, Ди ма: 

Пример бр. 1 – Војтех Шистех: Ој Србијо!
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јер осим не ко ли ко штам па них ми ни ја-
ту ра, не ма мо дру гих ин стру мен тал них 
де ла). Ипак, и по ред не мо гућ но сти ана-
ли тич ког уви да у кон крет на му зич ка 
де ла, мо же мо ре ћи да су она са свим за до-
во ља ва ла основ ну на ме ну умет нич ке 
прак се ства ра не у окви ри ма на ци о нал-
не иде о ло ги је. Нај зна чај ни ји еле мен ти 
на ци о нал ног (вла да ри, хе ро ји, вој ско во-
ђе, на род, ре ли ги ја) до ми ни ра ју у на сло-
ви ма ком по зи ци ја ни шких му зи ча ра, али 
и књи жев ни ка и сли ка ра, чи ме се ство-
рио је дин ствен си стем умет нич ке про-
дук ци је ко ји је био до сту пан и ра зу мљив 
ши ро ком сло ју ста нов ни штва (Cvet ko vić, 
2010: 122). Ге не рал но, пе вач ка дру штва 
осно ва на у Ни шу у по ме ну том пе ри о ду 
има ла су за циљ дру же ње, обра зо ва ње, 
као и не го ва ње срп ске пе сме. 

Де лат ност че шких му зи ча ра у Ни шу 
пред ста вља не са мо му зич ко опи сме ња-
ва ње, по ди за ње умет нич ког и кул тур-
ног ни воа гра да, те ши ре ње љу ба ви пре-
ма му зи ци ра њу, већ и ства ра ње до брог 
те ме ља за ста са ва ње по то њих срп ских 
му зи ча ра раз ли чи тог про фи ла. Те мељ но 
из гра ђи ва ње му зич ке кул ту ре сва ка ко не 
би има ло та ко сна жну уз ла зну пу та њу без 
при ли ва знат ног бро ја че шких му зи ча ра. 

�� �� �� �� ��

An dre is, J., Cvet ko, D. i Đu rić-Klajn, S. (1962): 
Hi sto rij ski raz voj mu zič ke kul tu re u Ju go sla vi ji. 
Za greb: Škol ska knji ga. 

Cvet ko vić, S. (2010): Mu zič ka prak sa u Ni šu od 
kra ja 19. ve ka do po čet ka Dru gog svet skog ra ta 
kao deo ide o lo ške, kul tur ne i umet nič ke stvar-
no sti. Neo bja vlje na dok tor ska di ser ta ci ja. Be o-
grad: Fa kul tet mu zič ke umet no sti.

Ђор ђе вић, В. (1969): Оглед срп ске му зич-
ке би бли о гра фи је до 1914. го ди не. Бе о град: 
Но лит.

Ђор ђе вић, В. (1950): При ло зи би о граф ском 
реч ни ку срп ских му зи ча ра. По себ но из да ње 
Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ. 

Га јић, М. (2008): Цр ти це из му зич ког жи во та 
Ни ша. Де лат ност че шких му зи ча ра. Не го-
тин: Мо кра њац бр. 10, 70–73.

Ја њић, С., Стој ко вић Б. С. (1987): Ни шко по зо-
ри ште 1887–1944 – по себ но из да ње ча со пи са 
Те а трон 30/1/2. Бе о град: Му зеј по зо ри шне 
умет но сти Ср би је. 

Пе јо вић, Р. (1997): Че шки му зи ча ри у срп ском 
му зич ком жи во ту (1844–1918) I, Но ви звук, 
8, 51–58.

Пе јо вић, Р. (1997): Че шки му зи ча ри у срп ском 
му зич ком жи во ту (1844–1918) II, Но ви звук, 
9, 65–74.

чар Фри дрих Бру не ти. Овај ор ке стар ни је био уста љен и 
ком пле тан; број чла но ва и са став ме ња ли су се у скла ду 
са тре нут ним при ли ка ма, а је згро по зо ри шног ор ке стра 
чи ни ли су му зи ча ри Вој не му зич ке Мо рав ске ди ви зи је. У 
пред ста ва ма ко је су се игра ле осам де се тих го ди на 19. ве ка 
ди ри гент је био ка пел ник Алојз Кал ха уз, а пе сме и сце не 
у по је ди ним ко ма ди ма пра тио је на хар мо ни ју му Вој тех 
Ши стек (Ни шли ја – ор ган на род не ли бе рал не стран ке у 
Ни шу бр. 1, 1. ја ну ар 1894, пре ма Cvet ko vić, 2010: 103). Из 
ча со пи са по све ће ном исто ри ји по зо ри шта (С. Ја њић и Б. 
С. Стој ко вић, 1987) са зна је мо да је од 1922. до 1925. го ди-
не упра ва по вре ме но, а на ро чи то за ко ма де са му зи ком 
и пе ва њем, обра зо ва ла ма њи хор од чла но ва по зо ри шта 
и до бро вољ них пе ва ча из гра да. Хор и ор ке стар је во дио 
ком по зи тор, вешт ди ри гент и до бар пе да гог Ху го Ридл, 
ка пел ник Вој не му зич ке Мо рав ске ди ви зи је. Ридл је био 
оми љен у Ни шу, а при ли ком од ла ска при ре ђен му је све-
ча ни ис пра ћај. 

То ком пр ве по ло ви не 20. ве ка у Ни шу су би ле ве о ма 
по пу лар не и опе рет ске пред ста ве ко је су из во ди ли го сту-
ју ћи по зо ри шни ан сам бли, те је упра ва по зо ри шта од лу-
чи ла да у се зо ни 1937/38. го ди не уве де опе ре ту као по себ ну 
гра ну те а тра. По ред та да шњег стал ног ди ри ген та Гу ста ва 
Ко ци ја на, ан га жо ван је и Ја ро слав-Јар ко Пле ци ти, ди ри-
гент, хо ро во ђа и пе да гог, ко ји је у ло кал ној штам пи до био 
од лич не кри ти ке по во дом из во ђе ња опе ре те Ај де Ми ми. 
И ов де су не ки од ак те ра би ли упра во Че си – брач ни пар 
Ан то ни је Криж и Мар жен ка Шил ха но ва, та да шњи чла но-
ви ни шког по зо ри шта.6

Ка да је реч о му зи ци у Ни шу кра јем 19. и по чет ком 20. 
ве ка, мо же се ре ћи да она на ста је као прак тич на по тре ба 
пе вач ких дру шта ва, гим на зиј ског хо ра и вој ног ор ке стра. 
По ред то га, ва ља има ти у ви ду и чи ње ни цу да су је ди ни 
му зич ки ства ра о ци би ли че шки му зич ки – ди ри ген ти 
и пе да го зи, а не шко ло ва ни ком по зи то ри. Пре ма оце ни 
на ших му зи ко ло га, у стил ском по гле ду де ла че шких му зи-
ча ра пред ста вља ју при лич но ујед на че ну сли ку про вин циј-
ског ро ман ти зма ко ји по ка зу ју бли скост са би дер ма је ром. 
Хар мо ни за ци ју и ме ло ди ку ка рак те ри ше ро ман ти чар ска 
цр та, а че ста рит мич ка мо но то ни ја до при но си ше ма ти-
зо ва ном об ли ку и ка рак те ру ве ћи не оства ре ња (Пе јо вић, 
1997). Хор ску му зи ку ка рак те ри ше јед ноствна об ра да 
фол клор них ме ло ди ја, по не кад у фор ми хор ског пот пу-
ри ја или сме ше са осно вом од ви ше на род них ме ло ди ја, 
а мо же се ре ћи да су срод ни хар мон ски по ступ ци од ли ка 
и ин стру мен тал не му зи ке (ов де је реч о прет по став ка ма, 

Слика бр 2. – Фотографија црквено-певачке дружине 
Бранко, 1902.
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COURSES IN DEVELOPMENT OF SERBIAN MUSIC

Da ni je la Zdra vić Mi ha i lo vić*
The Influence of Czech Musicians on the Cultural 
Life of Niš in Late 19th and Early 20th Century

UDK: 78.071.1(=162.3)(497.11)"18/19" ; 930.85(497.11)"18/19"
ID: 205595916
BI BLID: 0354–9313, 18(2012) pp. 2–8
Sub mit ted: 1th December 2013
Ap pro ved: 15th December 2013

Sum mary: After the liberation of Niš from the Turkish rule in 1878, 
Czech musicians played a key role in the forming of the musical and 
cultural life of the city. Given its lack of educated personnel, Serbia asked 
Czechoslovakia for a number of professional musicians, primarily for 
school teaching. Thus, a considerable number of these musicians contrib-
uted to musical education and refinement of the musical culture of Niš.   

The activity of Czech musicians was especially important in the con-
text of the city’s Gymnasium; after the liberation from the Turkish rule, 
until 1937, and starting with Fridrich Brunetti (1881) to Milivoje Pokorni 
(1937), they were the only music instructors available. Apart from school 
teaching, Czech musicians contributed greatly to the cultural life of Niš 
as well. This contribution reflects in establishing or managing a number 
of singing societies (Sloga, Konstantin, Branko, Abrašević, etc.), military 
bands, as well as in establishing a music school (today’s Secondary music 
school in Niš). Moreover, one should also mention the importance of the 
engagement of certain musicians in the activities of the Sinđelić Theatre, 
notably in the singing pieces.

One could say that music in Niš in late 19th and early 20th century 
comes to existence as the result of the practical need of the singing soci-
eties, Gymnasium’s chorus and of the military band. The works by these 
composers (who were mainly pedagogues and conductors, but not pro-
fessional composers) were mostly inspired by the popular folk music, 
performed either as choral (smeša) or orchestral compositions. Therefore, 
the activity of Czech musicians in Niš was tied not only to musical edu-
cation and refinement of primarily amateur musical practice; it was also 
important for the spread of the general affection for performing music, 
as well as for establishing strong foundations for the formation of the 
future musicians.

Key words: Czech musicians, Gymnasium in Niš, singing societies, 
choirs, military bands 

* Danijela Zdravić Mihailović, Mphil, was born in Brus in 1974. She 
completed her studies at the High school for music in Niš in 1995, and in 
1998 she graduated from the Faculty of Art in Priština, at the Department 
for Music Pedagogy. In 2005 she defended her Mphil thesis at the Faculty 
of Music in Belgrade, titled Types of Recapitulation in Sonata Form: the 
First Movement in String Quartets by Classical Composers – Franz Joseph 
Haydn and Wolfgang Amadeus Mozart, supervised by Prof. Anica Sabo.
Since 2003 she has taught Music Analysis at the Faculty of Arts in Niš. 
In 2009, she was appointed lecturer and in 2011, she became a special 
subject teacher. She is one of the organizers of a the scientific meeting 
Balkan Art Forum at the Faculty of Art in Niš. Her doctoral dissertation 
Esthetic Experience of Music in Teaching Practice has been approved by 
the Department of Pedagogy at the Faculty of Philosophy, University 
of Niš. She has participated in many conferences in Serbia and abroad 
(Belgrade, Kragujevac, Vršac, Banja Luka, Sarajevo, Manchester, and 
Oxford). 

Пет ко вић Р. (2003): Ни шка гим на зи ја 1878–
2003. Ниш: Из да ње ауто ра. 

Pet ko vić, S. (1984): Sto go di na mu zič kog ži vo ta u 
Ni šu. Pro Mu si ca, 126, 7.

Веб сајт: http://www.mu zic ka sko la-nis.edu.rs/
in dex.php/o-na ma/. (16. 12. 2013)

1 Рад је пре зен то ван на на уч ном ску пу у 
Ман че сте ру 13. ок то бра 2012. го ди не (The Uni-
ver sity of Man che ster, Mar tin Har ris Cen tre for 
Mu sic and Dra ma, Bri tish As so ci a tion for Sla vo-
nic and East Euro pean Stu di es – Study Gro up for 
Rus sian and Eastern Euro pean Mu sic. Mi no rity 
Com po sers).

2 Аутор ка на во ди низ по је ди нач них ра до-
ва у ко ји ма се го во ри о де лат но сти че шких 
му зи ча ра. У на ве де ним ра до ви ма раз ма тра 
се њи хо ва ак тив ност углав ном у цен трал ној 
Ср би ји и Вој во ди ни, где је ова гру па му зи ча ра 
би ла и нај број ни ја. 

3 По да ци о ак тив но сти ма гим на зиј ског 
ор ке стра ја вља ју се од 1920. го ди не. По ред уче-
шћа на школ ским при ред ба ма и све ча но сти-
ма, гим на зиј ски хор, а ка сни је и ор ке стар би ли 
су уче сни ци град ских ма ни фе ста ци ја, че сто 
као по моћ дру гим пе вач ким дру штви ма.

4 Овај му зи чар че шког по ре кла се пр ви 
за ла гао да се, у не до стат ку му зич ке шко ле, 
из во ди при ват на на ста ва ин стру мен та, те о ри-
је му зи ке и сол фе ђа. Сво је ста во ве о му зич ком 
обра зо ва њу и из бо ру ин стру ме на та из но сио је 
у ли сту Ни шки гла сник.

5 Му зич ка шко ла „Др Во ји слав Вуч ко-
вић“ (са да Му зич ка шко ла) у Ни шу по че ла 
је са ра дом 1947. го ди не, ма да се пр ви по да-
ци о по сто ја њу шко ле по ми њу још дав не 
1925. го ди не, ка да је осно ва на пр ва Основ на 
му зич ка шко ла „Кор не ли је“ – Ниш. Та ко је на 
ини ци ја ти ву про фе со ра Ми ли во ја По кор ног, 
че шког му зи ча ра, осно ва но Му зич ко дру штво 
са за дат ком да оку пи при ја те ље му зи ке, ама-
те ре и про фе си о нал це ра ди уна пре ђи ва ња 
му зич ке кул ту ре гра да Ни ша. Му зич ко дру-
штво „Кор не ли је“ – Ниш ус пе ло је да, по ред 
мно го број них про бле ма, бу де во де ћа кул-
тур на осно ва гра да, та ко да је на кон Дру гог 
свет ског ра та, 1947. го ди не, на два де се то го ди-
шњем му зич ком ис ку ству уте ме ље на Др жав-
на му зич ка шко ла „Др Во ји слав Вуч ко вић“ у 
Ни шу. (http://www.mu zic ka sko la-nis.edu.rs/
in dex.php/o-nama/) 

6 По ред де лат но сти че шких му зи ча ра, 
ва жну уло гу у му зич ком жи во ту Ни ша има ло 
је и, за ни шку пу бли ку пр во це ло ви то, из во-
ђе ње опе ре че шког ком по зи то ра Бед жи ха 
Сме та не (Sme ta na) По љу бац, ко ја је за јед но 
са Вер ди је вим (Ver di) Ри го ле том и Ро си ни је-
вим (Ros si ni) Се виљ ским бер бе ри ном, из ве де на 
при ли ком тро днев ног го сто ва ња Бе о град ске 
опе ре 1925. го ди не



Аутор непознат: Портрет Лудмиле Фрајт (акварел)



10

КО
МП

ОЗИ
ТО

РИ
 У В

ИШ
Е Л

ИЦ
А (

1)
КО

МП
ОЗИ

ТО
РИ

 У В
ИШ

Е Л
ИЦ

А (
1)

* Дра шко Аџић (1979) је ди пло ми рао на 
Фа кул те ту му зич ке умет но сти у Бе о гра ду, 
на Ка те дри за ор ке стра ци ју и ком по зи ци ју 
у кла си Иси до ре Же бе љан. Тре ну то по ха-
ђа док тор ске сту ди је на истом фа кул те ту, а 
исто вре ме но је ан га жо ван и као са рад ник у 
на ста ви. Ње го ва де ла из во ђе на су у Ср би-
ји, Ве ли кој Бри та ни ји, Не мач кој, Бел ги ји, 
Хо лан ди ји, Аустри ји, Че шкој, Ма ке до ни ји, 
Хр ват ској и Бо сни и Хер це го ви ни. Уче ство-
вао је на европ ским фе сти ва ли ма као што 
су Ga u de a mus Mu sic We ek, ISA Prag Wi en Bu-
da pest, Mu zič ki Bi en na le Za greb и БЕ МУС. 
Че сто ком по ну је за по зо ри ште, те ле ви зи ју 
и филм. Ње го ва при ме ње на му зи ка пред-
ста вље на је у окви ру фе сти ва ла: Бер ли на ле, 
Ma i festspi e le Wi es ba den, Фест, Би теф, Сте-
ри ји но по зор је, MESS и Ci ne ma City. Го ди не 
2012. на гра ђен је Сте ри ји ном на гра дом за 
ори ги нал ну сцен ску му зи ку. На сту пао је као 
пи ја ни ста, пе вач и ди ри гент, ин тер пре ти ра-
ју ћи сво ја као и де ла дру гих ком по зи то ра. 
По вре ме но је ан га жо ван као ор га ни за тор 
кон це ра та са вре ме не му зи ке.

Драшко Аџић*

ЕКЛОГА ЛУДМИЛЕ ФРАЈТ: КОМПОЗИЦИОНЕ ТЕХНИКЕ, 
ХИПОТИПОЗА И ТРАНСПОЗИЦИЈА АРХАЈСКОГ

УДК: 785.7:78.089.6 ; 78.071.1:929 Фрајт Л.
ID: 205596428
Biblid: 0354–9313, 18(2012) pp. 10–15
Примљено:  1. децембар 2012.
Одобрено:  15. децембар 2012.

Са же так: У ра зно вр сном опу су Луд ми ле 
Фрајт ла ко је уочи ти да про ми нент но ме сто 
за у зи ма ба вље ње му зи ком ко ја сво је по ла зи-
ште ду гу је ве ли ком афи ни те ту и по што ва њу 
пре ма на род ном му зич ком на сле ђу. Луд ми ла 
Фрајт је пи са ла де ла, по пут Екло ге (1975) о ко јој 
је ов де реч, ко ја пред ста вља ју ево ка ци ју јед ног 
ми ну лог вре ме на, али је то чи ни ла са ду бљим 
раз у ме ва њем и про жи вља ва њем иди о ма фол-
клор не му зи ке. Циљ овог ра да је да на ве де и 
про ту ма чи ме то де умет нич ког ис тра жи ва-
ња ко ји ма се Луд ми ла Фрајт ко ри сти ла при 
пи са њу Екло ге, а та ко ђе и да кон тек сту а ли-
зу је му зич ка сред ства ко ја су у де лу упо тре-
бље на. У ра ду је обра зло же но ко ји еле мен ти 
тих сред ста ва по се ду ју има нент на упо ри шта 
у уста ље ним обра сци ма на род ног му зич ког 
ства ра ла штва као и шта их је, у умет нич кој 
тран спо зи ци ји ком по зи тор ке, учи ни ло ре ле-
вант ним за та да шњу (па и да на шњу) му зич ку 
кли му. 

Кључ не ре чи: Луд ми ла Фрајт, Екло га, му зич-
ка ана ли за, тран спо зи ци ја фол клор не му зи ке 
Бал ка на, ана ли за ме то до ло ги је ком по но ва ња, 
хи по ти по за, хе те ро фо ни ја, по крет ни кла сте-
ри, ми кро по ли фо ни ја, але а то ри ка

У ра зно вр сном опу су Луд ми ле Фрајт ла ко је уочи ти 
да про ми нент но ме сто за у зи ма ба вље ње му зи ком 
ко ја сво је по ла зи ште ду гу је ве ли ком афи ни те ту и 

по што ва њу пре ма на род ном му зич ком на сле ђу. У сво је-
вр сном фо ку су ком по зи тор ки ног ства ра ла штва мо же се 
при ме ти ти за ни ма ње за од ре ђе не еле мен те ју жно сло вен-
ске се о ске во кал не тра ди ци је ко ји су на ор ган ски на чин у 
де ли ма Луд ми ле Фрајт про на шли свој ко ре лат у са вре ме-
ном из ра зу му зич ких те ко ви на дру ге по ло ви не 20. ве ка. 
По себ ност од но са ко ји је ком по зи тор ка га ји ла пре ма ар ха-
ич ном огле да се нај пре у чи ње ни ци да је за не ма ри ва ла 
та да при су тан ма нир ци ти ра ња кон крет них на род них 
пе са ма или мо ти ва, те њи хо вог ме ха нич ког „пре са ђи ва ња“ 
у фак тур но-хар мон ски мо де ран кон текст. Тач ни је, Луд-
ми ла Фрајт је пи са ла де ла (по пут Екло ге или Ту жба ли це) 
ко ја пред ста вља ју ево ка ци ју јед ног ми ну лог вре ме на, али 
је то чи ни ла са ду бљим раз у ме ва њем и про жи вља ва њем 
иди о ма фол клор не му зи ке ко јем је, са свим из ве сно, би ла 
по себ но на кло ње на.

Оно што већ са мо по се би ис ка че у пр ви план је сте 
на слов ком по зи ци је. Од ред ни ца „екло га“ је у при руч ни-
ци ма опи са на као ин стру мен тал на ком по зи ци ја иди лич-
ног ка рак те ра или крат ка па сто рал на по е ма, што на ве о ма 
ди рек тан на чин од го ва ра трет ма ну му зич ког са др жа ја: 
фор ма је тран спа рент на, у пи та њу је тро дел ни об лик са 
крат ком ре при зом у ви ду ре ми ни сцен ци је, а са мо тра ја ње 
де ла је ис под осам ми ну та; у пар ти ту ри се мо гу на ћи три 
озна ке тем па: Lar go, Po co agi ta to и Tem po I, а ме тро ном ске 
озна ке не пре ла зе ше зде сет от ку ца ја у ми ну ту; по ред два 
аче ле ран да у сре ди шњем де лу ком по зи ци је, од ко јих је 
је дан на кул ми на тив ном пла тоу, про ток вре ме на је ста ло-
жен, сми рен, го то во оне спо ко ја ва ју ће ујед на чен, а то све 
ука зу је на већ по ме ну ту па сто рал ност.

У по гле ду ор ке стра ци је1 мо гу ће је, већ у пр вим так то-
ви ма де ла, при ме ти ти на зна ке им пли цит не хи по ти по зе. 
На и ме, ин стру мент ко ји за по чи ње ком по зи ци ју је алт фла-
у та, што са мо по се би не пред ста вља по се бан ана ли тич ки 
сиг нал; ме ђу тим, ако узме мо у об зир да фла у та спа да у 
нај ста ри је му зич ке ин стру мен те и да јој се у го то во свим 
ста рим ми то ло ги ја ма при пи су је бо жан ско по ре кло [...] 
што на свој на чин све до чи о ста ро сти та квих ин стру-
ме на та2, те има ју ћи у ви ду да су па стир ске фру ле ни шта 
дру го до јед но став ни об ли ци фла у те3, ја сно је да је ов де у 
пи та њу вр ло ци ља на илу стра тив ност па ган ске ар ха ич но-
сти. С дру ге стра не, де о ни ца фла у те ни је тре ти ра на со ли-
стич ки и у све у куп ном слу шном ути ску не мо же се ре ћи 
да јој је по да ре на во де ћа уло га. Но, са ма чи ње ни ца да је 
фла у та у овој пар ти ту ри је ди ни ин стру мент ко ји се по ја-
вљу је у чак три сво је ва ри јан те (по ред основ не, ту су алт 
и пи ко ло фла у та) ис ти че ин си сти ра ње ком по зи тор ке на 
све у куп ном при су ству зву ка фла у те, ко ја је ов де за пра во 
пер ци пи ра на као па стир ска фру ла. Иако је очи глед но да 
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Као и у тра ди ци ји се о ског му зич ког 
ства ра ла штва, ток Екло ге ни је во ђен 
хар мон ским ми шље њем. Ди ја тон ска и 
хро мат ска кре та ња, као и по ли рит мич-
на на сло ја ва ња ин ди ви ду ал них ме ло диј-
ских ли ни ја, као ре зул тат има ју са звуч ја 
бли ска екс пре си о ни стич кој хар мон ској 
сли ци, ко ја је, са ана ли тич ког аспек-
та, ис по ље на сна жним ди со нан ца ма. 
Мо дал но и по ли мо дал но у сва ком сми-
слу за ме њу ју функ ци о нал но, а уз про ток 
му зич ког вре ме на и на ра ци ју ко ја во ди 
до ло гич не кул ми на ци је, рад са ма те ри-
ја лом је ов де суп сти ту и сан згу шња ва њем 
фак ту ре, те хро ма ти за ци јом, што до во ди 
до ње не за си ће но сти. Уко ли ко узме мо у 
об зир да су у ста рој во кал ној тра ди ци-
ји ма ла и ве ли ка се кун да за пра во но си ле 
од лич ја по жељ них кон со нан ти, као и да 
је „вер ти ка ла“ оба ве зно би ла по сле ди-
ца „хо ри зон та ле“, до ла зи мо до за кључ ка 
да је и хар мон ски свет ове ком по зи ци је 
под ре ђен до ча ра ва њу ат мос фе ре ко ја је 
у ди рект ној ве зи са древ ним му зич ким 
на сле ђем. Кон крет но, у пи та њу је хар-
мон ска ста тич ност ко ју је ком по зи тор ка 
мо гла оп сер ви ра ти у хе те ро фо ним на ро-
дим во кал ним ком по зи ци ја ма, о че му ће 
би ти ре чи ка сни је.

Ме трич ка ком по нен та Екло ге се та ко-
ђе осла ња на уста ље не фол клор не нор ме. 
Че ста про ме на так та, за сту пље на у го то во 
це лој ком по зи ци ји, у пот пу но сти од го ва-
ра по ли ме три ји ко ја се сре ће у во кал ној 
на род ној му зи ци. Трет ман ин ди ви ду ал-
них ме ло диј ских ли ни ја ду вач ког квин-
те та, у ме трич ком сми слу, кре ће се од 
сло бод не, ре чи та тив не де кла ма ци је до 
изо си ла бич не ре пе ти тив но сти фи гу ра 
као што су ана пест и спон деј, што та ко ђе 
има сна жно упо ри ште у на род ном ства-
ра ла штву.

су ва ри јан те ин стру мен та ко ри шће не и из еле мен тар не 
по тре бе му зич ке гра да ци је кроз ши ре ње ре ги стра, тек на 
по чет ку вр хун ца ком по зи ци је (од 74. так та) по ста је очи-
глед на уло га пи ко ло фла у те као на род не сви ра ле у свом 
нај про дор ни јем ре ги стру.

Сто га, при ма мљи во је по ста ви ти хи по те зу да је уло га 
на ме ње на фла у ти дик ти ра ла ар хи тек то ни ку пар ти ту ре у 
по гле ду за сту пље но сти ин стру мен тал них гру па. На кон 
ана ли зи ра ња де ла (чак и на пр во слу ша ње), са ма се на ме-
ће оп сер ва ци ја да је глав ни те мат ски ма те ри јал по ве рен 
ду вач ком квин те ту. На род ни екви ва лент та квој гру пи 
ин стру ме на та је је дан од ин стру мен тал них ан сам ба ла 
при сут них у на шој на род ној му зич кој прак си – та ко зва ни 
„ан самбл фру ла ша“, ка рак те ри сти чан за област се ве ро и-
сточ не Ср би је и ње га чи не фру ле раз ли чи тих ди мен зи ја. 
Оп сер ви ра ње спе ци фич не бо је, ко ју та кви ан сам бли оства-
ру ју то ком му зи ци ра ња, не сум њи во је на ве ло Луд ми лу 
Фрајт да се по за ба ви ње ним тран спо но ва њем у ми ље кла-
сич не му зи ке. Бу ду ћи да се фру ле раз ли чи тих ди мен зи ја 
ме ђу соб но раз ли ку ју по ам би ти су и не знат но по бо ји то на, 
би ло је ло гич но да се сва кој ре ги стар ској ва ри јан ти фру ле 
„до де ли“ по је дан ду вач ки ин стру мент квин те та. С дру ге 
стра не, гу дач ки кор пус је ко ри шћен го то во ис кљу чи во као 
хар мон ски пе дал и бо ја ко ја углав ном уз по моћ ди со нан ци 
упот пу њу је и обо га ћу је вер ти ка лу.4 При су ство уда раљ ки 
та ко ђе не под ра зу ме ва алу зи ју на ар ха ич ни ам би јент, па 
чак ни ка да су у пи та њу ег зо тич не уда раљ ке по пут ов де 
ко ри шће них бон го са, али по ја ва кле пе ту ше у дру гом так ту 
већ је ја сни ји сиг нал ево ка ци је се о ске па сто рал но сти. Још 
је дан ин те ре сан тан по сту пак је упо тре ба ве ли ког буб ња у 
ма ни ру та па на, од но сно го ча.

Дво црт ни за пис ов де од го ва ра на род ном на чи ну сви-
ра ња на ве ли ком буб њу, што зна чи да но та са вра том 
окре ну тим на ни же пред ста вља удар „чу ка на“5 у стра ну 
та па на ко ја је пре сву че на де бљом ко жом (бас на на гла ше-
ним до ба ма), а но та са вра том на ви ше је удар „прач ке“6 у 
стра ну та па на са та њом ко жом (не на гла ше не до бе). Та кво 
ко ри шће ње кла сич ног ин стру мен та на до след но „на род-
ни“ на чин, ја сан је сиг нал аутор ки не за ин те ре со ва но сти 
за још јед ну вр сту ан сам бла из ко јег је пре у зет ма нир сви-
ра ња на ве ли ком буб њу, а то је „ли ме ни / блех“ ор ке стар 
са ве ли ким буб њем. Бу ду ћи да је та ква вр ста ан сам бла 
и дан-да нас нај ра спро стра ње ни ја, ком по зи тор ка је очи-
глед но би ла из ло же на та квом му зи ци ра њу и, без по себ не 
сти ли за ци је, у пар ти ту ру до слов но пре не ла звук го ча ко ји 
је чу ла.

Пример бр. 1.

Пример бр. 2.

Пример бр. 3.

сло бод на де кла ма ци ја

по на вља ни спон деј

Пример бр. 4.
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У кон тек сту фор ме и ме ло диј ског аспек та ком по зи ци је 
бит но је иден ти фи ко ва ти да су у пи та њу но си о ци из ра-
зи тог се ми о тич ко-дра ма тур шког по тен ци ја ла. Бу ду ћи да 
је хор на кроз исто ри ју слу жи ла као сиг нал ни, а он да и 
ло вач ко-сиг нал ни ин стру мент, њој је ов де, због тих истих 
асо ци ја тив них ква ли те та у по гле ду ар ха ич но сти, по ве ре-
на уло га по кре та ча му зич ког то ка ка ви шем енер гет ском 
ни воу. По сле из не над ног и нео че ки ва ног for te уда ра ве ли-
ког буб ња, по зи ви хор не на лов или уз бу ну не ми нов но 
ко но ти ра ју искон ско-при ми тив ни не мир и ан ти ци пи ра-
ње при мал не агре си је ко ја ће се ис по љи ти у кул ми на ци ји 
овог де ла.

Пре о ста ли аспек ти тран спо зи ци је ар хај ског у Екло ги 
Луд ми ле Фрајт ко ји ће би ти ана ли зи ра ни нај ка рак те-
ри стич ни ји су и у пу ном све тлу све до че о су ве ре но сти 
ком по зи тор ки ног по и ма ња му зич ког тки ва бал кан ског 
под не бља као и ње го ве ак ту а ли за ци је. Основ не ма ни фе-
ста ци је ста ре тра ди ци је, ко је су и да ље при сут не у на род-
ној му зич кој прак си, Луд ми ла Фрајт је пре по зна ла, иден-
ти фи ко ва ла и по том тран спо но ва ла у ми ље са вре ме них и 
при хва ће них му зич ких сред ста ва, а оне се да на шњим ана-
ли тич ким „алат ка ма“ мо гу иден ти фи ко ва ти као по крет ни 
кла сте ри, ми кро по ли фо ни ја и але а то ри ка. У ци љу илу-
стро ва ња и пот кре пљи ва ња те иде је по слу жи ће ве о ма 
јед но ста ван при мер у вези са ком по зи ци јом Ту жба ли ца. 
На и ме, ком по зи тор ка је на пи са ла по ме ну то де ло дир ну та 
сна жним се ћа њем на је дан до жи вље ни слу чај на ри ца ња и 
ту же ња7, об ред ко ји ет но ло зи ова ко опи су ју – кад же не 
ку ка ју за мр твим, он да у ку ћи ври од мно го број них гла со-
ва.8 Том при ли ком, Луд ми ла Фрајт је за и ста би ла у си ту-
а ци ји да чу је ви ше гла со ва ко ји се углав ном хе те ро фо но 
кре ћу у па ра лел ним ди со нан тим са звуч ји ма, за тим је, у 
ис тој тој хе те ро фо ни ји, мо гла за пра во чу ти (не тем пе ро-
ва ну) ми кро по ли фо ни ју, а ако за ми сли мо ви ше же на у 
јед ном до му ко је на раз ли чи тим ме сти ма на ри чу, иде ја 
але а то ри ке на ме ће се са ма.

Мо жда нај бо љи при мер по крет них кла сте ра у ком по зи-
ци ји Екло га, по ред већ опи са не фак ту ре ду вач ког квин-
те та, мо же мо про на ћи у де о ни ца ма ви о ли на и ви о ла. У 
пе том так ту, по ме ну те гру пе ин стру ме на та сви ра ју ди ја-
тон ски кла стер ко ји је тре ти ран и пла си ран у ви ду ти пич-
не гу слар ске, ор на мен ти са не хе те ро фо ни је.

Пе ри о дич но по на вља ње овог ста тич ног кла сте ра на 
кра је ви ма дра ма тур шко-фор мал них це ли на се од 52. 
так та за ме њу је ми кро по ли фо ном про це су ал но шћу ко ја 
до би ја уло гу раз вој но сти. Кла стер се по том, од 63. так-

У Екло ги се са ла ко ћом мо же уочи ти 
те жња ком по зи тор ке да до ча ра два раз-
ли чи та чи на му зи ци ра ња. Јед но је во кал-
но, ко јем од го ва ра по че так ком по зи ци је и 
ње го ва ре ми ни сцен ци ја, а дру го је му зи-
ци ра ње уз плес, чи је пр ве на зна ке ви ди мо 
од 55. так та. Луд ми ла Фрајт је ис ко ри сти ла 
по ли ме три ју ка рак те ри стич ну за во кал ну 
тра ди ци ју као рит мич ки обра зац упра во 
за те де ло ве Екло ге ко ји по дра жа ва ју хе те-
ро фо но пе ва ње. Она је при ме ти ла да се 
ме три ка ста ре хе те ро фо не му зи ке ме ња 
у од но су на ме трич ке зах те ве тек ста и то 
је до слов но при ме ни ла у сво јој ком по зи-
ци ји, по ве ра ва ју ћи „пе ва не“ ме ло ди је без 
ре чи ду вач ким ин стру мен ти ма. С дру ге 
стра не, пле сну (на род ну) му зи ку ка рак-
те ри ше ста бил ност ме тра, што мо же мо 
при ме ти ти за де ло ве Екло ге ко ји асо ци-
ра ју на плес. 

Цео пр ви од сек ком по зи ци је, као и 
ре при за (до 43. так та и од 94. так та) су, у 
ме ло диј ско-фак тур ном сми слу, ба зи ра ни 
на до след ном по дра жа ва њу бор дун ског 
пе ва ња са кон ти ну и ра ним бор ду ном. У 
жи жи ком по зи тор ки ног ин те ре со ва ња 
на шла се оп сер ва ци ја про ме не бо је на 
бор дун ским то но ви ма ко ја је и ина че свој-
стве на та квој вр сти пе ва ња. На и ме, ни је-
дан бор дун у во кал ној на род ној му зи ци 
не зву чи кон ти ну и ра но ујед на че но, већ 
бо ја осци ли ра ка ко ко од пе ва ча узме дах. 
То се нај бо ље мо же уочи ти у пр вих се дам 
так то ва ком по зи ци је, у сме ни алт фла у те 
и кла ри не та.

Фи зи о но ми ја ме ло диј ских ли ни ја 
(ду ва ча) је ка рак те ри стич на упра во за то 
што је за сно ва на на прин ци пи ма ди рект-
но пре у зе тим из му зич ког фол кло ра – у 
пи та њу је до след на упо тре ба се кунд ног 
ко ра ка у окви ру ре ла тив но су же ног ам би-
ту са, а ве ћих ско ко ва од тер це го то во да 
и не ма. Ово та ко ђе пот кре пљу је прет-
по став ку да је Луд ми ла Фрајт из у ча ва ла 
кре та ња по је ди нач них гла со ва у на род-
ним во кал ним ком по зи ци ја ма ста ре хе те-
ро фо не тра ди ци је и за кључ ке ди рект но 
при ме ни ла у сво јој му зи ци, при том не 
ме ња ју ћи ка рак те ри сти ке њи хо вог во ђе-
ња. Из у зе так у по гле ду су же ног ам би ту са 
је де о ни ца хор не ко ја, по чев од 44. так та, 
са ма уз прат њу ве ли ког буб ња, бон го са и 
кле пе ту ше сви ра уз ла зне ско ко ве ве ли ке 
сеп ти ме.

Пример бр. 5.

Пример бр. 6.
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Пра те ћи ли ни ју „ра да са ма те ри ја лом“, 
од но сно про це су ал но сти, ло гич но дра-
ма тур шко ис хо ди ште му зич ког то ка ко ји 
на ра ста и инер ци јом до би ја на не ста бил-
но сти је сте сво је вр стан рас пад ма те ри ја-
ла – кли макс (од так та број 77), за ко ји је 
ов де ве што ис ко ри шће на „апрок си ма тив-
на“ тех ни ка ком по но ва ња, дру гим ре чи-
ма – ре ла тив на, ди ри го ва на але а то ри ка. 
Има ју ћи у ви ду да су у тре нут ку ком по но-
ва ња Екло ге але а то ри ку као ком по зи ци о-
ни по сту пак већ две де це ни је ко ри стили 
раз ли чи ти аван гард ни ком по зи то ри, Луд-
ми ла Фрајт је има ла при ли ке да се са њом 
упо зна кроз пар ти ту ре и кон цер те. Мо жда 
нај ве ћи под стрек да се слу жи але а то ри-
ком у овој кон крет ној ком по зи ци ји је сте 
чи ње ни ца да на род но му зич ко ства ра-
ла штво оби лу је еле мен ти ма ко ји су плод 
слу чај но сти. По чев од не тем пе ро ва но сти 
хар мон ског си сте ма ко ји увек за ви си у 
ве ли кој ме ри од то га ко пе ва/му зи ци ра, 
до хе те ро фо ни је ко ја је су штин ски увек 
не пред ви ди ва (види пример бр. 8). 

На при ме ру се ви де по след ња два ступ-
ња тран сфор ма ци је ме ло диј ских ли ни ја 
пи ко ло фла у те, обое и кла ри не та (од 55. 
до 77. так та). На по чет ку про це са транс-
фор ма ци је, фла у та је сви ра ла ду гач ке 
три ле ре и рав не то но ве, али тех ни ком 
ле те ћег је зи ка, обоа рав не то но ве из ко јих 
се обра зо вао све бр жи по крет, а кла ри нет 
ду гач ке три ле ре из ко јих се та ко ђе обра зо-
вао по крет. Ефе кат ко ји је по стиг нут је сте 
да је це ло ку пан ме ло диј ски по тен ци јал 

та, ре ги стар ски пе ње на ви ше, не ме ња ју ћи по ли рит мич-
не и ме ло диј ске ме ђу соб не од но се де о ни ца, за др жа ва ју ћи 
на тај на чин сво ју искон ску фи зи о но ми ју, а исто вре ме но 
ис пу ња ва ју ћи уло гу ко ја кон цеп циј ски при па да за пад-
њач ком мо ду су му зич ког ми шље ња. Ов де је за ни мљи ва 
син те за ка рак те ри сти ка во кал не и ин стру мен тал не на род-
не му зи ке; на и ме, кла стер је на пи сан та ко да исто вре ме но 
зву чи и во кал но хе те ро фо но и гу слар ски хе те ро фо но. То 
по но во ука зу је на ком по зи тор ки ну фа сци на ци ју спе ци-
фич ном бо јом и ат мос фе ром ко ју је, ба ве ћи се нај ста ри јом 
му зич ком тра ди ци јом, же ле ла да тран спо ну је у са вре ме ну 
му зи ку та ко што је, на овом кон крет ном при ме ру, уме сто 
јед них гу са ла (од но сно гу дач ке де о ни це) исто вре ме но упо-
тре би ла „хор“ гу са ла.

Ми кро по ли фо ни ја је та ко ђе ве ли ким де лом при сут на и 
у де о ни ца ма ду вач ког квин те та. При мер од так та број 26 
(види пример бр. 7).

Пр ве на зна ке овог по ступ ка мо гу се ви де ти од 16. так та 
у би мо дал ној ко ли зи ји алт фла у те и обое, а по ступ ним 
на сло ја ва њем и до да ва њем де о ни ца, као и ре ги стар ским 
ра стом по сти же се ути сак раз вој но сти по пут оне већ по ме-
ну те у па су су о по крет ним кла сте ри ма. Има ју ћи у ви ду 
афи ни тет Луд ми ле Фрајт пре ма ка мер ном зву ку, ов де 
ко ри шће на ми кро по ли фо ни ја не те жи ства ра њу звуч них 
ма са и бо ја као код Ли ге ти ја, већ за др жа ва сво је основ но 
по ла зи ште хе те ро фо ног му зи ци ра ња уског кру га љу ди, 
као што је и слу чај код се о ских сви ра ча. Ме ђу тим, има-
ју ћи у ви ду звуч ни и фак тур ни ре зул тат, ни је ис кљу че на 
мо гућ ност да је ком по зи тор ка за и ста из у ча ва ла ми кро по-
ли фо но во ђе ње гла со ва у Ли ге ти је вим ор ке стар ским ком-
по зи ци ја ма (Ap pa ri ti ons или At mosphères, на при мер), те да 
је ме ло диј ску гра ђу Екло ге при ла го ди ла та ко да ми кро по-
ли фо ни по сту пак при ме ни, а да при том не на ру ши бал-
кан ску из вор ност и јед но став ну рит ми ку (ди ја тон ских) 
ме ло диј ских ли ни ја.

Пример бр. 7.

Пример бр. 8.
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Лудмила Фрајт о Еклоги

Ком по но ва на 1974. го ди не, она пред ста вља у од но су на Ту жба ли цу да ља на сто ја ња да 
се сред стви ма са вре ме ног тон ског из ра жа ва ња оства ри умет нич ка тран спо зи ци ја зву ка 
аутен туч ног фол кло ра, да кле, оне спе ци фич не пи то реск не ат мос фе ре ко ју тај звук сво јим 
тем бро зним осо би на ма ну ди.

Као што већ сам на слов ука зу је, ком по зи ци ја је па сто рал ног ка рак те ра, у сло бод ном 
об ли ку са два од се ка од ко јих пр ви асо ци ра на род ну свир ку, а дру ги рас плам са ну игру са 
крат ким епи ло гом. Пр ви од сек по чи ње ши ро ком но стал гич ном свир ком алт фла у те ко јој 
се уз по вре ме но ин тер по ли ран ру сти ка лан звук кле пе ту ша и кла стер ски фон гу да ча, при-
дру жу ју оста ли ду ва чи – кла ри нет, фа гот и хор на. У њи хо вом по ли фо ном пре пли та њу ја вља 
се ле же ћи тон де ко ји на из ме нич но из во де алт фла у та, кла ри нет и хор на, ства ра ју ћи ути сак 
пре та па ња јед не звуч не бо је у дру гу. Тек сту ра по ста је за тим све гу шћа и ка да у да љем раз-
во ју раз и гра ност до стиг не сте пен ви брант ног ин тен зи те та, она се раз ре ђу је, звук ути ша ва. 
Мо ме нат пот пу ног сми ре ња из не на да пре ки да уда рац на ве ли ком буб њу, гли сан да хор не, 
а за тим удар ци на бон го си ма, што пред ста вља по че так дру гог од се ка. Гу да чи у по ли рит мич-
ким ком би на ци ја ма ин си сти ра ју на по је ди нач ним то но ви ма са ак цен ти ра ним укра си ма 
– ими та ци ја свир ке гу са ла – и сме њу ју се са ди со нант ним са звуч јем ду вач ког квин те та. 
Му зич ко зби ва ње ра сте у тем пу и ди на ми ци и до сти гав ши кул ми на ци ју на гло се пре ки да 
и пре ла зи у кра так епи лог ко јим се по но во вра ћа но стал гич на ат мос фе ра по чет ног де ла 
ком по зи ци је.

Лудмила Фрајт: Цртеж уз Еклогу
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Sum mary: It is cle arly vi si ble that a pro mi nent pla ce 
in Lud mi la Frajt’s wi de-ran ging opus is de di ca ted 
to mu sic the star ting po int of which is ba sed on a 
gre at af fi nity and re spect for folk mu sic he ri ta ge of 
the Bal kans. Lud mi la Frajt’s pi e ces, li ke The Ec lo gue 
(1975) which is pre sen ted he re, de mon stra te an evo-
ca tion of an era long go ne, sho wing the com po ser’s 
pro fo und un der stan ding and sen si bi lity for the idi-
oms of folk mu sic. The ob jec ti ve of this pa per is to 
po int out and in ter pret the met ho do logy of Lud mi la 
Frajt’s ar ti stic re se arch whi le she was com po sing The 
Ec lo gue, as well as to con tex tu a li se the ap plied mu-
si cal me ans and com po si tion tec hni qu es used in the 
pi e ce. In ad di tion, the pa per tends to ex pla in which 
ele ments of the se me ans and com po si tion tec hni qu es 
are in es sen ce ba sed on com mon pat terns and stan-
dard prac ti ces of folk mu sic, as well as what ma de 
them, in Lud mi la Frajt’s ar ti stic tran spo si tion, re le-
vant for the mu si cal en vi ron ment of both the ni ne-
teen se ven ti es and to day.

Key words: Lud mi la Frajt, Ec lo gue, mu si cal analy-
sis, tran spo si tion of Bal kan folk mu sic, met ho do logy 
analysis of com po sing, hypotypo sis, he te rop hony, 
mo ving clu sters, mic ro polyphony, ale a to ric mu sic
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been per for med in Ser bia, En gland, Ger many, Bel-
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Ma ce do nia, Cro a tia and Bo snia and Her ze go vi na. 
He has ta ken part in Euro pean mu sic fe sti vals such 
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ot her com po sers. He is oc ca si o nally em ployed as an 
or ga ni zer of con certs of con tem po rary mu sic.

ни хи ли зо ван и ре ду ко ван на нај бр жу мо гу ћу ор на мен ти-
ку ко ја је та ко ђе свој стве на на род ном сви ра њу. Ми кро по-
ли фо ни ја и хе те ро фо ни ја ко је смо ви де ли у уском узор ку 
на по чет ку Екло ге су про јек то ва не на ве ћу ра ван ши ро ког 
сло га по ста вље ног у пре ко пет ок та ва, су штин ски не гу бе-
ћи, при том, од сво јих ини ци јал них фи зи о но ми ја.

Вла сти мир Трај ко вић је на ко ме мо ра ци ји Луд ми ли 
Фрајт Екло гу опи сао као „на ше По све ће ње про ле ћа“. У из ве-
сном сми слу то и је сте слу чај, јер, ако из у зме мо си ли ну 
зву ка и оштри ну пле сних рит мо ва ко ји ма дру га оби лу је, 
оста ју нам у оба слу ча ја си ро ве му зи ке еле мен тар ног и 
при род ног, не по сред не у из ра зу, мо дер не и моћ не, а ипак 
вер не иди о син кра тич ном иден ти те ту свог искон ског 
по ла зи шта.
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Марија Ћирић*

ЛУДМИЛА ФРАЈТ И ФИЛМСКА МУЗИКА**

Из ме ђу стра ни ца књи ге пре ве де не као Му зи ка тон-
фил ма Ми ха и ла Че ре му хи на (Ми ха ил Че ре му хин, 
Му зы ка зву ко во го фил ма)1, ко ја је не ка да при па-

да ла при ват ној би бли о те ци Луд ми ле Фрајт (1919–1999), 
са кри ла се јед на дав на шња би о скоп ска ула зни ца. По жу-
те ло пар че хар ти је нам от кри ва да је 28. ма ја 1957. го ди-
не, у се дам са ти, ком по зи тор ка при су ство ва ла про јек ци ји 
одр жа ној у би о ско пу Ко за ра (ко ји већ ду же вре ме не по сто-
ји). Ју на ки ња ове при по ве сти се де ла је у пар те ру ле во I, у 
де вет на е стом ре ду, на се ди шту број че ти ри. Да ли је мо жда 
ишла на про јек ци ју не ког од фил мо ва у чи јем је ства ра њу 
уче ство ва ла? 

О ме сту Луд ми ле Фрајт у срп ској филм ској му зи ци ни је 
јед но став но го во ри ти. Раз лог то ме су из во ри скром ног 
оби ма. Вред ност са чу ва них ком по зи тор ки них пар ти ту ра, 
до ку мен та ци је и бе ле жа ка је сте у том сми слу нео спор на. 
Ин сти ту ци је ко је би мо гле да бу ду пре суд не за ис тра жи-
ва ње, ме ђу тим, или су прак тич но уга ше не (по пут Ава ла 
фил ма2 и Ду нав фил ма3), или по се ду ју не пот пу не по дат-
ке. Фрај то ва је, пре ма на шим са зна њи ма, са ра ђи ва ла на 
35 фил мо ва. За два на ест на сло ва је ком по но ва ла му зи ку. 
Са мо је дан при па да до ме ну ду го ме тра жног игра ног фил-
ма (Оп штин ско де те ре ди те ља Мла до ми ра Пу ри ше Ђор-
ђе ви ћа, 1953). Оста лих је да на ест су до ку мен тар ног жан ра. 
Бу ду ћи ма ње ме диј ски (ти ме и фи нан сиј ски) атрак тив на 
од игра них струк ту ра, ова оства ре ња су и ма ње при ље жно 
чу ва на, чи ме је оне мо гу ћен све о бу хват ни ји и кон крет ни ји 
увид у на ве де но по ље ства ра ла штва Луд ми ле Фрајт – зна-
мо до бро да се функ ци о нал ност филм ске му зи ке мо же 
раз ма тра ти ис кљу чи во у окви ру фим ског си сте ма за чи је је 
по тре бе на ста ла, она бив ству је здру же на са сли ком и вер-
бал ном на ра ци јом. Му зич ка пар ти ту ра са гле да ва на изо ло-
ва но (на на чин чи сте му зи ке) је сте ко ри сно све до чан ство, 
али не го во ри о ме ђу соб ном са о бра ћа њу филм ских аспе-
ка та, сто га ни о уло зи му зи ке у из ве сном фил му. 

Луд ми ла Фрајт је зна ча јан део сво је ка ри је ре по све ти ла 
филм ској му зи ци. Њен ула зак у сед му умет ност ни је слу-
чај ност, ка ко се то не рет ко де ша ва ло на по че ци ма ју го сло-
вен ске ки не ма то гра фи је4. Ком по зи тор кин отац, Јо ван (Јан) 
Фрајт (1882–1938) био је ак ти ван као ви о ли ни ста, ди ри гент, 
ком по зи тор, ор гу љаш, али и као из да вач му зи ка ли ја, пр ви 
на Бал ка ну5. Ме ђу пу бли ка ци ја ма Edi tion Frajt про на ла-
зи мо и филм ску му зи ку6. Бу ду ћи да зна мо да је Фрај то ва 
пр ва му зич ка зна ња сте кла у кру гу по ро ди це7, са свим је 
из ве сно да је има ла до дир и са му зич ком вр стом ко јој ће се 
у по то њим го ди на ма про фе си о нал но по све ти ти.

По сао у филм ској ин ду стри ји Луд ми ла Фрајт до би ја 
не по сред но по окон ча њу Дру гог свет ског ра та. Исте го ди-
не ка да је сте кла ди пло му Му зич ке ака де ми је у Бе о гра ду 
(а по ха ђа ла је сту ди је на три од се ка – ком по зи ци ја, ди ри-
го ва ње и кла вир – што ће се упра во у по то њем ра ду на 
фил му по ка за ти не мер љи во ко ри сним), по ста ла је шеф 
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Са же так: Луд ми ла Фрајт је пр ва ком по зи тор-
ка филм ске му зи ке у Ср би ји. По сао у ки не ма-
то граф ској ин ду стри ји до би ја не по сред но по 
окон ча њу Дру гог свет ског ра та. Филм ски опус 
ове аутор ке, ства ран из ме ђу 1947. и 1968. го ди-
не, бро ји 35 оства ре ња од че га је за 12 на сло ва 
ан га жо ва на као ком по зи тор. Са мо јед ном је 
ком по но ва ла му зи ку ду го ме тра жног игра-
ног фил ма. Би ло је то Оп штин ско де те (1953), 
ре ди те ља Мла до ми ра Пу ри ше Ђор ђе ви ћа. 
Рад на фил му укљу чу је и ак тив но сти у до ме-
ну пе да го ги је и те о ри је; за по тре бе Цен тра за 
оспо со бља ва ње филм ских рад ни ка из Бе о гра-
да на чи јем је Ви шем филм ском те ча ју пре да-
ва ла, по чет ком ше зде де тих го ди на про шлог 
ве ка на пи са ла је скрип та Филм ска му зи ка.

Кључ не ре чи: филм, филм ска му зи ка, ки не-
ма то гра фи ја, звук, сли ка, на ра ци ја

* Ма ри ја Ћи рић (1969), до цент је на ка те-
дри Му зи ка у ме ди ји ма Фи ло ло шко-умет-
нич ког фа кул те та у Кра гу јев цу (пред ме ти: 
Ме диј ски об ли ци му зи ке, Исто ри ја и те о ри-
ја ме ди ја). Са ра ђу је са Драм ским про гра мом 
На ци о нал ног ра ди ја (РТС), му зич ки је кри-
ти чар не дељ ни ка НИН и је дан од уред ни ка 
ча со пи са Књи жев ни лист. Аутор је ра ди о фо-
ниј ских де ла, као и му зи ке за ра дио-дра ме и 
крат ки филм. Ис ку ство у ме ди ји ма ре зул-
ти ра ло је уче шћем на ин тер на ци о нал ним 
фе сти ва ли ма (Prix Ita lia, Prix Euro pa, Pre mi-
os On das, Birds Eye Vi ew, Bal kan Mu sic and 
Art, Prix Ma ru lic, Grand Prix No va...). Из ла же 
ра до ве на на уч ним ску по ви ма по све ће ним 
умет но сти, ме ди ји ма и кул ту ри (Уни вер зи-
тет умет но сти у Бе о гра ду; Universität Wi en; 
Ka dir Hass Uni ver sity, Is tan bul; Uni ver sity of 
At hens...). Тек сто ви су јој об ја вљи ва ни у ча со-
пи си ма На сле ђе, Те ме, Кул ту ра, Про фе ми на, 
Му зич ки та лас, Мо кра њац, Но ви звук, Фил-
мо граф…  Члан је Удру же ња ком по зи то ра и 
му зич ких пи са ца Ср би је, Удру же ња но ви на-
ра Ср би је и Европ ске мре же за сту ди је фил-
ма и ме ди ја. Док то ри ра ла је на ка те дри за 
Те о ри ју умет но сти и ме ди ја Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду. Основ не сфе ре ин те ре со ва ња: 
при ме ње на/функ ци о нал на му зи ка, ра ди о-
фо ни ја, те о ри ја зву ка, со ци о ло шки аспек ти 
му зи ке у ме ди ји ма.
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вр сти и оби му из во ђач ког те ла; од го во ран 
је за сни ма ње, мон та жу, син хро ни за ци ју 
му зи ке; упу ћу је ре ди те ља, про ду цен та и 
глум це у му зич ки кон текст фил ма; уве-
жба ва му зи ку са из во ђа чи ма; не за мен љив 
је у си ту а ци ја ма по пут сни ма ња play-back 
сце на и слич но (Frajt, 1961: 35).

Го ди не 1948. Луд ми ла Фрајт се при кљу-
чу је ства ра њу ду го ме тра жних игра них 
фил мо ва11: му зич ко је вођ ство у фил-
мо ви ма Жи вот је наш (ре ди тељ Гу став 
Га врин, Ава ла филм) и Бе смрт на мла-
дост (ре ди тељ Во ји слав На но вић, Ава ла 
филм). За ори ги нал ну му зи ку ових на сло-
ва ан га жо ва ни су Ста ној ло Ра ји чић, од но-
сно Ми ха и ло Вук дра го вић (Ћи рић, 2011: 
129–131). По ред ор га ни зо ва ња му зич ког 
пла на да тих про дук ци ја, Фрај то ва има 
за да так и да аде кват ном ди је ге тич ком 
му зи ком обез бе ди кон текст и да та ко при-
зо ре филм ских фа бу ла учи ни пот пу ним. 
У Бе смрт ну мла дост уве шће аутен тич-
не (му зич ке) зву ке оку пи ра ног Бе о гра да 
ко ји ће, по по тре би, би ти при дру жи ва-
ни филм ској сли ци и на ра ци ји у ци љу 
по сти за ња ат мос фе ре по ко ре ног гра да, 
али и бес по штед ног от по ра мла де ге не-
ра ци је у срп ској пре сто ни ци (ухап ше ни 
про та го ни сти пе ву ше „Пар ти зан сам, тим 
се ди чим“ у мо мен ту су о ча ва ња са смр-
ћу; ре во лу ци о нар ка Ве ра у свом до му на 
кла ви ру сви ра по пу лар ни шла гер – ти ме 
је ја сно по ста вљен кла сни по ро дич ни 
иден ти тет ко ји је у су прот но сти са по ли-
тич ким опре де ље њем де вој ке; у ноћ ном 
клу бу у ко ме се за јед но за ба вља ју Нем ци 
и „до ма ћи из дај ни ци“, шта ви ше, чу је мо 
џез). С дру ге стра не, по ред не ди је ге тич ке 
bac kgro und пар ти ту ре Ста ној ла Ра ји чи-
ћа, у фил му Жи вот је наш у ди је ге тич ком 
ста ту су чу је мо/ви ди мо му зи ку ре во лу ци-
је и по сле рат не об но ве, оли че ну у зна ним 
пе сма ма и мар ше ви ма, да тим у функ ци ји 
ре пре зен та ци је све срд не на род не ини ци-
ја ти ве и за јед ни штва у из град њи же ле-
знич ке пру ге12. 

му зич ког оде ље ња бе о град ског Ава ла фил ма, где ће де ло-
ва ти то ком пе ри о да 1946–1952 (Ad kins Chi ti et al. 2011: 45). 
Ње но име на филм ском плат ну пр ви пут сре ће мо 1947. 
го ди не уз че ти ри до ку мен тар на на сло ва: Пу тем бор бе за 
со ци ја ли стич ке од но се (ре жи ја Жорж Скри гин) и Жи ва 
из Идри је (ре жи ја Ми о драг Пе тро вић и Ни ко ла Ра јић), 
оба ре а ли зов на у про дук ци ји Ава ла фил ма; На по љо при-
вред ном до бру (ре жи ја Зо ран Мар куш) и Пе га вац је ха рао 
(ре ди те љи Ми о драг Ми тро вић и Ми ха и ло Ал. По по вић), 
у про дук ци ји Зве зда фил ма из Бе о гра да. 

Фрај то ва је пр ва ком по зи тор ка филм ске му зи ке у Ср би ји 
(и у не ка да шњој Ју го сла ви ји). На аутор ство у овом до ме ну 
че ка ће, ипак, још не ко ли ко го ди на. Реч ју, у свим фил мо-
ви ма на чи јем је ства ра њу ра ди ла за вре ме слу жбо ва ња у 
Ава ла фил му8, пот пи са на је као „му зич ко вођ ство“. Раз ја-
сни ће мо сто га ову функ ци ју, ка рак те ри стич ну за ини ци-
јал не де це ни је срп ске/ју го сло вен ске по сле рат не ки не ма то-
гра фи је. У то ме нам по ма жу ка ко при ват на до ку мен та ци ја 
ком по зи тор ке, та ко и при руч ник Филм ска му зи ка ко ји је 
на пи са ла за по тре бе Цен тра за струч но оспо со бља ва ње 
филм ских рад ни ка по чет ком ше зде се тих го ди на про шлог 
ве ка (Frajt, 1961)9. 

На не ко ли ко по хвал ни ца и на гра да ко је је до би ла од 
Ава ла фил ма, име Луд ми ле Фрајт, осим као „ше фа му зич-
ког оде ље ња“, на ла зи мо и као „ре дак то ра му зи ке за филм“. 
Упра во ре дак тор ска функ ци ја ука зу је на по сло ве за ко је 
је би ла за ду же на. Реч је о за да ци ма му зич ког уред ни ка, 
од но сно му зич ког про ду цен та, што нам по твр ђу је и ре ди-
тељ Пу ри ша Ђор ђе вић са ко јим је Фрај то ва 1953. го ди-
не са ра ђи ва ла на оства ре њу Оп штин ско де те (Ћи рић, 
2012). У при руч ни ку Филм ска му зи ка, на ме сто по ме ну-
тих, на и ла зи мо на тер мин „му зич ки са рад ник“ (Frajt, 
1961: 31–35), ко ри шћен и да нас, ма да не до вољ но пре ци-
зан да од ре ди из у зет но сло же ну уло гу про фе си о нал ног 
му зи ча ра у ства ра њу ки не ма то граф ског де ла, те се из ра зи 
му зич ко вођ ство, му зич ки уред ник или про ду цент чи не 
при ме ре ни ји ма10. Луд ми ла Фрајт ука зу је на по зи ци ју ко ју 
ни по што не тре ба пот це ни ти, бу ду ћи да под ра зу ме ва низ 
од го вор них по сло ва и мо ра се на ћи на по мо ћи свим де лат-
но сти ма у филм ском про це су ка да се ра ди о пи та њи ма 
му зи ке. А та пи та ња мо гу би ти ве о ма ра зно вр сна (Frajt, 
1961: 34). Му зич ко вођ ство/уред ник/про ду цент/са рад ник 
са ре ди те љем до но си од лу ке о то ме ко ји ће ком по зи тор 
пи са ти му зи ку (или би ра му зи ку у слу ча ју да ни је пред ви-
ђен ком по зи тор); од лу чу је о ан га жо ва њу ин тер пре та то-
ра (би ло ком по но ва не или већ по сто је ће му зи ке), као и о 

Слика бр. 1 – Кадрови из филма Општинско дете
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Бу ду ћи умет ни ци (1951, ре жи ја Ми о драг Ни ко лић). Ни ту 
се не по ду да ра ју по да ци Ју го сло вен ске ки но те ке и ком-
по зи тор ки не за о став шти не. Док је, по Ки но те ци, Фрај то-
ва ан га жо ва на као му зич ко вођ ство, са чу ва на до ку мен-
та от кри ва ју нам да је ипак пи са ла ори ги нал ну му зи ку, 
шта ви ше, да се пар ти ту ре, де о ни це, чак и сни мак (му зи ке 
из фил ма На ши пи о ни ри) на ла зе у Ава ла фил му18. Филм 
Бу ду ћи умет ни ци про на ла зи мо и под рад ним на сло вом 
Умет нич ке шко ле, при че му го ди на на стан ка и име ре ди те-
ља не дво сми сле но ука зу ју на то о ком је фил му реч. На ши 
пи о ни ри при па да ју до ме ну филм ског жур на ла19.

Пре ла зак у Ра дио Бе о град, у ко ме ће би ти за по сле на до 
1958. го ди не20, ни је зна чио и од у ста ја ње од сед ме умет-
но сти, на про тив. Још јед ном ће, са да у хо но рар ном ста-
ту су, ра ди ти за Ава ла филм – као ком по зи тор му зи ке 
ду го ме тра жног игра ног фил ма Оп штин ско де те. Би ла је 
то по след ња са рад ња Фрај то ве са овом филм ском ку ћом. 
У пе ри о ду 1953–1958, не ко ли ко пу та ће би ти ан га жо ва на 
као му зич ко вођ ство до ку мен тар них оства ре ња ра ђе них у 
про дук ци ји УФУС-а (Удру же ње филм ских умет ни ка Ср би-
је)21: На траг у жи вот (1963, ре жи ја Ми о драг Ни ко лић); На 
пе шча ним ду на ма (1956, ре жи ја Пе тар Сто ја но вић); Слет 
на Ни чи на ту (1957, ре жи ја Пе тар Сто ја но вић)22; Об ли ци 
(1958, ре жи ја Пе тар Сто ја но вић). У ис тој функ ци ји по ја-
ви ће се и у про дук ци о ном ти му на сло ва Ла жни цар цр но-
гор ског Лов ћен фил ма (1955, ре жи ја Ве ли мир Сто ја но вић, 
ком по зи тор Кре ши мир Ба ра но вић)23. Овај на слов је пр ви 
цр но гор ски ду го ме тра жни игра ни филм, а фи гу ри ра и као 
пр ви исто риј ски филм со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је. 

У го ди на ма ко је ће усле ди ти, Фрај то ва ће има ти нај плод-
ни ји пе ри од ства ра ња филм ске му зи ке. Ком по но ва ће за 
по тре бе крат ког до ку мен тар ног фил ма Ко на во ка сни ма-
ног у про дук ци ји Сла ви ја фил ма (1962, ре жи ја Ва си ли је 
Бра јо вић)24. Са рад ња са Ду нав фил мом од но си се на пет 
до ку мен тар них на сло ва са му зи ком ове ком по зи тор ке: 
Сун чев пла не тар ни си стем (1961, ре ди тељ не по знат)25; 
По глед с мо ста (1962, ре жи ја Пе тар Сто ја но вић); По не си 
ме, ма што (1962, ре жи ја Ка мен ко Ка лу ђер чић); Лет у 21. 
век (1962, ре жи ја Ка мен ко Ка лу ђер чић)26; До ли на ве ко ва 
(1968, ре жи ја Ра то мир Ив ко вић). 

До ли на ве ко ва за о кру жу је ства ра ла штво Луд ми ле Фрајт 
у овом до ме ну. Ви ше не ће пи са ти филм ску му зи ку. Пар-
ти ту ра је са чу ва на у ру ко пи су (до фил ма ни смо ус пе ли 
да до ђе мо те сто га, баш као ни код ве ћи не прет ход но раз-
ма тра них на сло ва, не зна мо ка ква је би ла уло га му зи ке у 
од но су на сли ку и на ра ци ју). Упи са ни под на сло ви от кри-
ва ју Сту де ни цу, Гра дац, Со по ћа не, Пе тро ву цр кву, Жи чу, 
Кра ље ву цр кву. Ком по зи тор ка им је до де ли ла не ве ли ке 
ин стру мен тал не са ста ве и пар ти ту ру обе ле же ну мо дал-
но шћу, не кла сич ним са звуч ји ма, оче вид но струк ту ри са-
ну та ко да до ча ра мно ге ве ко ве и ду хов ност зда ња срп ске 
пра во слав не ба шти не Ра шке обла сти, на ко ја ре фе ри ра као 
свој стве на ауди тив на ме та фо ра27 (Пример 1).  

Де ло ва ње Луд ми ле Фрајт у срп ској/ју го сло вен ској ки не-
ма то гра фи ји не ис цр пљу је се ком по но ва њем му зи ке и 
му зич ким вођ ством. По што је исто вре ме но би ла и ве ли-
ки зна лац про це са филм ске про дук ци је, ње но ис ку ство 
се по ка за ло бит ним у до ме ну пе да го ги је. На ве ли смо да је 
Фрај то ва на пи са ла скрип та са те ма ти ком филм ске му зи-
ке. Њен рад на (му зич кој) еду ка ци ји филм ских рад ни ка, 
ме ђу тим, се же у са ме по чет ке ки не ма то гра фи је со ци ја ли-
стич ке Ју го сла ви је. Реч ју, на до ку мен ту од 14. ја ну а ра 1947, 

У исто вре ме, Луд ми ла Фрајт ће по че ти 
да ком по ну је филм ску му зи ку. У пи та њу 
су два до ку мен тар на фил ма. Филм Де ца 
на ро да (1948, ре ди тељ Ни ко ла Ра јић, 
Ава ла филм) ра ђен је на текст Ми ре 
Алеч ко вић и Дра га на Лу ки ћа. У по пи су 
ком по зи тор ки ног опу са ко ји је на чи ни ла 
му зи ко ло шки ња Хри сти на Ме дић (а ко ји 
је из ра ђен пре ма за бе ле шка ма Фрај то-
ве), на ла зи мо да је му зи ка овог на сло ва 
тра ја ла при бли жно шест ми ну та и да је 
по слу жи ла као по ла зи ште за ком по зи-
ци ју Пе вај мо пе сму за хор и кла вир13. На 
спи ску фил мо ва ве за них за име Луд ми ле 
Фрајт, до би је ном од Ју го сло вен ске ки но те-
ке, на ве де на је са мо као му зич ко вођ ство 
до ку мен тар ног фил ма Угаљ и љу ди (1948, 
ре ди тељ Бран ко Ће ло вић, Ава ла филм). 
Пре ма на во ду са ме ком по зи тор ке, она је 
аутор му зи ке ко ја тра је осам ми ну та, а 
пар ти ту ра се на ла зи у Ава ла фил му14. 

До од ла ска у Ра дио Бе о град 1952. го ди не 
ра ди ла је на још 13 оства ре ња у про дук ци-
ји Ава ла фил ма. Из дво ји ће мо Дру ги кон-
грес КП Ср би је (1949)15, не са мо за то што је 
ори ги нал ну му зи ку пи са ла Фрај то ва, већ 
и сто га што је овај на слов удру жио пр ву 
ком по зи тор ку филм ске му зи ке у Ср би-
ји са пр вом срп ском филм ском ре ди тељ-
ком, Ве ром Цр вен ча нин-Ку ле но вић16. Две 
аутор ке ће 1950. го ди не по но во са ра ђи-
ва ти. Био је то филм Бе о град ско на род но 
по зо ри ште17.

Луд ми ла Фрајт на ста вља да ком по ну је 
му зи ку за до ку мен тар не струк ту ре: На ши 
пи о ни ри (1949, ре жи ја Је ле на Бил би ја), и 

Слика бр. 2 – Припреме за филм Срећно 
другови рудари, 1951 (Лудмила Фрајт у 
средини) 
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оба ве шта ва Фрај то ву о сво јим на ме ра ма 
да ује сен ове го ди не от поч не с ра дом Ви шег 
филм ског те ча ја у Бе о гра ду. У том сми слу, 
пред ла жу јој да из ра ди де та љан про грам 
за пред мет Исто ри ја му зи ке ко ји ће се 
пре да ва ти на Те ча ју то ком пр вог се ме-
стра. У пот пи су сто ји име Виц ка Рас по ра 
(1918–1993), ре ди те ља, сце на ри сте и ду го-
го ди шњег ди рек то ра Ду нав фил ма. Два 
ме се ца по том, Луд ми ла Фрајт је по ну ди-
ла план пре да ва ња из обла сти исто ри је 

упу ће ном „дру га ри ци Луд ми ли Фрајт“, са зна је мо да је пре-
да ва ла пред мет Му зич ки об ли ци на „кур су за ки не ма то-
гра фи ју“ пред у зе ћа „Зве зда“ из Бе о гра да то ком фе бру а ра 
и мар та исте го ди не. Ка ко је сед ма умет ност не ка да шње 
др жа ве би ва ла све моћ ни ја, по тре ба за аде кват ним ка дро-
ви ма је све ве ћа (Драм ска ака де ми ја по сто ји, али ње ни 
ка па ци те ти ни су до вољ ни да под ми ре зах те ве све обим-
ни је про из во ње фил ма; та ко ђе сто ји и по тре ба за до шко-
ло ва ва њем оних ко ји су већ у на ве де ном по слу). Апри ла 
1960, Цен тар за струч но оспо со бља ва ње филм ских рад-
ни ка при Удру же њу филм ских про из во ђа ча из Бе о гра да 

Пример бр. 1 – Лудмила Фрајт: Долина векова (Студеница – рукопис)
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по ло жај ове му зич ке вр сте и ње ну вред ност ар гу мен ту је 
чи ње ни цом да су ве ли ка име на умет нич ке му зи ке 20. ве ка 
пи са ла и за филм (Ми јо, Хо не гер, Шо ста ко вич, Про ко-
фјев...). За сва ку те зу ко ју из но си, Лудмила Фрајт ну ди и 
филм ске при ме ре, анализe му зич ких аспе ка та оства ре-
ња Ре неа Кле ра, Чар ли ја Ча пли на... Вред ност ини ци јал-
ног де ла тек ста ко ји се од но си на исто ри јат и жан ров ски 
пре глед ни је, да кле, са мо у осве тља ва њу раз во ја филм ске 
му зи ке, већ и по ни ра њу у по е ти ку ауто ра чи ји су опу си 
по ста ви ли те ме ље из ра за са вре ме не филм ске умет но сти.

Луд ми ла Фрајт ве о ма пре ци зно да је де фи ни ци је од ре-
ђе них пој мо ва. Ње на од ред ни ца мју зи кла, ре ци мо, ве ро-
ват но је нај кра ћа, али и нај ја сни ја од свих ко је на ла зи мо 
у обим ној ли те ра ту ри по све ће ној овом жан ру: мју зикл је 
филм ска опе ре та (Frajt, 1961: 9). Ком по зи тор ка нас упу ћу је 
на још јед ну уло гу филм ске му зи ке ко ју ни по што не би смо 
сме ли да за не ма ри мо, јер се од но си на мо гућ ност афир ма-
ци је кла сич не му зи ке, ти ме и про ши ри ва ња по тен ци јал-
ног кру га по кло ни ка ове умет но сти. Очи глед но је опа жа ла 
не ма ли јаз ко ји се ства ра из ме ђу по пу лар не и умет нич ке 
му зи ке, та ко ђе и из ме ђу слу ша о ца и са вре ме не умет нич ке 
му зи ке; ја за ко ји би мо гао би ти не у тра ли сан упра во у про-
сто ри ма филм ске му зи ке. 

Фрај то ва се по све ћу је и про у ча ва њу од но са зву ка/му зи-
ке са оста лим еле мен ти ма фил ма (угло ви сни ма ња, ка дри-
ра ње, сук це си ја ком по но ва ња ка дро ва, умет ност мон та-
же...), у че му иде ис пред свог вре ме на (Frajt, 1961: 8–9). Сли-
чан по глед на филм ску му зи ку сти же са ула ском Ми ше ла 
Ши о на на на уч но-те о риј ску сце ну, јер и овај аутор, баш 
као и Луд ми ла Фрајт, је сте „те о ре ти чар прак се“ (Ћи рић, 
2013: 500). О то ме осо би то све до чи дру ги део тек ста Филм-
ска му зи ка, где аутор ка по дроб но об ра ђу је ка ко звуч не 
еле мен те у фил му (по чев од ди ја ло га, пре ко уну тар њег 
мо но ло га, ко мен та ра/на ра то ра, до не вер бал ног зву ка оли-
че ног у шу мо ви ма/ефек ти ма и му зи ци), та ко и функ ци ју 
му зи ке уну тар ауди тив ног по ља (Frajt, 1961: 9–23). Фрај-
то ва под вла чи драм ску сна гу зву ка (Frajt, 1961: 9), што нас 
усме ра ва ка раз у ме ва њу му зи ке као сег мен та на ра тив ног 
кор пу са фил ма. Му зи ка, ипак, нај че шће те жи ка по е ти за-
ци ји (Frajt, 1961: 11), чи ме је ис так ну та ње на емо ци о нал на 
сна га. Исто вре ме но, му зи ка има спо соб ност да обез бе ди 
кон текст у ко ме се од ви ја рад ња, про стор ни и тем по рал-
ни (Frajt, 1961: 20–23). У том сми слу, аутор ка на гла ша ва 
ва жност фол кло ра, али и по пу лар не му зи ке; кри ти ку је 
„фал си фи ко ва ње“, на ро чи то у по ку ша ју до ча ра ва ња уда-
ље них пре де ла или епо ха, пред ла жу ћи као нај прак тич ни је 
ре ше ње не ре кон струк ци ју, већ сти ли за ци ју ко ја је при ла-
го ђа ва ње сти лу оства ре ном у ли ков ном де лу фил ма (Frajt, 
1961: 21–22). 

Луд ми ла Фрајт ну ди и раз де лу на ра тив них по зи ци-
ја му зи ке, што у са вре ме ној те о ри ји фил ма зна мо као 
ди фе рен ци ја ци ју ди је ге тич ке од не ди је ге тич ке му зи ке/
зву ка. Ди је ге тич ки ста тус од ре ђен је као „ре ал на му зи-
ка“, чи је из во ђе ње ви ди мо од но сно на слу ћу је мо на екра-
ну, и чу је мо (Frajt, 1961: 11). Не ди је ге тич ка је, за уз врат, 
на зва на „функ ци о нал ном“ и по ја вљу је се „као спољ ни 
фак тор“ јер гле да лац/слу ша лац чу је не ви дљи ве ор ке стре 
и хо ро ве ко ји ства ра ју шти мунг или пот по ма жу раз вој 
драм ске рад ње у си ту а ци ја ма у ко ји ма за ре ал ну му зи ку 
не би по сто ја ло ни ка кво оправ да ње (Frajt, 1961: 11). Ак ту-
ел ност аутор ки них ста во ва оли че на је и у по и ма њу звуч не 
це ли не; Луд ми ла Фрајт ни ка да не одва ја му зи ку од остат-

му зи ке ко ји не ће би ти тра ди ци о нал но 
кон ци пи ран: у ње га су као рав но прав ни 
укљу че ни џез (од Гер шви на до Елинг то-
на и са вре ме них џез умет ни ка), опе ре та 
и за бав на му зи ка (од Штра у са и Офен ба-
ха до са вре ме них жан ро ва), и – филм ска 
му зи ка. Очи глед но је да је ова ко фор му-
ли сан пред мет под ста као над ле жне да 
ре ла тив но бр зо, кра јем 1961, у свој про-
грам увр сте но ву област. Би ла је то филм-
ска му зи ка28.

Ви ши филм ски те чај (из ког се не што 
ка сни је раз ви ла Ви ша филм ска шко ла – за 
слу ша о це са прак сом)29 био је ам би ци о зно 
осми шљен, су де ћи по про гра му и име ни-
ма пре да ва ча ко је на ла зи мо у Пред ло гу 
на став ног пла на. Под ра зу ме вао је че ти-
ри се ме стра обим не на ста ве на кон че га је 
би ла пред ви ђе на из ра да ди плом ског ра да. 
На ве де ни су сле де ћи од се ци: ре жи ја, сни-
ма ње сли ке, сце но гра фи ја и ко стим, сни-
ма ње то на, ор га ни за ци ја, ТВ од сек, цр та-
ни филм. Филм ска му зи ка је би ла део свих 
про гра ма. За по тре бе на ста ве, Фрај то ва је 
на пи са ла исто и ме на скрип та. Иако да тум 
ни је на ве ден, мо же мо го то во са си гур-
но шћу да прет по ста ви мо да су на ста ла 
1961, што је вре ме пот пи си ва ња уго во ра 
са Цен тром за оспо со бља ва ње филм ских 
рад ни ка (на на слов ној стра ни ру ко пи са 
сто ји име ове ин сти ту ци је). Ве ру је мо да 
је у мо мен ту ан га жо ва ња ком по зи тор-
ка из ве сно има ла при пре мљен на ве де ни 
текст.

Филм ска му зи ка је текст уџ бе нич ког 
ти па, на ме њен чи та о цу ко ји има основ но 
пред зна ње о сед мој умет но сти, а та ко ђе 
и о по зи ци ји му зи ке у филм ском си сте-
му. Че ре му хи но ва сту ди ја, по ме ну та на 
по чет ку на шег из ла га ња, ни је од зна чај-
ни јег ути ца ја на скрип та Фрај то ве, осим 
до не кле у по гле ду ор га ни зо ва ња по гла-
вља и пот по гла вља30. И док се Че ре му хин 
углав ном ба ви са мом му зи ком, Фрај то ва 
има ши ри при ступ. Она ће ука зи ва ти и на 
дру штве но-по ли тич ку функ ци ју му зи ке 
у фил му што је чи ни бли жом ста во ви ма 
Адор на и Ај сле ра (Ador no and Eisler, 1994). 
Упо ре ђи ва ће, ре ци мо, не ве се лу со ци јал-
ну по зи ци ју му зи ча ра у пр вим ко ра ци ма 
фил ма, где је њи хов ста тус из јед на ча ван 
са оним ко ји су по се до ва ли ка фан ски 
за ба вља чи (Frajt, 1961: 2). О истом про-
бле му го во ре и дво ји ца не мач ких ауто ра 
ка да на во де пример Steh ge i ger-a (Ador no 
and Eisler 1994: 48). Фрај то ва спрет но пре-
пли ће раз ли чи те аспек те му зи ке у фил му: 
уз раз ма тра ње раз во ја, исто вре ме но да је 
об ја шње ња за тех но ло шке усло ве функ-
ци о ни са ња, су ге ри ше ефи ка сна ре ше ња, 
из два ја при ме ре ко ји мо гу да по слу же као 
узор. Ком по зи тор ка опа жа дру го сте пе ни 
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му зич ког вођ ства/са рад ни ка (Frajt, 1961: 
31–36). Аутор ки но по и ма ње му зи ке сед ме 
умет но сти, ка ко опа жа мо, увек је усме-
ре но на функ ци ју, те у Филм ској му зи ци 
не ће мо сре сти уоби ча јен тер мин при-
ме ње на му зи ка (ко ји на из ве стан на чин 
де гра ди ра на ве де ну вр сту).

Да ли је Фрај то ва из не се не ста во ве и 
прак тич но при ме њи ва ла у свом филм-
ском опу су от кри ће нам Оп штин ско 
де те ре ди те ља Пу ри ше Ђор ђе ви ћа, је ди-
ни ду го ме тра жни игра ни филм за ко ји 
је Луд ми ла Фрајт пи са ла му зи ку. Она се 
ов де по ја вљу је у дво ја кој уло зи, не са мо 
у свој ству ком по зи то ра, већ и му зич ког 
вођ ства.

Те мат ско по ла зи ште ко ме ди је Оп штин-
ско де те је сте исто и ме ни ро ман Бра ни-
сла ва Ну ши ћа. Рад ња се од ви ја у (има-
ги нар ном) се лу Пре леп ни ци31, из ме ђу 
два свет ска ра та, 1925. го ди не. Удо ви ца 
Ани ка од лу чу је да се осло бо ди ван брач-
ног де те та. Оста вља га на кућ ном пра гу 
јед ног од ме шта на и на пу шта се ло. Па ла-
нач ки дух (од че га ни је из у зе та ни пре-
сто ни ца, ко ја је та ко ђе при сут на у овој 
при чи), оли чен је у мно штву „бри жних“ 
ко ји ма је пи та ње очин ства не у по ре ди во 
бит ни је од суд би не ма ли ша на. Си ту а ци ја 
ко ју Ну шић по ста вља у по зи ци ју срп ског 
„фол кло ра“, очи глед но опре де љу је и ауто-
ре фил ма да се обра те овој вр сти му зич-
ког из ра за. Пу ри ша Ђор ђе вић при се ћа се 
за јед нич ког ра да: Кре нуо сам у тај филм 
и убр зо схва тио да не ће ис па сти до бро. 
А то је био мој пр ви игра ни филм. Он да 
нам је при ско чи ла у по моћ Ли да Фрајт. 
Ра фи ни ра на, да ма, за раз ли ку од нас, 
ман гу па, ко ји смо ми сли ли да зна мо све а, 
уства ри, пој ма ни смо има ли. Ре као сам јој 
да же лим му зи ку ко ја ће да го во ри о обич-
ном, про стом али лу ка вом ма лом чо ве ку и 
по ну дио јој као „му стру“ два ко ла ко ја су 
ми зву ча ла до бро [„Ре сав ка“ и „Па шо на“]. 
Она је од то га на пра ви ла од лич ну му зи ку 
и „из ва ди ла“ филм“ (Ћи рић, 2012). Ђор-
ђе вић нам та ко ђе от кри ва да је Фрај то ва 
мно го по мо гла и у по гле ду му зи ке ди је ге-
тич ког пла на. Ну ме ре ко је чу је мо/ви ди мо 
у ка дру су број не. Тре ба ло их је ода бра ти 
(што је, до ду ше, учи нио ре ди тељ), али и 
при пре ми ти, сни ми ти и мон ти ра ти та ко 
да не на ру ше ток филм ске при че; да вер-
но ре пре зен ту ју до ба и ме сто од ви ја ња 
фа бу ле и да не по сред но ука жу на за плет. 
Та ко се до го ди ло да је Луд ми ла Фрајт, 
иако пре вас ход но аутор не ди је ге тич ке 
bac kgro und пар ти ту ре, до би ла и оби ман 
за да так као му зич ко вођ ство: Пу ри ша 
Ђор ђе вић му зи ку сма тра моћ ним ре ди-
тељ ским ору ђем, те ће је и ов де оби ла то 
укљу чи ва ти32. 

ка so und track-a, већ ин си сти ра на рав но те жи ауди тив-
них еле ме на та: по и сто ве ћу је их са пар ти ту ром у ко ју су 
упи са не де о ни це (му зи ке, шу ма, ди ја ло га/го во ра, чак и 
ти ши не), при че му по сто ји прин цип „во де ће ме ло ди је“ 
и ме ђу соб не син хро ни за ци је оста лих звуч них аспе ка-
та (Frajt, 1961: 12). За ни мљи во је да уоча ва мањ ка во сти 
пре гло ма зног зву ка кла сич не па ри ту ре (вла да ју ће у то 
вре ме на гло бал ном ки не ма то граф ском пла ну), и ње ног 
че стог зна чењ ског ду пли ра ња (сли ке и/или на ра ци је), што 
на зи ва не срет ним ре ше њем и пред ла же со фи сти ци ра ни је 
тек сту ре кон крет ни јих ко ло ри та, прин цип ште дљи во сти 
ко ји мо же да до не се ути сак бо гат ства бо ја и кон тра ста 
из ме ђу њих (Frajt, 1961: 13). Фрај то ва исто вре ме но упу ћу-
је филм ске ства ра о це на фе но мен су бјек тив ног опа жа ња 
вре ме на у че му упра во му зи ка обез бе ђу је ути сак кон ти-
ну и те та и рит ма сли ке ко ји, по по тре би, мо же би ти убр за-
ван или успо ра ван: на при мер, у ци љу гра да ци је драм ске 
на пе то сти уну тар на из глед ста тич не сце не (Frajt, 1961: 
15, 19). Луд ми ла Фрајт ће се обра ти ти и пу те ви ма кон-
цеп ци је му зи ке у са свим спе ци фич ним жан ро ви ма или 
си ту а ци ја ма по пут ко ме ди је и гро те ске, му зи ке људ ских 
емо ци ја, цр та ног фил ма и дру гих об ли ка ани ми ра ног 
фил ма, до ку мен тар них фор ми, илу стро ва ња му зич ких 
де ла, фил мо ва ња опе ре и ба ле та, кон це ра та, ком по но ва ња 
мју зи кла (Frajt, 1961: 23–30). Ор га ни за ци ји ра да на филм-
ској му зи ци по све ће но је по себ но по гла вље. У крат ким 
цр та ма про ла зи кроз це ло ку пан про дук ци о ни про цес, 
из два ја ју ћи, ло гич но, ком плек сну уло гу ком по зи то ра и 

Слика бр. 3 – Признање које је Авала филм доделило 
Лудмили Фрајт 1949. године
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не на чел ни ко ве слу шки ње. Укљу чен је чак и „Марш на 
Дри ну“ ко ји ра ди је зву чи као цир ку ска му зи ка; та ко ђе и 
рас кли ма на, не по ве за на ва шар ска свир ка у ко јој пре по-
зна је мо „Та мо да ле ко“. 

Срп ски фол клор ће, по иде ји ре ди те ља, по ста ти и те мељ 
не ди је ге тич ке пар ти ту ре Луд ми ле Фрајт. Ком по зи тор ка 
ће сво ју му зи ку ба зи ра ти пре те жно на ме ло диј ским ли ни-
ја ма два ју ко ла, „Ре сав ке“ и „Па шо не“, бо га то их раз ра ди-
ти, при ла го ђа ва ти по тре ба ма фа бу ле. Пар ти ту ра, услов-
но ре че но, при па да обра сцу ко ју зна мо под на зи вом кла-
сич на филм ска пар ти ту ра (због ко ри шће ња кла сич ног 
ор ке стар ског кор пу са, али и усме ре но сти на на ра тив не 
да то сти)34, са две ма функ ци о нал ним те ма ма („Ре сав ка“ 
и „Па шо на“), по год ним за ши ро ка пре о бли ко ва ња. Из во-
ђач ки са став се ме ња; Фрај то ва има на рас по ла га њу сим-
фо ниј ски ор ке стар, али пун са став ко ри сти тек по вре ме но. 
Ра ди је ће се обра ћа ти по је ди ним ин стру мен тал ним бо ја ма 
или њи хо вим ком би на ци ја ма ко је ће убе дљи во пре у зи ма-
ти уло гу при по ве да ча и до не ти же ље ни (цр но)ху мор ни 
при звук овом фил му. 

За раз ли ку од ди је ге тич ких ну ме ра ко је под вла че зна-
чај по је ди них сце на или ка рак те ра, не ди је ге тич ка bac-
kgro und пар ти ту ра Луд ми ле Фрајт функ ци о ни ше као глас 
или са пут ник ма ли ша на у аван ту ри пре ла ска из ру ке у 
ру ку, укљу чу ју ћи и јав ну ку ћу чи ја вла сни ца при хва та да 
га при ми на ду же, али под по себ ним усло вом. Баш као и 
стал не „ста нар ке“, мо ра да за ра ди за свој бо ра вак и по ста-
је до слов но „де те за из најм љи ва ње“35. И бу ду ћи да го во ри 
на ме сто на пу ште ног де ча ка, му зи ка ће до би ја ти моћ из го-
во ре не ре чи. Ком по зи тор ка ће се слу жи ти mic key mo u-
sing по ступ ком, при ме њи ва ним у ани ми ра ним или не мим 
фил мо ви ма, јер ће та ко „вер ба ли зо ва ти“ не из ре че но, ка ри-
ки ра ти по је ди не сце не, де ма ски ра ти и за о штра ва ти од но се 
и си ту а ци је. Пар ти ту ра Фрај то ве опе ри ше и као „за ступ-
ник“ де те та ко је још увек ни је ста са ло да ис ка же свој став: 
му зи ка је та ко ја не го ду је, кри ти ку је не до лич но по на ша ње 
оних ко ји од лу чу ју о ње го вој суд би ни. Де ча ку ће му зи ка 
(скок ко ји чу је мо у ини ци јал ном мо ти ву ко ла „Ре сав ка“), 
по мо ћи у од лу ци да се од ва жи и уско чи у не чи ју по ха ба-
ну коњ ску за пре гу; да се оти сне у не по зна то, али сва ка ко 
оп ти ми стич ни је не го што је то бу дућ ност ко ју су му на ме-
ни ли „до бро тво ри“.

Пар ти ту ра Луд ми ле Фрајт из фил ма Оп штин ско де те на 
свој ствен на чин је сте иза зов дру штве ном кон тек сту у ко ме 
на ста је. На и ме, не по сред но по уво ђе њу ле ви чар ске дик-
та ту ре, из иде о ло шких по бу да, ка ко у умет нич кој му зи-
ци на ме ње ној кон церт ној сце ни, та ко и у ју го сло вен ској 
ки не ма то гра фи ји, на род но ства ра ла штво је пре те жно сти-
ли зо ва но „при ме ном има ги нар ног фол кло ра“, са ја сним 
фол клор ним, али не и пре ци зним на ци о нал ним од но сно 
ет нич ким обе леж ји ма (Мо су со ва, 2004: 18). Раз лог ле жи у 
те жња ма но ве, ко му ни стич ке вла сти да ели ми ни ше по је-
ди нач не на ци о нал не иден ти те те и да офор ми но ви, ју го-
сло вен ски, ко ји би об је ди нио на ро де за јед нич ке др жа ве и 
не у тра ли сао ет нич ке не су гла си це и кр ва ва раз ра чу на ва ња 
(што је, на жа лост, са мо на из ве сно вре ме при гу ше но по 
за вр шет ку Дру гог свет ског ра та). Ком по зи тор ка по ка зу је 
сме лост: му зи ка Оп штин ског де те та од сту па од на ве де-
не да то сти бу ду ћи да је у пот пу но сти од ре ђе на срп ским 
фол кло ром36. Та ква прак са је са свим рет ка у оства ре њи ма 
са вре ме ни ка Фрај то ве (уста ли ће се тек са сла бље њем соц-
ре а ли зма у не ка да шњој др жа ви). 

Пе сми ца „Ја сам ја, Је ре ми ја“ је сте пр ви 
кон кре тан по да так ве зан за фа бу лу33, тим 
пре што је ре ди тељ до дао сти хо ве, а у се лу 
ро дио се – ро дио се ба та; па се це ло се ло 
пи та ко ли му је та та, да би гле да о цу/
слу ша о цу у пот пу но сти би ло ја сно шта 
је осно ва за пле та. Се о ска за ба ва на ста-
вља се ко лом „Па шо на“. Све то сви ра и 
пе ва гру па на род них му зи ча ра у ко ју су 
се уме ша ли и не ки од ак те ра при че. Иза-
бра не ну ме ре ко је из во де про та го ни сти 
по мог ну те су не ди је ге тич ком пар ти ту-
ром Фрај то ве и го во ре јед на ко упе ча тљи-
во ко ли ко и вер бал ни на ра тив. Тре ба ло 
је кри ти ко ва ти прет ход ни дру штве ни 
си стем, не ка да шњу Кра ље ви ну Ју го сла-
ви ју, а му зи ка је то мо гла да учи ни на убе-
дљив на чин. Чу је мо „Не лу дуј, Ле ло“, ко ју 
сви ра хар мо ни каш у ауто бу су на пра шња-
вом пу ту, као ка кву се ре на ду мла дој же ни 
жељ ној осве те, јер ју је оте рао муж да би 
се оже нио де вој ком са ве ли ким ми ра-
зом. По ма ло ла сцив на „Пи та на на где је 
сук ња вра на“ део је ка фан ске ат мос фе-
ре у ко јој не ма ме ста же на ма (мо тив ове 
пе сме на зи ре се на тре ну так и у bac kgro-
und пар ти ту ри Фрај то ве). Ну ме ру „Је се ње 
ли шће“ за јед но сви ра ју учи тељ кла ви ра и 
мла да же на и упу ћу ју је ње ном оста ре лом 
су пру гу, на чел ни ку (истом оном ко ји је 
оте рао пр ву же ну да би се до мо гао бо љег 
ми ра за). У ис тој је функ ци ји „А шта ти 
је, ми ла кће ри“, јер ука зу је на „вер ност“ 
на чел ни ко ви це. „Ја сам ма ли Аци ка“ је сте 
пе сми ца ко ју жен ски там бу ра шки ор ке-
стар сви ра и пе ва не са мо ка фан ским 
го сти ма, већ и на пу ште ном ма ли ша ну 
ко ји у ка фа ну сти же у на руч ју раз не же-

Слика бр. 4 – Плакат за филм 
Општинско дете 



23

Frajt, Lud mi la (1961?). Film ska mu zi ka (ru ko pis). 
Be o grad: Cen tar za struč no ospo so blja va nje 
film skih rad ni ka.

Če re mu hin, Mi hail (1949). Mu zi ka ton fil ma. 
Za greb: Bi bli o te ka ko mi si je za ki ne ma to gra fi-
ju vla de N. R. Hr vat ske.

** Текст „Луд ми ла Фрајт и филм ска му зи ка“ 
на пи сан је уз по др шку му зи ко ло шки ње Хри-
сти не Ме дић, ре ди те ља Мла до ми ра Пу ри ше 
Ђор ђе ви ћа и Ју го сло вен ске ки но те ке.
1 Реч је о при руч ни ку на ме ње ном си не а сти-
ма, од но сно, ауто ри ма филм ске му зи ке, ко ји је 
у СССР-у об ја вљен 1939. го ди не, на хр ват ско-
срп ски пре ве ден и штам пан де це ни ју ка сни је 
(Če re mu hin, 1949).
2 Ава ла филм, осно ван 1945. го ди не у Бе о-
гра ду, нај ста ри ја је филм ска ку ћа у Ср би ји, 
од но сно у Ју го сла ви ји. Да нас са мо фор мал но 
по сто ји, бу ду ћи да од 1990. по чи ње ње но уру-
ша ва ње. Та да је ве ћин ски вла сник ове ку ће са 
51 од сто ка пи та ла по ста ло пред у зе ће „Ју го ек-
спорт“ ко је је, на жа лост, до жи ве ло суд би ну 
прак тич но свих не ка да успе шних дру штве них 
пред у зе ћа. Ак ци је спа са ва ња јед не од нај ве-
ћих ки не ма то граф ских ку ћа на Бал ка ну још 
увек ни су уро ди ле пло дом (Ra do sa vlje vić, 2013; 
Ko stić, 2005). 
3 Ду нав филм осно ван је у Бе о гра ду 1955. 
го ди не. По знат је пре вас ход но по про дук ци ји 
до ку мен тар них фил мо ва. Суд би на ове ку ће 
на лик је оној ко ју је до жи вео Ава ла филм. 
Фор мал но и да ље ра ди, ма да по ку ша ји да сту-
пи мо у кон такт са за по сле ни ма и до ђе мо до 
фил мо ва на ко ји ма је ра ди ла Луд ми ла Фрајт, 
ни су уро ди ли пло дом. 
4 Ма ло број ни су умет ни ци ко ји су у то вре-
ме по се до ва ли прет ход но филм ско ис ку ство. 
Раз лог ле жи у чи ње ни ци да је Кра ље ви на Ју го-
сла ви ја не до вољ но ула га ла у овај до мен, те се 
о филм ској ин ду стри ји мо же го во ри ти тек по 
ус по ста вља њу ле ви чар ски усме ре ног дру штве-
ног уре ђе ња. Но ва Ју го сла ви ја опа жа иде о ло-
шке по тен ци ја ле сед ме умет но сти. У том сми-
слу, ан га жо ва ни су и број ни мла ди љу ди ко ји 
до тад ни су има ли ве зе са фил мом, али за ко је се 
сма тра ло да, уз аде кват ну обу ку, мо гу да до при-
не су ква ли те ту на ци о нал не ки не ма то гра фи је. 
При ме ра је мно го, а ме ђу нај за ни мљи ви ји ма 
је слу чај јед ног од култ них срп ских ре ди те ља, 
Пу ри ше Ђор ђе ви ћа. Не по сред но на кон ра та 
био је за по слен као но ви нар, ка да је 1947, по 
за дат ку (та ко ђе – но ви нар ском), ра дио ре пор-
та жу-до ку мен та рац о та да спор ној те ри то ри ји, 
Тр сту, што је ре зул ти ра ло пр вим (исто и ме ним) 
на сло вом у бо га том опу су овог си не а сте (Đor-
đe vić, 2002: 147), ко ји се од тада ба ви фил мом.
5 Јо ван Фрајт је у Бе о гра ду осно вао из да вач ку 
ку ћу Му зи ка ли је Јо ва на Фрај та. По Фрај то вој 
смр ти пре у зео ју је ње гов син Сте ван ко ји се 
та ко ђе ба вио му зи ком.

С дру ге стра не, прин ци пи ко је при ме њу је у фор му ли-
са њу и удру жи ва њу му зи ке са сли ком и на ра ци јом фил ма 
Оп штин ско де те, упра во су они ко је ће из ре ћи у сту-
ди ји Филм ска му зи ка37. Луд ми ла Фрајт пи ше кла сич ну 
пар ти ту ру, али то не зна чи да су сли ка и на ра ци ја уто-
пље не у му зи ку, јер се ком по зи тор ка увек обра ћа по год-
ним, ра зно вр сним струк ту ра ма и ко ло ри ти ма и па жљи во 
од ме ра ва сте пен при су ства му зи ке у фил му (пре зен то-
ва на је упра во она ко ка ко ком по зи тор ка пре по ру чу је, у 
крат ким, фраг мен тар ним струк ту ра ма – осим за вр шног 
сег мен та где је му зи ци дат не што за о кру же ни ји об лик и 
ко ло „Ре сав ка“ у це ли ни). Филм ска му зи ка Фрај то ве је 
ди на мич на, вир ту о зно по ве зу је ди је ге тич ки са не ди је ге-
тич ким ни во ом фил ма у че му као уз о ран мо дел мо же да 
по слу жи и да нас, јер су ње ни по ступ ци у сва ком сми слу 
оста ли ак ту ел ни.
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су пру га пе сни ка Скен де ра Ку ле но ви ћа и мај ка ком по зи то ра Ву ка 
Ку ле но ви ћа.
17 Ли да Фрајт, до ду ше, ов де не ком по ну је му зи ку; по ја вљу је се 
као му зич ко вођ ство.
18 Пот пи са на као му зич ко вођ ство, то ком раз до бља 1948–1952. 
са ра ђу је, по ред по ме ну тих, на ства ра њу сле де ћих до ку мен та ра-
ца ре а ли зо ва них у про дук ци ји Ава ла фил ма: На у ка и тех ни ка 
(1949, ре жи ја Ми о драг Ни ко лић; филм ски жур нал), 20. ок то бар 
(1949, ре жи ја Слав ко Ша ко та), Пр ви мај 1950. у Бе о гра ду (1950, 
ре жи ја Жи ван Жи ка Чу ку лић), Љу ди из за дру ге (1950, Влат ко 
Влат ко вић и Јо ван Јо ца Жи ва но вић), Сте ван Мо кра њац (1951, 
ре жи ја Ми ли во је Ми хај ло вић), Срећ но, дру го ви ру да ри (1951, 
ре жи ја Жи ван Жи ка Чу ку лић), Бор – филм ски пре глед На род не 
ре пу бли ке Ср би је 1951. бр 4 (ре жи ја Пе тар Сто ја но вић; филм ски 
жур нал), Ђер дап (1951, ре жи ја Ми ха и ло Ба та Ца гић).
19 Пре ма за бе ле шка ма Хри сти не Ме дић, на слов ко ји сто ји на 
пар ти ту ри овог фил ма је Деч ја му зи ка, а из во ђач ки са став прет-
по ста вља фла у ту, обоу, кла ри нет, три тру бе, три англ, хар фу и 
гу да че.
20 На осно ву уго во ра ко је је ком по зи тор ка чу ва ла, зна мо да се 
пре ла зак у Ра дио Бе о град до го дио 28. ма ја 1952. Фрај то ва је нај-
пре има ла ста тус му зич ког са рад ни ка, да би убр зо, за хва љу ју ћи 
ши ро ком му зич ком обра зо ва њу и прет ход ној прак си, до би ла 
по зи ци ју ше фа ре дак ци је озбиљ не му зи ке, а по том и уред ни ка 
у му зич ком сек то ру (13. јул. 1956.), што је у то вре ме под ра зу-
ме ва ло де лат ност екви ва лент ну да на шњој по зи ци ји ди рек то ра 
Му зич ке про дук ци је. Ра дио Бе о град ће на пу сти ти две го ди не 
ка сни је, 1. ав гу ста 1958, што је да тум ре ше ња аутор ки не мол бе за 
от каз, ко је је пот пи сао та да шњи ди рек тор про гра ма ове ин сти-
ту ци је, Вла ди мир Пе шић. Од тог тре нут ка, па све до од ла ска у 
пен зи ју 1972, ра ди као се кре тар Му зич ке ко ми си је Ју го сло вен ске 
ра ди о те ле ви зи је. Пе ри од про ве ден у Ра дио Бе о гра ду би тан је, 
из ме ђу оста лог, због на став ка ра да на при ме ње ној му зи ци. Луд-
ми ла Фрајт је пи са ла му зи ке за ра дио-дра ме, а оку ша ла се и на 
по љу елек тро а ку стич ке му зи ке – пр ва је же на ком по зи тор овог 
до ме на на Бал ка ну.
21 УФУС је осно ван не по сред но по ус по ста вља њу Удру же ња фил-
мских рад ни ка Ју го сла ви је (15. март 1950), 4. ју на 1950. го ди не, 
у про сто ри ја ма Ава ла фил ма (да на шња згра да Те ле ви зи је Бе о-
град). Ра ђа ње овог удру же ња ини ци ра но је по тре бом да филм ски 
ства ра о ци ко ји су би ли ма хом у ста ту су „сло бод них филм ских 
рад ни ка“ за шти те сво ја со ци јал на и про фе си о нал на пра ва удру-
жи ва њем у соп стве ну ста ле шку огра ни за ци ју. Cf, http://www.
ufus.org.rs/pra vi%20isto ri jat.html, пре у зе то 14. 11. 2013.
22 Под овим на сло вом филм по сто ји у по пи су Ју го сло вен ске 
ки но те ке. Као Слет пла ни на ра га, ме ђу тим, про на ла зи мо на 
уго во ру ко ји је Луд ми ла Фрајт пот пи са ла са УФУС-ом, 16. 2. 1957. 
го ди не.
23 Лов ћен филм осно ван је 1949. го ди не на Це ти њу. По след њи 
на слов у овој про дук ци ји ре а ли зо ван је 1965. го ди не (Про ве ре-
но не ма ми на, ре жи ја Здрав ко Ве ли ми ро вић).
24 Сла ви ја филм по чи ње са ра дом 1955. го ди не Пр ви ре а ли зо ва-
ни на слов је Све до чан ства о Те сли (1955, ре жи ја Вла ди мир По га-
чић), док по след њи но си (сим бо ли чан) на зив По след њи грн ча ри 
(1962, ре жи ја Жар ко Пе шић).
25 У уго во ру од 16. де цем бра 1960 (Сун чев пла не тар ни си стем), 
од но сно 1. ок то бра 1962 (По глед с мо ста), сто ји да је ан га жо ва-
на за по сло ве „из бо ра и мон та же му зи ке“, то јест као му зич ко 
вођ ство. Из мол бе упу ће не За во ду за за шти ту аутор ских ма лих 
пра ва, са да ту мом 17. апри ла 1963, са зна је мо да се у фил му Сун-
чев пла не тар ни си стем на ла зи че тр на ест ми ну та му зи ке чи ја је 
аутор ка Лудмила Фрајт. 

6 Пре ма са чу ва ним по пи си ма, у Edi tion Frajt 
се на ла зи 13 на сло ва ка та ло ги зи ра них под 
бро је ви ма EF 767–787. 
7 И по мај чи ној и по оче вој стра ни, по ро ди-
ца Луд ми ле Фрајт има зна ча јан број чла но ва 
ко ји се ба ве му зи ком. На бу ду ће опре де ље ње 
ком по зи тор ке сва ка ко је има ло ути ца ја и то 
што је, по ред про фе си о нал них ан га жма на, у 
ње ној по ро ди ци ин тен зив но при сут но и кућ-
но му зи ци ра ње у нај ра зно вр сни јим ка мер ним 
ком би на ци ја ма (Ме дић 1999).
8 Луд ми ла Фрајт ни је би ла стрикт но ве за на за 
ову филм ску ку ћу, те је, ка ко опа жа мо, са ра-
ђи ва ла и са дру гим ин сти ту ци ја ма ју го сло-
вен ске ки не ма то гра фи је: Зве зда филм, Бо сна 
филм (где је у функ ци ји мон та же ра му зи ке 
ра ди ла на на сло ву Мје сеч ник ре ди те ља Пје-
ра Мај хров ског из 1948, крат ком фил му ти па 
филм ског жур на ла).
9 До овог тре нут ка скрип та Филм ска му зи ка 
ни су штам па на. Ци та те из овог ње не сту ди-
је да је мо са бро је ви ма стра ни ца ко је сто је у 
ру ко пи су.
10 О то ме све до чи и вла да ју ћа, тер ми но ло ги-
ја ан гло сак сон ске про ве ни јен ци је у ко јој су 
за да ци уну тар филм ског си сте ма ве о ма пре-
ци зно име но ва ни.
11 Пре то га, у окви ру срп ске ки не ма то гра фи је 
био је ре а ли зо ван са мо је дан на слов, Сла ви-
ца, ре ди те ља и сце на ри сте Вје ко сла ва Афри ћа, 
са му зи ком Сил ви ја Бом бар де ли ја. Сни мљен 
је 1947. го ди не упра во у окви ру Ава ла фил-
ма из Бе о гра да и сма тран је пр вим по сле рат-
ним ду го ме тра жним игра ним ју го сло вен ским 
фил мом.
12 Луд ми ла Фрајт се за вре ме слу жбо ва ња у 
Ава ла фил му по ја вљу је као му зич ко вођ ство 
у још јед ном ду го ме тра жном игра ном оства-
ре њу. То је Де чак Ми та (1951, ре жи ја Ра дош 
Но ва ко вић), где је као ком по зи тор ан га жо ван 
Ми лен ко Жив ко вић (Pe tro nić i Mi len ko vić-Ta-
tić, 1996: 6).
13 Де ло у ру ко пи су са чу ва ла је Хри сти на 
Ме дић.
14 Не ком пле тан ру ко пис на ла зи се код Хри-
сти не Ме дић.
15 До би је ни по да ци от кри ва ју нам да је тра ја-
ње му зи ке из фил ма Дру ги кон грес КП Ср би је 
око 18 ми ну та. Пре ма на во ди ма аутор ке, пар-
ти ту ра и де о ни це на ла зе се у Ава ла фил му.
16 Ве ра Цр вен ча нин-Ку ле но вић, ре ди тељ 
и сце на ри ста (1919–2013). Би ла је пр ва же на 
филм ски ре жи сер у не ка да шњој Ју го сла ви-
ји. По на шим са зна њи ма, ово је и њен пр ви 
филм, сни ман 1948. и ди стри бу и ран на ред не, 
1949. го ди не. Ка ри је ру је по че ла као глу ми ца 
у На род ном по зо ри шту у Са ра је ву. Аутор је 
крат ко ме тра жних фил мо ва, ба ви ла се спи са-
тељ ским ра дом (дра ме, дра ма ти за ци је, сце-
на ри ја, не ко ли ко књи га). За дра ма ти за ци ју 
Кр ле жи ног ро ма на На ру бу па ме ти до би ла 
је Сте ри ји ну на гра ду 1964. го ди не. Би ла је 
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Sum mary: Ludmila Frajt (1919-1999) dedicated a 
large part of her career to “the seventh art”. She was 
the first female composer of film music in Serbia, but 
in former Yugoslavia as well, starting her work in the 
film industry shortly after the end of the World War 
II. The same year she graduated from the Academy 
of Music in Belgrade, she was appointed the head of 
the Music department of the Belgrade’s film studio 
Avala Film, where she worked from 1946 to 1952. 
She continued her work on film music even after 
her transition to Radio Belgrade (1952-1958), and 
later to the Music Committe of the Yugoslav Radio-
television. Her film-related work, associated with 
large Serbian and Yugoslav film studios (apart from 
Avala Film, one should also mention Zvezda film, 
Bosna film, Dunav film, Slavija film, Lovćen film 
and Association of Film Artists of Serbia), applies 
to the period from 1947 to 1968; her opus counts 
35 realizations, in 12 of which she was engaged as a 
composer, while in the rest she appears as the mu-
sic director. On one occasion she composed music 
for a documentary live action film, titled Opštinsko 
dete (1953, directed by Mladomir Puriša Đorđević). 
Ludmila Frajt’s film-related activities also include 
educational and theoretical work: a lecturer of the 
Advanced Film Studies at the Center for the Profes-
sional Training of Film Workers in Belgrade in early 
1960s, she wrote the scripts titled Film Music for the 
purposes of the Center. These notes, although cre-
ated a half of century ago, remain a valuable guide in 
terms of practical suggestions regarding the concep-
tion and position of music in the film system. 

Key words: film, film music, cinematography, sound, 
picture, narration
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26 На сло ви Сун чев пла не тар ни си стем и Лет у 21. век не на ла зе 
се у по пи су фил мо ва Фрај то ве ко ји смо до би ли од Ју го сло вен ске 
ки но те ке; о то ме све до че уго во ри из ком по зи тор ки не до ку мен-
та ци је.
27 Ин стру мен ти ко је сре ће мо у овој пар ти ту ри су сле де ћи: кла-
ри нет (in B), хор на (in F), хар фа, ви о ла и ви о лон че ло. Пе тро ва 
цр ква је, ре ци мо, до би ла хор ну, хар фу, ви о лу и ви о лон че ло; Гра-
дац – хар фу и ви о лон че ло; Кра ље ва цр ква – хар фу, ви о лу и ви о-
лон че ло итд. 
28 У уго во ру Цен тра за струч но оспо со бља ва ње филм ских рад-
ни ка од 30. 12. 1961. (бр. 682/3-61), ко ји су пот пи са ли Ли да Фрајт 
и Виц ко Рас пор, сто ји да Цен тар ан га жу је Ли ду Фрајт као пре да-
ва ча за пред мет Филм ска му зи ка а за по тре бе на ста ве на тре ћем 
се ме стру Ви шег филм ског те ча ја у Бе о гра ду, под усло ви ма утвр-
ђе ним овим уго во ром.
29 Луд ми ла Фрајт је би ла ан га жо ва на и на Ви шој филм ској шко-
ли, о че му све до чи уго вор из ме ђу ње и Ин сти ту та за филм из 
Бе о гра да, бр. 01-417, скло пљен 1. 9. 1966. 
30 Че ре му хин отва ра Му зи ку тон фил ма раз ма тра њи ма фе но ме-
на то на и му зич ке фор ме да би по ступ но ушао у про сто ре фил ма 
(Če re mu hin, 1949), што код Фрај то ве ни је слу чај. Она у ма те ри ју 
ула зи не по сред но, раз ма тра њи ма му зи ке у не мом и по том у звуч-
ном фил му.
31 Ве о ма слич но име, При леп ни ца, но си се ло на до мак Гњи ла на 
на Ко со ву, та ко да по сто ји мо гућ ност да је, евен ту ал но, реч и о 
по сто је ћем на се љу. 
32 Пу ри ша Ђор ђе вић нам от кри ва да, шта ви ше, ре жи ра му зи ком 
(Ћи рић, 2012).
33 На са мом по чет ку фил ма, то ком пр вих два де се так се кун ди, 
под ло га сли ци је ин стру мен тал на вер зи ја вра њан ске пе сме „Ша но, 
ду шо, Ша но, мо ри, отво ри ми вра та“, та ко да је то пр ва му зи-
ка, од но сно, звук ко ји чу је мо у Оп штин ском де те ту. „Ја сам ја, 
Је ре ми ја“ је пр ва ин фор ма ци ја ко ју гле да лац/слу ша лац до би ја у 
фил му та ко да мо же мо да твр ди мо да рад ња по чи ње да те че од 
на ве де не сце не.
34 Кла сич на филм ска пар ти ту ра из во ре има у (по зно)ро ман-
ти чар ском сим фо ни зму; сво је вр сни је ко декс пра ви ла прат ње 
ви зу ел ном/вер бал ном на ра ти ву, из ве стан кон вен ци о на ли зам ко ји 
ком по зи то ру умно го ме олак ша ва рад јер му слу жи као мо дел. 
Кон вен ци је ко је кон сти ту и шу кла сич ни филм ски му зич ки обра-
зац, де ри ви ран из на ра ти ва фил ма (ви зу ел ног/вер бал ног), слу же 
упра во то ме да не на ру ше на ра тив ну екс по зи ци ју. Сли ка и ди ја лог 
су из над му зи ке, али му зи ка ути че на кон ти ну и тет филм ске при-
че. У прак си, кла сич на пра ти ту ра је че сто зна чи ла пре те ри ва ња у 
по гле ду при су ства му зи ке, од но сно по кри ва ње прак тич но сва ког 
фреј ма сли ке му зи ком (Ћи рић, 2010: 19).
35 Де ча ка „из најм љу ју“ они ко ји би пре ва ром да се би обез бе де 
не ку ко рист: до ка зи ва ње не по сто је ћих очин ста ва, при ба вља ње 
фи нан сиј ске до би ти, пра вље ње (по ли тич ке) ка ри је ре...
36 Исто вре ме но, ово је и ис ко рак у од но су на прин цип ко ји Фрај-
то ва ис ка зу је у сво јој му зи ци на ме ње ној кон церт ној сце ни. Осо-
бе ност ње ног од но са пре ма фол кло ру огле да се у чи ње ни ци да му 
ни је при сту па ла као из во ру ме ло диј ског ма те ри ја ла, већ као аутен-
тич ном аку стич ном фе но ме ну, Cf, (Ad kins Chi ti et al. 2011: 45).
37 Та кву до след ност у слич ним си ту а ци ја ма не ће има ти ње не, у 
овом до ме ну слав ни је ко ле ге по пут, ре ци мо, Хан са Ај сле ра. Ње го-
ве по став ке из Com po sing for the Films, реч ју, ни су се од ра зи ле на 
му зи ку из фил мо ва у ко ји ма је био ан га жо ван као ком по зи тор. 
Ово се, ме ђу тим, мо же об ја сни ти и ри го ро зним про дук ци о ним 
зах те ви ма Хо ли ву да од ко јих се ни је сме ло од сту па ти, те ње го ва 
и Адор но ва сту ди ја мо жда и не тре ба да бу де по ве зи ва на са прак-
тич ним ра дом не мач ког ком по зи то ра.
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Са же так: Ова сту ди ја на пи са на 1961. го ди не 
пред ста вља пр ва скрип та о филм ској му зи ци 
не гог срп ског ауто ра. Про на ђе на су у за о став-
шти ни њи хо ве аутор ке Луд ми ле Фрајт и са да 
се об ја вљу ју пр ви пут као ва жно све до чан ство 
о сте пе ну раз во ја и про у ча ва ња филм ске умет-
но сти у Ср би ји на кон Дру гог свет ског ра та. 
Скрип та су про и за шла из ни за пре да ва ња ко ја 
је Фрај то ва одр жа ла на Ви шој филм ској шко-
ли у Бе о гра ду. У пр вом де лу сту ди је аутор ка 
да је исто ри јат и жан ров ски пре глед филм ске 
му зи ке. У окви ру тог кон тек ста освр ће се и 
на по е ти ке по је ди них филм ских ства ра ла ца 
(Ре неа Кле ра, Чар ли ја Ча пли на, Џо на Фор да) 
зна чај них за уте ме ље ње са вре ме ног филм ског 
из ра за. На при ме ру по зна тих ком по зи то ра 20. 
ве ка (Про ко фјев, Ми јо, Хо не гер, Берн стајн, 
Ро та) ко ји су пи са ли и му зи ку за филм Фрај-
то ва ука зу је на њен зна чај за раз вој звуч ног 
фил ма. У дру гом де лу сту ди је аутор ка про у-
ча ва функ ци ју му зи ке у окви ру све у куп ног 
звуч ног спек тра фил ма. Она де таљ но ана ли-
зи ра по је ди нач не звуч не еле мен те у фил му, 
као и њи хо ве ме ђу соб не од но се и ин тер ак ци је 
ука зу ју ћи на зна чај рав но те же свих ауди тив-
них па ра ме та ра.
Кључ не ре чи: звук, шум, ди ја лог, не ми филм, 
звуч ни филм, мон та жа, филм ска му зи ка
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Обич но се ра ђа ње филм ске умет но сти ве зу је за про-
на ла зак филм ског апа ра та, за по ја ву сли ка ко је 
се кре ћу. Али филм ска умет ност ни је ни кла из 

са мог тех нич ког про на ла ска, не го је на ста ла по сте пе но у 
јед ном дру гом про це су, ко ри сте ћи еле мен те и до стиг ну-
ћа дру гих умет нич ких гра на: ли ков них умет но сти, по зо-
ри шта, му зи ке и др. Овај про цес на ро чи то је ви дљив ако 
пра ти мо му зи ку и њен од нос пре ма фил му ко ји се ве о ма 
мно го из ме нио од по ја ве кинeматографије до на ших да на. 
Му зи ка је ду го го ди на би ла са мо пра ти лац фил ма да би 
тек ка сни је по ста ла је дан од еле ме на та ко ји чи не филм ску 
умет ност.

Ако по зо ри ште по сма тра мо као је дан од об ли ка на чи јим 
еле мен ти ма се из гра ди ла филм ска умет ност, уоча ва мо да 
по сто ји дав на шња ве за из ме ђу му зи ке и дра ме. При ка зи-
ва ње кла сич не грч ке дра ме ни је се мо гло за ми сли ти без 
му зи ке, ко ју је из во дио сви рач на ауло су или ки та ри. Иако 
је ова му зи ка би ла ве о ма јед но став на, она је чи ни ла јед ну 
не раз лу чи ву це ли ну са го во ре ним тек стом.

Од мо мен та ка да се у ре не сан сном по зо ри шту ро ди ла 
на ша са вре ме на дра ма, она се кон ти ну и ра но раз ви ја ла, а 
са њом и функ ци ја му зи ке, у од но су на фор му ко ју је узи-
ма ла са ма дра ма. Из ре не сан сног по зо ри шта, на и ме, раз-
ви ло се ви ше драм ских об ли ка. Му зи ка је пре све га би ла 
оба ве зна у тзв. ко ма ди ма са пе ва њем и, раз у ме се, у опе ри. 
Ме ђу тим, у дра ми, ко ја се све ви ше осло ба ђа ла од по е зи-
је, му зи ка се све ла на ин тер лу ди је за по пу ња ва ње па у за, а 
цен трал на уло га по ве ре на је ди ја ло гу ко ји је све ви ше био 
пи сан у про зи.

У вре ме кад је ро ђен филм, пи ја ни ста или ор ке стар већ 
су одав но по сто ја ли у жи вом те а тру, те је та ко ожи вља ва-
ње не ме филм ске сли ке му зи ком до шло са свим при род но, 
тим пре што је у то вре ме већ по сто јао ба лет-пан то ми ма 
као умет нич ки жа нр уз оба ве зну му зич ку прат њу. Та ко 
је ком по но ва ње му зи ке за дра му и дру ге драм ске вр сте у 
ства ри ан ти ци пи ра ло ком по но ва ње му зи ке за филм.

Ка да је филм по чео да про ди ре у јав ност, ње го во при ка-
зи ва ње је би ло ве за но за ка фа ну, ва шар и во двиљ ско по зо-
ри ште. Чи та вих де сет го ди на, па и ви ше, филм је био са мо 
је дан до да так уз дру ге об ли ке за ба ве. За све то вре ме филм 
се за до во ља вао ти ме што је об ра ђи вао те ме крат ког да ха: 
во дви ље, фар се, крат ке ко ме ди је, „трик фил мо ве“ и ме ло-
дра ме. Он још ни је био от крио сво је драм ске мо гућ но сти 
ко је су ка сни је та ко бо га то до шле до из ра жа ја. Што се ти че 
му зи ке, ко ја је пра ти ла филм та ко ре ћи од са мог ње го вог 
по чет ка, она у то вре ме ни је има ла дру ги за да так не го да 
не чим ис пу ни ти ши ну и при кри је зу ја ње про јек то ра. Ка да 
је по ро ди ца Ли ми је при ре ди ла пр во јав но при ка зи ва ње 
фил ма 28. де цем бра 1895. го ди не у Па ри зу, уз филм је из во-
ђе на прат ња на кла ви ру. За пр во из во ђе ње Ли ми је о вог 

* Луд ми ла Фрајт (Бе о град, 1919–1999) по ти че 
из че шке по ро ди це чи јих се не ко ли ко прет-
ход них ге не ра ци ја ба ви ло му зи ком. Mузичко 
обра зо ва ње нај пре je сти ца ла у по ро ди ци. 
На кон за вр шет ка сред ње му зич ке шко ле 
(Стан ко вић) упи су је кла вир (кла са Еми ла 
Ха је ка) и ком по зи ци ју (кла са Ми ло ја Ми ло је-
ви ћа) на Му зич кој ака де ми ји у Бео гра ду, где 
је ди пло ми ра ла (ком по зи ци ју и ди ри го ва ње) 
1946. го ди не у кла си Јо си па Сла вен ског. Ње на 
про фе си о нал на де лат ност на кон то га об у-
хва та рад у Ава ла фил му, у Ра дио Бе о гра ду 
и у Ју го сло вен ској ра ди о те ле ви зи ји. Пр ва је 
аутор ка филм ске и елек тро а ку стич ке му зи ке 
у нас. Kомпоновала је му зи ку за 12 фил мо ва: 
Умет нич ке шко ле (1951), Оп штин ско де те 
(1952), До ли на ве ко ва (1968); елек тро аку стич-
ка де ла: Асте ро и ди (1967), Фи гу ре у по кре ту 
(1979); деч ју му зи ку као и: Сим фо ни ју ин 
Ре (1946), рап со ди ју Сви рач и пти це (1966), 
гу дач ки квар тет Сре бр ни зву ци (1972), Екло гу 
за ду вач ки квин тет, гу дач ки квар тет и уда-
раљ ке (1975), Зво на за хор и маг не то фон ску 
тра ку (1981), те хор ску му зи ку: Ту жба ли ца 
(1973), Крес (1974), Да пад не дажд (1974). 
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гу да ла; пи ја ни ста би та да не што им про-
ви зо вао на кла ви ру док су оста ли му зи-
ча ри жур но окре та ли стра не и пре ту ра ли 
по но та ма да про на ђу сле де ћи број.

Већ у са мом по чет ку ра да на овој вр сти 
му зич ке мон та же по че ли су да се по ја вљу-
ју ал бу ми но та у ко ји ма су му зич ки ко ма-
ди би ли кла си фи ко ва ни по ка рак те ру и 
„шти мун гу“. Пр ви та кав ал бум штам пан 
је 1913. го ди не под име ном Sam fox ал бум. 
За сле де ћих пет на ест го ди на штам па но је 
ви ше ова квих ал бу ма ко ји су се у то вре-
ме на зи ва ли „ки но те ке“. Јед на од нај по-
зна ти јих ки но те ка об ја вље на је у Бер ли ну 
1919. го ди не. У њој су би ли са бра ни мно ги 
по зна ти ко ма ди, раз вр ста ни по шти мун-
гу, а би ло је и спе ци јал но ком по но ва не 
му зи ке за по је ди не сце не.

Мон та же ова кве вр сте са му зич ког гле-
ди шта су пред ста вља ле јед но без об зир-
но ка са пље ње му зич ких де ла. При то ме 
је че сто ме њан тем по, ри там, то на ли-
тет, фор ма, ин стру мен та ци ја, а у да том 
мо мен ту чак и ме ло ди ја му зич ког ко ма да. 
Ни су би ла по ште ђе на ни ве ћа де ла, као на 
при мер Шу бер то ва Не до вр ше на сим фо ни-
ја, уве ти ре и дру ге озбиљ не ком по зи ци је 
ве ли ких мај сто ра. Овај са мо вољ ни по сту-
пак у по гле ду ко ри шће ња чу ве них де ла 
прет по ста вљао је про блем у овој фа зи 
раз во ја филм ске му зи ке. С јед не стра не, 
тзв. озбиљ на му зи ка је би ла нео п ход на, 
а с дру ге ни је би ло мо гу ће са чу ва ти њен 
ка рак тер и об лик. Нај зад су по че ли да 
се по ја вљу ју из да ва чи ко ји су ан га жо ва-
ли по је ди не ком по зи то ре да спе ци јал но 
ком по ну ју му зи ку за уоби ча је не сце не у 
не мом фил му. Ова ква му зи ка, иако мо жда 
и ни је има ла не ке ве ће умет нич ке вред но-
сти, сва ка ко да је би ла по год ни ја за укла-
па ње у му зич ку прат њу фил ма не го већ 
по сто је ћи му зич ки ко ма ди. Рад на му зич-
кој мон та жи све се ви ше уса вр ша вао. Та ко 
је око 1920. го ди не му зич ка мон та жа, ко ја 
је ко ри сти ла кла сич не ко ма де, по пу лар-
ну са вре ме ну му зи ку и спе ци јал но ком-
по но ва не фраг мен те за му зич ку мон та-
жу, по ста ла при зна та вр ста умет нич ке 
адап та ци је. Са да се већ уве ли ко ишло за 
тим да се му зи ка што пот пу ни је укло пи 
у са др жај фил ма и да што вер ни је до ча-
ра од го ва ра ју ћу ат мос фе ру. Бе о гра ђа ни 
ста ри је ге не ра ци је мо гу се се ти ти јед ног 
при ка зи ва ња у би о ско пу Нар ки по, ка да 
је бур ла ке са Вол ге пра тио хор по ста вљен 
иза плат на са по зна том ру ском пе смом Еј, 
ух њем, што је у то вре ме пред ста вља ло 
ма лу сен за ци ју. 

Би ло је и та квих фил мо ва за ко је је мон-
та жа на пра вље на још у сту ди ју, при ли ком 
сни ма ња фил ма. Та да би уз ко пи ју фил-
ма би ла при ло же на и ли ста на ко јој се уз 

про гра ма у Лон до ну 1896. го ди не до не сен је хар мо ни јум 
из обли жње цр кве на ко ме се сви ра ло за вре ме пред ста ве.

У овом пр вом пе ри о ду не мог фил ма но си лац му зич ке 
прат ње био је пи ја ни ста. Му зи ка ко ју је из во дио са сто ја ла 
се од по зна тих кла сич них ко ма да или ко ма да из обла сти 
тзв. са лон ске му зи ке ко ја је та да би ла у мо ди. Као што смо 
већ на по ме ну ли, од му зи ке се оче ки ва ло да улеп ша пред-
ста ву, а не и да пра ти са му филм ску рад њу. Та кав зах тев 
по ста вљен јој је тек он да ка да је и сам филм по чео да об ра-
ђу је драм ске са др жа је и ка да је сте као пра во гра ђан ства 
као са мо стал ни об лик дру штве не за ба ве. Пре ма по да ци ма 
из пр вог пе ри о да не мог фил ма ви ди мо да су пи ја ни сти за 
овај по сао би ли сла бо пла ће ни и да су се углав ном по ред 
овог ба ви ли и дру гим по сло ви ма. Ма тери јал но ста ње ни је 
им до пу шта ло да ку пу ју при лич но скуп нот ни ма те ри јал, а 
ни су има ли ни вре ме на да уче но ве ко ма де, па че сто ни да 
по гле да ју филм пре прeмијере. Та ко је до ла зи ло до не спо-
ра зу ма, че сто и ко мич них, из ме ђу фил ма и му зи ке. Али 
како је филм ви ше осва јао пу бли ку, ницалo је и све ви ше 
и све бо ље уре ђе них ки не ма то гра фа. Му зич ка прат ња је од 
пр во бит но са мо кла вир ске по сте пе но ра сла и на ра сла до 
ор ке стра. У ве ћи ни слу ча је ва то је био са став тзв. са лон-
ског ор ке стра са још увек оба ве зним кла ви ром, ко ји је у 
ње му имао ве о ма ва жну уло гу.

Око 1912. го ди не, ка ко у сво јим ме мо а ри ма из но си по зна-
ти ен гле ски ком по зи тор филм ске му зи ке Лу ис Ле ви, ма ли 
филм ски ор ке стри још увек су се за до во ља ва ли сви ра њем 
ода бра не ла ке ка фан ске му зи ке, са свим не по ве за не са фил-
мом. Они су из во ди ли це ле ком по зи ци је по пут увер ти ре 
Ви љем Тел Ро си ни ја, за тим раз не ко ма де Чај ков ског или 
Ру бин штај на, a кад би је дан од сви ра ли, на ста ла би мр тва 
ти ши на док не поч ну сле де ћи. Филм ски про ду цен ти че сто 
су се жа ли ли на ова кве му зич ке прат ње и зах те ва ли од 
при ка зи ва ча фил мо ва да при ба ве му зи ку ко ја би за и ста 
пра ти ла рад њу на екра ну. 

Та ко до ла зи мо до сле де ће фа зе раз во ја му зи ке у не мом 
фил му. То су по че ци му зич ке мон та же ко ју су вр ши ли 
ди ри гент, од но сно ка пел ник или пи ја ни ста из ор ке стра. 
Они су пре при ка зи ва ња по гле да ли филм и би ра ли при-
клад ну му зи ку ме ђу но та ма ко ји ма су рас по ла га ли. Обе-
ле жи ли би так то ве бро је ви ма, озна чи ли ре до след, а кад 
је до шло до при ка зи ва ња, обич но би то из гле да ло ова ко: 
ди ри гент је у мо мен ту ка да се ме ња сце на дао знак удар-
цем у пулт, му зи ка би се пре ки ну ла без об зи ра на му зич ку 
фра зу, да ли се то де си ло у сре ди ни ме ло ди је или по те зу 
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ска ака де ми ја и Фран цу ска ко ме ди ја. Пр ви филм ко ји је 
про из ве ден у овој ком па ни ји био је Уби ство вој во де Ги за. 
За ком по но ва ње спе ци јал не му зи ке по зван је Ка миј Сен-
Санс. Ње го ва му зи ка за овај филм (опус 128) са сто ја ла се 
од уво да и пет сли ка пи са них за ан самбл гу да ча, кла вир 
и хар мо ни јум и би ла је бри жљи во укло пље на у филм ску 
рад њу.

У пе ри о ду ка сног не мог фил ма би ло је ви ше филм ских 
оства ре ња за ко ја је му зи ка би ла спе ци јал но ком по но ва на. 
Ме ђу њи ма се на ро чи то ис ти че му зи ка Ед мун да Мај зе ла 
за Еј зен штај но ве фил мо ве Кр ста ри ца По тем кин (1925) и 
Ок то бар (1928). На жа лост обе пар ти ту ре су из гу бље не, а 
му зи ка ко ја се да нас из во ди уз по ме ну те фил мо ве ка сни је 
је до да та. Сви ко ји су гле да ли Еј зен штај но ве фил мо ве, пра-
ће не Мај зе ло вом му зи ком, се ћа ју се ове из ван ред но ус пе ле 
му зич ке прат ње и при ме ћу ју ко ли ко им је она не до ста ја ла 
ка да су ови фил мо ви при ка зи ва ни без ње. Ком по зи тор 
Ханс Ај злер твр ди да је Мај зел био ком по зи тор скром них 
ква ли те та и да ње го ва пар ти ту ра ни је ре мек-де ло, али и 
то да је он у сво јој му зи ци за филм из бе га вао не у трал-
на кли ше и зи ра на ре ше ња, да је она, на про тив, оби ло ва ла 
сна жним ак цен ти ма и де ло ва ла не по сред но и упе ча тљи во. 
Од Мај зе ло ве филм ске му зи ке са чу ван је је ди но кла вир ски 
из вод са филм Бер лин (1927). Од оста лих филм ских пар ти-
ту ра из овог пе ри о да мо же мо по ме ну ти Ми јо о ву за филм 
L’In hu ma i ne (1925), за тим Хо не ге ро ву за филм Le Ro ne и 
Шо ста ко ви че ву му зи ку за Но ви Ва ви лон (1928).

Го то во од са мог по чет ка ства ра ња фил ма по сто ја ла 
је иде ја о му зич кој прат њи ко ја би би ла ре про ду ко ва на 
пу тем ме ха нич ких уре ђа ја. За ову иде ју на ро чи то је био 
за ин те ре со ван Еди сон. Кроз чи тав пе ри од не мог фил ма 
стал но је ра дио на то ме да свој фо но граф уса вр ши и оспо-
со би га за ре про ду ко ва ње му зич ке прат ње ко ја би би ла 
син хро на са сли ком. По ред Еди со на, и дру ги су ра ди ли на 
уса вр ша ва њу ра зних гра мо фон ских апа ра та за син хро-
ни за ци ју. Ти су апа ра ти има ли раз не на зи ве: хро но фон, 
ви ва фон и сл. За ви ва фон ко ји је про на ђен 1907. го ди не 
ка жу да је са успе хом пра тио крат ке, фил мо ве чи је тра ја ње 
је би ло огра ни че но на тра ја ње јед не гра мо фон ске пло че. 
Али, глав на смет ња да се ви ше при бег не ко ри шће њу ме ха-
нич ке про дук ци је ни је би ла не са вр ше ност у по сти за њу 
син хро ни те та не го ква ли тет ре про ду ко ва ног то на. Тон је 
био си ро ма шан и слаб, ни је мо гао да се упо ре ди са жи вим 
зву ком филм ских ор ке ста ра, та ко да ови пр ви по ку ша ји 
ни су на и шли на ши ру при ме ну у ки не ма то гра фи ји.

Око 1910. го ди не по че ле су да се по ја вљу ју и дру ге ме ха-
нич ке на пра ве са ци љем да за ме не филм ске ор ке стре. Нај-
по зна ти ји од њих био је ор ке стри он ко ји је функ ци о ни сао 
на прин ци пу слич ном вер глу, а сним ци су би ли за пи са ни 
на ве ли ким ваљ ци ма ко ји су се ста вља ли у по гон уба ци ва-
њем нов чи ћа. Исто вре ме но, по ја ви ле су се и ком пли ко ва не 
и ску пе ма ши не за про из вод њу ра зних звуч них ефе ка-
та, ко је су јед но вре ме при ма не са оду ше вље њем. Али ни 
ова ефек то ма ни ја ни је ду го тра ја ла. И про ду цен ти, као и 
при ка зи ва чи фил мо ва, вра ти ли су се му зи ци ко ја је има-
ла ве ћу емо ци о нал ну вред ност од ре а ли стич ких звуч них 
ефе ка та.

По сто ји још јед на ве за из ме ђу му зи ке и не мог фил ма. 
То је му зи ка у ате љеу. Ка да је не ми филм по чео да се раз-
ви ја као умет ност ко ја је ка дра да из ра зи људ ске дра ме и 
осе ћа ња, ре жи се ри су до шли до кон ста та ци је да глум ци 
мо гу бо ље да ожи ве по је ди не сце не ако за вре ме сни ма ња 

опис сце не на ла зи ла и су ге сти ја ко ја ком-
по зи ци ја тре ба да се из во ди уз од ре ђе не 
сце не, па је био озна чен и из да вач где се 
мо гу на ба ви ти но те. Јед на од нај бри жљи-
ви је са ста вље них мон та жа филм ске му зи-
ке би ла је она ко ју је Гри фит са ста вио за 
свој филм Ра ђа ње на ци је, при ка зан 1915. 
у Њу јор ку. Гри фит, ко ји је био и му зич-
ки обра зо ван, из вр шио је из бор му зи ке, 
а по је ди не де ло ве је по ве зао и ор ке стри-
рао ком по зи тор Јо зеф Брил. То је би ла 
пот пу на ор ке стар ска пар ти ту ра, иако се 
са сто ја ла из де ло ва ком по зи ци ја Гри га, 
Ваг не ра, Чај ков ског, Ро си ни ја, Бе то ве-
на, Ли ста, Вер ди ја и чи та вог ни за ма ње 
по зна тих ком по зи то ра.

Па ра лел но са све ве ћим угле дом ко ји је 
сти цао филм, и од филм ског ор ке стра се 
тра жио све ве ћи ква ли тет. При ка зи ва чи 
фил мо ва су се тру ди ли да ан га жу ју до бре 
му зи ча ре и углед не ди ри ген те, јер ови 
ор ке стри су има ли за да так да и у па у за-
ма из ме ђу чи но ва кон цер ти ра ју и за ба ве 
пу бли ку.

При ова квој си ту а ци ји у филм ској 
му зи ци са свим је ра зу мљи во да се код 
по је ди на ца ро ди ла иде ја о спе ци јал но 
ком по но ва ној му зи ци за је дан од ре ђен 
филм. Пр ви та кав кон такт ком по зи то ра 
са фил мом до ла зи у исто вре ме ка да су 
и од но си фил ма са по зо ри штем по ста ли 
бли жи. У Па ри зу је 1908. го ди не осно ва на 
ком па ни ја Le film d’art са на ме ром да при-
ву че фил му по зна те по зо ри шне глум це. 
Иза ове ком па ни је ста ја ла је фир ма Пате, 
а са му ак ци ју су по др жа ва ле Фран цу-
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Пр ви пра ви го вор ни филм био је аме-
рич ко филм ско оства ре ње Све тло сти 
Њу јор ка (1929). Ње га су убр зо сле ди ли и 
дру ги, и од та да је на ста ло пра во утр ки ва-
ње филм ских про ду це на та у про из вод њи 
звуч них фил мо ва. Пр ви звуч ни филм у 
Ен гле ској би ла је Хич ко ко ва Уце на (1929). 
Му зи ка за овај филм би ла је ра ђе на са свим 
по узо ру на жи ве ор ке стар ске прат ње у 
ки не ма то гра фи ма. То је ти пи чан при мер 
сни мље не пар ти ту ре не мог фил ма са са мо 
ме сти мич ним кон це си ја ма звуч ној филм-
ској тех ни ци.

У то ку 1929. и 1930. го ди не и дру ге зе мље 
по чи њу да про из во де звуч не фил мо ве: 
Фран цу ска, Не мач ка, Ита ли ја, Швед ска 
и СССР. Пр ви фран цу ски звуч ни филм 
сни мљен у Фран цу ској (пре то га је је дан 
сни мљен у Ен гле ској) био је филм Ре неа 
Кле ра Под кро во ви ма Па ри за. Му зи ку за 
овај филм ком по но ва ли су Ра ул Мо ре ти 
и Ар ман Бер на, а у фил му су та ко ђе упо-
тре бље ни и де ло ви му зи ке из по сто је ћих 
де ла Де би си ја и дру гих ком по зи то ра. Тре-
ба на по ме ну ти да је Ре не Клер био је дан 
од оних филм ских рад ни ка ко ји је ду бо ко 
жа лио за не мим фил мом, за по е зи јом све-
та сно ва не мих сли ка и њи хо вим за ме њи-
ва њем од стра не си ро вог ре а ли зма го во-
ра, што је не сум њи во ути ца ло и на ње гов 
од нос пре ма звуч ном фил му.

Већ у пр вим да ни ма звуч ног фил ма 
ство ре не су две глав не вр сте с об зи ром 
на кон цеп ци ју ре ша ва ња звуч них про-
бле ма. У пр вој је му зи ка упо тре бља ва на 
без пре ки да на на чин уоби ча јен у ки не-
ма то гра фи ма за не ми филм, тј. као стан-
дар ди зо ва на му зич ка ку ли са, као што смо 
кон ста то ва ли за Хич ко ков филм. Дру га 
вр ста се го то во пот пу но од ре кла му зи ке 
или се она по ја вљу је ве о ма рет ко. Фил мо-
ви ове вр сте би ли су пре тр па ни ди ја ло зи-
ма и ефек ти ма упо тре бље ним на сасвим 
ре а ли сти чан на чин. Ка дро ви ли ца ко ја 
го во ре сле ди ли су је дан за дру гим кроз 
цео филм, та ко да су ова ква оства ре ња 
ли чи ла на фил мо ва но по зо ри ште, што се 
уоста лом че сто ра ди ло у то вре ме. Зве зде 
не мог фил ма чи ји су глу мач ки ква ли те ти 
раз ви је ни на пот пу но дру гим те ме љи ма 
не ста ле су заувек, а глум ци из по зо ри шта 
су за у зе ли њи хо ва ме ста. Филм је у ства-
ри по но во от кри вен. Про на ђе но је но во 
дра ма тур шко сред ство ко је је ста ја ло на 
рас по ла га њу филм ским ства ра о ци ма. 
Али, раз у ме се, као сва ки нов про на ла зак, 
фе но мен сни мље ног зву ка мо рао је да се 
ижи ви. Би ло је не из бе жно да филм про ђе 
кроз фа зу у ко јој су људ ски го вор и при-
род ни зву ци би ли при ка за ни због се бе 
са мих. А му зи ка? Му зи ка ни је пред ста-
вља ла ни ка кву но вост у фил му. Је ди но је 

слу ша ју му зи ку. Би ло је уоби ча је но да у ате ље и ма по сто је 
ма ли са ста ви, или бар кла вир, ко ји су има ли за да так да 
ство ре од ре ђе ни шти мунг. Ре жи се ри су се обич но до го-
ва ра ли са пи ја ни стом ко ја му зи ка тре ба да се из во ди уз 
не ку сце ну. Ен гле ски ре жи сер Пир сон ре дов но је зах те вао 
на сво јим сни ма њи ма му зич ку прат њу јер је, по ње го вом 
ми шље њу, му зи ка би ла емо ци о нал ни ди ја лог не мог фил ма. 
Ови ан сам бли су сви ра ли че сто и код сни ма ња екс те ри-
је ра. А ка да се по че ло са прак сом да се ко нач на му зич-
ка мон та жа за сам филм пра ви у ате љеу и у ви ду упу ства 
до ста вља ди ри ген ти ма уз ко пи ју фил ма, он да су се у њој 
на ла зи ле оне ком по зи ци је ко је су сви ра не још за вре ме 
са мог сни ма ња фил ма.
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Пра во от кро ве ње звуч ног фил ма био је про на ла зак 
звуч не филм ске тра ке. Оно је до шло по сле јед ног ре ла-
тив но крат ког пе ри о да ка да је звук про из ве ден са гра-
мо фон ских пло ча, ко је су се у ме ђу вре ме ну уса вр ши ле, 
и по мо ћу по ја чи ва ча ре про ду ко ван у ки но дво ра на ма. 
Иако се до не кле уса вр шио звук гра мо фон ске пло че, са мо 
спа ја ње тра ке и пло че ни је ни кад мо гло да ти пот пун син-
хро ни тет. Ово је на ро чи то би ло уоч љи во код пред ста ва 
са тра ком ко ја је би ла већ ви ше пу та при ка зи ва на, па због 
то га ис ки да на и по но во ле пље на. У том слу ча ју из ба ци-
ва ни су оште ће ни де ло ви тра ке, док је тон те као у сво-
јој пр во бит ној ду жи ни. По не кад је би ло ве о ма ко мич но 
ви де ти сце ну у ко јој глум ци ми чу усти ма и ге сти ку ли ра ју, 
а за то вре ме се чу је му зи ка, да би се иза то га, кад сце на 
пред ста вља већ са свим не што дру го, чуо про те кли ди ја-
лог са ве ли ким за ка шње њем. Али сам фе но мен сли ке ко ја 
го во ри то ли ко је за о ку пио гле да о це у том пр вом мо мен ту 
да ни су мно го ни за ме ра ли не са вр шен ству у по гле ду син-
хро ни те та.

Ме ђу пр ве фил мо ве са му зи ком син хро ни зо ва ном на 
пло ча ма спа да филм Дон Жу ан ко ји је про из ве ла аме рич ка 
ком па ни ја Wаrner Brot hers 1926. го ди не. Сен за ци о нал на 
де мон стра ци ја син хро ни зо ва ног зву ка био је не сум њи-
во по зна ти филм The jazz sin ger (1927) (Пе ва ју ћа лу да са 
пе смом Со ни бој), јер је у по је ди ним се квен ца ма уве де но 
син хро ни зо ва но пе ва ње ко је је из во дио Ал Џон сон.
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жа нр, тзв. мју зикл или филм ска опе ре та. Пре не сен из 
по зо ри шта, то је ко мад са пе ва њем опер ско-ре ви јал ног 
ка рак те ра. По ред по ме ну тог фран цу ског фил ма овог жан-
ра Под кро во ви ма Па ри за, сни мље ни су у то вре ме у Аме-
ри ци Ме ло ди је Бро две ја и Краљ џе за (са По лом Вајт ма ном), 
а у Не мач кој Кон грес се за ба вља. За ни мљи во је на по ме ну ти 
да је при ли ком сни ма ња фил ма Кон грес се за ба вља (1931) 
пр ви пут при ме ње на тех ни ка сни ма ња на плеј бек. Пре 
то га је му зи ка ко ја се исто вре ме но из во ди на екра ну, мо ра-
ла би ти син хро но сни мље на са сли ком. При ме на тех ни ке 
плеј бе ка омо гу ћи ла је да Ли ли јен Хар веј сни ми сце ну у 
ко јој се во зи ко ли ма кроз град пе ва ју ћи све вре ме. Код син-
хро ног сни ма ња то би би ло не мо гу ће, јер би тон ска ка ме ра 
за бе ле жи ла и све зву ке улич не гра је.

У са мом по чет ку на ста ја ња звуч ног фил ма ство рен је још 
је дан филм ски жа нр у ко ме је му зи ка има ла ве о ма зна чај ну 
уло гу. То је цр та ни филм. Волт и Рој Ди зни осно ва ли су 
свој сту дио у Хо ли ву ду још 1923. го ди не. У ње му се ро ди ла 
по пу лар на фи гу ра Ми кија Ма у са и то још у вре ме не мог 
фил ма. Пр ви филм Ми кија Ма у са са му зи ком сни мљен на 
тра ци био је при ка зан 1928. го ди не. Од мах по сле то га сни-
мљен је филм Игра ске ле та (1929) на му зи ку Сен-Сан са. За 
њи ма је усле ди ла чу ве на се ри ја Си ли сим фо ни ја у ко јој се 
ме ђу пр ви ма на ла зи филм Три пра се та. О му зи ци у цр та-
ном фил му би ће још ре чи у ка сни јим пре да ва њи ма.

И у дру гим зе мља ма сни ма ни су цр та ни фил мо ви. Ме ђу 
фран цу ским оства ре њи ма тре ба по ме ну ти филм Иде ја 
ин спи ри сан др во ре зи ма Ма се ре ла са од лич ном му зи ком 
Ар ту ра Хо не ге ра у ко јој је пр ви пут упо тре бљен елек трон-
ски ин стур мент Мар те но о ви та ла си. У Не мач кој је још 
у вре ме не мог фил ма про из ве ден ду го ме тра жни цр та ни 
филм Принц Ах мед. Цр те жи су би ли у си лу е та ма, а му зи ку 
је из во дио ор ке стар у дво ра ни.

У то ку пр ве де ка де звуч ног фил ма (1929–1939), од ње го вог 
по стан ка па до по чет ка Дру гог свет ског ра та, раз вој је био 
мно го бр жи не го што се у оно вре ме чи ни ло. Филм ди ја ло-
га, тј. филм у ко ме се го во ри ло од по чет ка до кра ја раз вио 
се у пра ви звуч ни филм и до нео нам ка рак те ри стич не осо-
би не да на шњих филм ских оства ре ња: угло ве сни ма ња ко ји 
зах те ва ју рад њу са нај ве ћим драм ским ефек том, као и звук 
ко ји чи не ди ја лог, при род ни шу мо ви и му зи ка ко ја је увек 
у при прав но сти да пот по мог не филм ску рад њу.

С дру ге стра не, те ко ви не не мог фил ма раз ви је не су и 
да ље. То је, пре све га, фо то граф ска фор ма, про на ла зак 
круп ног пла на и сук це сив но ни за ње ка дро ва – мон та жа. 
Звуч ни филм је мо рао ове те ко ви не не мог фил ма да ље да 
раз ви ја, јер је по сто ја ла опа сност да ду гач ке сце не не пре-
кид ног ди ја ло га, при клад не за по зо ри ште, али ису ви ше 
те шке и спо ре за ви зу ел ну ди на мич ну дра му на филм ском 
плат ну, уко че ток и од ви ја ње рад ње на екра ну. Па и са мој 
му зи ци пру жи ла се при ли ка да у но вом звуч ном фил му 
има функ ци о нал ни ји удео не го што је то би ло мо гу ће у 
не пре кид ном му зич ком то ку из вре ме на не мог фил ма. 
Му зи ка за филм, као и сам ди ја лог, мо ра ла је да са вла да 
јед ну но ву ди сци пли ну, нов од нос пре ма филм ској дра ми. 
И баш на том по љу је ура ђе но мно го у пред рат ном пе ри о ду 
звуч ног фил ма.

По ме ни мо ов де и јед ну со ци јал ну не во љу ко ју је до нео 
звуч ни филм. Хи ља де му зи ча ра ши ром све та оста ло је 
од јед ном без за по сле ња, јер је са да био до во љан са мо је дан 
ор ке стар да би сни мио му зи ку за је дан филм. Про ду цен ти 
су са да мо гли да ана га жу ју нај бо ље ор ке стре и ко ри сте раз-

пе ва ње, због ком би на ци је ре чи и му зи ке, 
бо га то екс пло а ти сао но ви звуч ни филм.

Вра ти мо се са да Ре неу Кле ру и ње го вом 
фил му Под кро во ви ма Па ри за. У ње му 
уоча ва мо дво стра но ре ша ва ње про бле-
ма му зи ке. С јед не стра не има мо по зна-
ту шан со ну ко ја је у цен тру па жње, ко ја је 
ве што и про ми шље но утка на у филм са 
сво јим пу ним дра ма тур шким зна че њем, 
док са дру ге има мо му зи ку ко ја се по ја-
вљу је углав ном са мо као му зич ка ку ли са 
у по за ди ни ди ја ло га. Ње има ису ви ше у 
фил му, а ка рак тер јој је илу стра ти ван по 
узо ру на му зич ке прат ње не мих фил мо ва. 
Очи глед но је да је Клер имао на ме ру да 
шан со ну лан си ра као шла гер фил ма и то 
је учи нио на је дан не по сре дан на чин ко ји 
од мах осва ја гле да о ца. У ње го вом ка сни-
јем фил му По след њи ми ли јар дер ње гов 
од нос пре ма уло зи филм ске му зи ке ве о-
ма се из ме нио. Му зи ка је ов де ко ри шће-
на еко но мич но, са мно го до брог уку са, а 
стил ски и емо ци о нал но од лич но је укло-
пље на у кон цеп ци ју фил ма. У оба по ме-
ну та фил ма Клер не упо тре бља ва ни ка кве 
шу мо ве.

Уско ро по сле пр вог Кле ро вог фил ма 
по ја ви ли су се и дру ги ко ји ни су под ле-
гли тен ден ци ји пре те ра не упо тре бе но во-
про на ђе ног зву ка: На за па ду ни шта но во, 
Пут у жи вот и Пла ви ан ђео.

Још је дан умет ник чи је су сим па ти је 
за у век оста ле на стра ни не мог фил ма је 
Чар ли Ча плин. Ода тле по ти че и ње гов 
од нос пре ма му зи ци ко ју он ре дов но 
сам ком по ну је за сво је фил мо ве. Ње го-
ва му зи ка пр вен стве но има емо ци о нал но 
де ло ва ње ма да че сто са др жи и илу стра-
тив не еле мен те. Та мо где пра ти ко мич не 
си ту а ци је де лу је ша љи во и гро теск но, али 
ни кад ба нал но, за хва љу ју ћи ду хо ви тој 
ин вен ци ји ком по зи то ра и ве шти ни да са 
не ко ли ко по те за под ву че оно што се до га-
ђа на екра ну. Ве ли ки све стра ни Ча пли-
нов та ле нат, ви со ка кул ту ра и ис тан чан 
укус чи не да ње го ва филм ска оства ре ња 
ви ше не го ико ја дру га пред ста вља ју син-
те зу свих ком по не на та фил ма ко ји тре ти-
ра као це ло ви то умет нич ко де ло. Ње гов 
пр ви звуч ни филм су Све тло сти ве ле-
гра да (1931). У ње му по сто је три основ-
на му зич ка мо ти ва. Пр ви, до ста оштар 
мо тив из ра жа ва сти хи ју ве ле гра да, дру-
ги пра ти Чар ли ја скит ни цу и про жет је 
ху мо ром, док је тре ћи, ве о ма леп лир ски 
мо тив у ве зи са ликом про да ва чи це цве ћа. 
О оста лим Ча пли но вим фил мо ви ма би ће 
ре чи ка сни је.

Већ смо на по ме ну ли да су у овој ра ној 
фа зи звуч ног фил ма филм ски ства ра о-
ци на ро чи ту па жњу по кла ња ли во кал ној 
му зи ци. Та ко је на стао по се бан филм ски 
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Ко мен тар го то во ре дов но на ла зи мо у 
до ку мен тар ним и кул тур ним фил мо ви ма, 
ма да је чест слу чај да се при по ве дач по ја-
вљу је и у игра ним фил мо ви ма, и то нај-
че шће на по чет ку ка ко би гле да о ца увео 
у рад њу. У ве ћи ни слу ча је ва чи тач нам 
се ја вља као не за ин те ре со ван по сма трач 
ко ји да је ну жна оба ве ште ња мир но и про-
за ич но, а мно го ре ђе као фак тор ко ји и 
сам дор пи но си ства ра њу на ра тив не на пе-
то сти. Дру ге фор ме го вор ног тек ста код 
до ку мен тар них фил мо ва го то во да и не 
по сто је. Не прак ти ку је се чак ни она фор-
ма ко ја је на ра ди ју већ одав но уобу ча је на 
због раз би ја ња мо но то ни је: сме њи ва ње 
чи та ча.

Уоп ште, у упо тре би људ ског го во ра на 
фил му по сто је још нео т кри ве не мо гућ но-
сти, а по себ но у ње го вом спа ја њу са шу мо-
ви ма и му зи ком. Јед на од тих је мо гућ ност 
са ко јом се мо же по сти ћи из ван ре дан 
драм ски ефе кат: ко лек тив ни го вор. Ка ко 
ефек тан мо же би ти ко лек тив ни го вор 
мо гу нам по ка за ти сле де ћа два при ме ра: 
филм Осмех 61 – уз ви ки ва ње па ро ла и 
по че так фил ма Оте ло – мр мља ње мо ли-
тве у по вор ци. 
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Иако то мо жда на пр ви по глед не из гле-

да, та ко шу мо ви или ефек ти има ју или 
мо гу да има ју ва жну уло гу у фил му. Они 
још ви ше не го ди ја лог упот пу ња ва ју сли-
ку ре ал ног зби ва ња у фил му. Исто вре ме-
но по сто ји опа сност да њи хо во пре те ра но 
на го ми ла ва ње од ву че па жњу гле да о ца, па 
чак и да се оме те ток драм ске рад ње. За то 
се шу мо ви мо ра ју ода би ра ти у од но су на 
њи хо ву функ ци о нал ност у фил му, а ни по-
што не би тре ба ло да слу же са мо за по пу-
ња ва ње пра зни на у зву ку. Ка же мо ода-
би ра ти, јер се шу мо ви на ла зе у при ро ди 
го то во ре дов но из ме ша ни и у тој сме ши 
че сто над ја ча ва ју баш они ко ји су ма ње 
зна чај ни. Као што сни ма тељ при ли ком 
сни ма ња сли ке бри жљи во би ра еле мен-
те ко ји ће му ући у ка дар, од ба цу ју ћи при 
том оне ко је не же ли да има у ка дру, та ко 
се мо ра по сту пи ти и са шу мо ви ма. Због 
то га се че сто шу мо ви мон ти ра ју по је ди-
нач но, па се тек он да укла па ју у филм, што 
нам пру жа још јед ну пред ност – по је ди-
нач не шу мо ве мо же мо по же љи ути ша ва-
ти и по ја ча ва ти. Шум не мо ра увек да бу де 
аутен ти чан и сни мљен на те ре ну. При 
ве ли ким про ду цент ским ку ћа ма по сто-
је ар хи ви или ефек то те ке ко ји рас по ла жу 
шу мо ви ма ко ји су ти пич ни и чи ји звук у 
на ма иза зи ва од го ва ра ју ћу асо ци ја ци ју. 
По сто је и шу мо ви про из ве де ни ве штач-
ким пу тем и они мо гу по не кад да нам да ју 

ли чи те му зич ке ан сам бле од џез ор ке стра до пу ног сим-
фо ниј ског орек стра. Пр ва пар ти ту ра пи са на за сим фо ниј-
ски ор ке стар би ла је му зи ка Сер ге ја Про ко фје ва за филм 
По руч ник Ки же (1934). Она се и да нас из во ди са мо стал но 
у об ли ку сви те и пру жа нам сли ку пла стич не, ду хо ви те и 
ква ли тет не му зи ке.
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Звуч ну ком по нен ту фил ма са чи ња ва ју три звуч на еле-
мен та: го вор, шу мо ви и му зи ка. Чим су филм ски ства-
ра о ци по ста ли све сни драм ске сна ге зву ка, по че ли су да 
до во де у рав но те жу ди ја лог са шу мо ви ма, од но сно обо је са 
му зи ком ко ја ре дов но би ва ком по но ва на за филм. Да кле, 
му зи ка је са мо је дан од звуч них еле ме на та ко ји де лу ју у 
скло пу звуч не ком по нен те фил ма и обич но се при дру жу-
је већ сни мље ном зву ку ди ја ло га и шу мо ва (види схему). 
По ку ша ће мо да ана ли зи ра мо звуч ну тра ку у од но си ма 
ње них еле ме на та, при че му ни у јед ном тре нут ку не сме мо 
из гу би ти из ви да да звук са сли ком чи ни јед ну це ли ну и да 
сам за се бе не би мо гао да оп ста не, па га као та квог тре ба 
и по сма тра ти.

�� ���
Људ ски го вор је у ве ћи ни фил мо ва нај ва жни ји звуч ни 

еле мент и ње го во ме сто у фил му је не при ко сно ве но. Он је 
но си лац глав не ни ти драм ске рад ње и од ње га умно го ме 
за ви си у ко јој ме ри ће гле да лац мо ћи да раз у ме са др жај 
ко ји му се при ка зу је. Го вор се ја вља у об ли ку ди ја ло га или 
ко мен та ра. Он је исто вре ме но и нај ре а ли стич ни ји звуч ни 
еле мент, чак и он да ка да но си у се би тен ден ци ју ка по е ти-
за ци ји. Ово на ро чи то ва жи за ди ја лог. Ди ја лог је ре ал на 
звуч на сли ка драм ске рад ње и игре глу ма ца иако и код 
ње га по сто је раз ли чи ти сти ло ви драм ског из ра жа ва ња и 
без број ни јан си. Он мо же да бу де на гра ни ци на ту ра ли зма, 
мо же да се при бли жи екс пре си о ни зму или да но си у се би 
ка рак те ри сти ку ле ген дар ног. У сва ком слу ча ју мо ра мо 
при зна ти да ди ја лог у игра ном фил му има при о ри тет ме ђу 
звуч ним еле мен ти ма. Он је са став ни део игре глу ма ца и 
ње го ва ре а ли за ци ја је пот пу но за ви сна од то ка драм ске 
рад ње. Он за у зи ма при мар но ме сто у зву ку фил ма и сви 
оста ли звуч ни еле мен ти мо ра ју се ускла ди ти са њим.

По ред ре а ли стич ког ди ја ло га че сто на и ла зи мо у фил-
мо ви ма и на упо тре бу „не ре ал ног“ људ ског го во ра. То 
мо же да бу де глас глум ца ко ји о не чем раз ми шља – уну-
тар њи глас или мо но лог – за вре ме док глу мац глу ми не мо 
(Ха млет), за тим се ћа ње или ре ми ни сцен ци ја не ке ра ни је 
од и гра не сце не, као и дру ги об ли ци у ко ји ма се ја вља ју 
тран сфор ми са ни и пре ди мен зи о ни ра ни гла со ви.

Схема
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њен сни мак се ре про ду ку је за вре ме сни ма ња сли ке ка ко 
би се до био син хро ни тет сли ке и му зи ке. Ти ме се по сти же 
сло бод ни је ка дри ра ње и ве ће мо гућ но сти за мон та жу сли-
ке с јед не стра не, а с дру ге се до би ја мо гућ ност да се из бег-
ну сви не по треб ни зву ци ко ји би код син хро ног сни ма ња 
не из бе жно би ли за бе ле же ни на звуч ној тра ци. Функ ци о-
нал на му зи ка се по пра ви лу ком по ну је по сле за вр ше ног 
сни ма ња фил ма ка да је филм ски про цес у ста ди ју му гру бе 
мон та же.

Иако ти пич не при ме ре ре ал не му зи ке пред ста вља-
ју та ко зва ни му зич ки фил мо ви, она се су сре ће го то во у 
сва ком фил му. Због то га се увек по ста вља пи та ње од но са 
из ме ђу ре ал не и функ ци о нал не му зи ке у јед ном фил му. 
Че сто је баш ре ал на му зи ка та ко ја да је ат мос фе ру, из ве сну 
ти пич ну бо ју ам би јен та, у ви ду фол клор не или за бав не 
му зи ке, па се она мо ра укла па ти у филм ве о ма па жљи во.
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Та ко ре ћи од по чет ка звуч ног фил ма, а сва ка ко од 1935. 
го ди не на о ва мо, мно ги филм ски ства ра о ци су у зву ку 
на зре ли ве ли ке драм ске мо гућ но сти. Али, да би се по сти-
гли же ље ни ефек ти би ло је нео п ход но да се до ве ду у ме ђу-
соб ну рав но те жу звуч ни еле мен ти: ди ја лог, шу мо ви и 
му зи ка. То је ствар јед ног ду го трај ног про це са ко ји је још 
у то ку и ко ји ни из да ле ка ни је ис цр пео све мо гућ но сти 
ко ри шће ња зву ка у фил му.

По ку шај мо са да, ко ри сте ћи се до са да шњим ис ку ством, 
да по ста ви мо из ве сне прин ци пе и под ву че мо не ке мо мен-
те ко је тре ба има ти у ви ду при ли ком ре а ли за ци је зву ка у 
фил му. 

По гле дај мо звуч ну компо нен ту фил ма у ње ној вер ти ка-
ли као јед ну пар ти ту ру у ко јој се на ла зе упи са не све де о-
ни це: му зи ка, шу мо ви, ди ја ло зи, па и па у зе, јер и ти ши на 
је звуч ни еле мент са ко јим мо ра мо да ра чу на мо.

Под се ти мо се на то шта је му зич ка пар ти ту ра и ка ко 
она из гле да. Она је са ста вље на од де о ни ца ко је са чи ња ва ју 
ин стру мен ти раз ли чи тих бо ја и ви си на. По сто је из ве сна 
аку стич ка пра ви ла по ко ји ма се ства ра ор ке стар ска пар-
ти ту ра. Пре све га, ва жно је зна ти шта хо ће мо у пар ти ту ри 
да ис так не мо. Ако ком по зи тор же ли да ис так не ме ло ди-
ју у јед ном ин стру мен ту, он ће оста ле по ста ви ти та ко да 
не по кри ју во де ћи ин стру мент. Ако сад то пре не се мо на 
филм ску пар ти ту ру, из ву ћи ће мо из то га ве о ма ва жну по у-
ку. Ако нам је ди ја лог „во де ћа ме ло ди ја“, а он то нај че шће 
је сте, већ и за то да би био ра зу мљив, шу мо ви и му зи ка тре-
ба да бу ду по ста вље ни та ко да му не сме та ју, а да се ипак 
чу ју до вољ но гла сно. Што се ти че му зи ке, о то ме би мо рао 
да бри не ком по зи тор. За то је ва жно да ком по зи тор има 
пре ци зне по дат ке ка да ће му зи ка ко ју он пи ше за филм 
би ти прат ња ди ја ло га, а ка да ће зву ча ти са ма.

Дру ги мо ме нат о ко ме тре ба во ди ти ра чу на при ли ком 
ства ра ња му зич ке пар ти ту ре је сте ста па ње и ме ша ње бо ја. 
Са став пу ног сим фо ниј ског ор ке стра пру жа нам јед но 
огром но бо гат ство звуч них бо ја, чи та ву јед ну па ле ту. Али, 
стал но ме ша ње свих бо ја ли ши ло би нас тог бо гат ства. За то 
у ин стру мен та ци ји вла да прин цип та ко зва них „чи стих“ 
бо ја, а то зна чи: по је ди ни ин стру мен ти или ин стру мен-
тал не гру пе јед не бо је су прот ста вља ју се ин стру мен ти ма 
дру ге бо је. На тај на чин се у зву ку ор ке стра по сти же ве ћа 

вер ни ји звук не го што га да је аутен тич ни 
сни мак.

Ре кли смо да нам шу мо ви упот пу ња ва ју 
ре а ли стич ну сли ку фил ма, да ју нам ат мос-
фе ру ме ста зби ва ња и при бли жа ва ју филм 
ре ал ном жи во ту – на су прот му зи ци ко ја 
нај че шће те жи ка по е ти за ци ји. Мо гу ли, 
да кле и шу мо ви да бу ду „не ре ал ни“ као 
што смо ви де ли да то мо же да бу де ди ја-
лог? Све ве ћи зна чај ко ји до би ја ју шу мо ви 
као функ ци о на лан еле мент отва ра и ве ће 
мо гућ но сти за упо тре бу шу мо ва. И шум, 
као и уну тар њи ди ја лог, мо же да ока рак-
те ри ше јед но пси хо ло шко ста ње лич но сти 
на фил му (при ме ри: Ве ли ко иш че ки ва-
ње – Пи по ва бо лест; Пе сма љу ба ви – звук 
ко ји про га ња Шу ма на). Од ли чан при мер 
функ ци о нал не упо тре бе шу мо ва мо гли 
смо да ви ди мо у до ку мен тар ном фил му 
Ка ко то бо ли. Док нам ка ме ра по ка зу је 
пра зан ход ник јед ног за тво ра, шу мо ви 
нам ево ци ра ју чи та ву јед ну дра му: од во-
ђе ње за тво ре ни ка, ње гов по ку шај бек ства 
и смрт.

�� �� ��
Ши ро ко узев ши, по сто је два основ на 

обли ка филм ске му зи ке: ре ал на и функ-
ци о нал на. Ре ал на му зи ка је са став ни део 
филм ске рад ње, а ње но из во ђе ње гле да-
лац пра ти на екра ну, као и ди ја лог. То су 
све вр сте му зич ких из во ђе ња: од опер-
ских пред ста ва, кон це ра та, ба ле та, па до 
џу бок са у не ком ба ру. То је сва она му зи ка 
чи је из во ђе ње исто вре ме но ви ди мо, од но-
сно на слу ћу је мо на екра ну, и чу је мо.

За раз ли ку од ре ал не му зи ке, функ ци-
о нал на се по ја вљу је као спољ ни фак тор. 
Гле да лац чу је не ви дљи ве ор ке стре и хо ро-
ве ко ји ства ра ју шти мунг или пот по ма-
жу раз вој драм ске рад ње у си ту а ци ја ма 
у ко ји ма за ре ал ну му зи ку не би по сто-
ја ло ни ка кво оправ да ње. На ви ка да ову 
вр сту му зи ке при ма мо као не што са свим 
при род но по ти че још из вре ме на не мог 
фил ма.

Ме ђу тим, ни ову по де лу не тре ба узе-
ти као ис кљу чи ву јер има мо си ту а ци-
ја у ко ји ма пе ва ча ко ји пе ва на екра ну – 
да кле, ре ал на му зи ка – пра ти не ви дљи-
ви ор ке стар (ово на ро чи то у ре ви ја ма и 
му зич ким фил мо ви ма), као и слу ча је ва 
да ре ал на му зи ка чи је из во ђе ње ви ди мо 
на екра ну има из ра зи то функ ци о нал ни 
ка рак тер (Чо век ко ји је су ви ше знао – сце-
на атен та та).

По што ре ал на му зи ка пред ста вља део 
рад ње, ло гич но би би ло да се она сни ма 
исто вре ме но са сли ком; ме ђу тим, про на-
ла ском плеј бек сни ма ња ово је из ме ње но 
уто ли ко што се нај пре сни ми му зи ка и 
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пре ма то ме дик ти ра сли ка и рет ко се чи не 
уступ ци зву ку ко ји би ишли на уштрб 
мон та же сли ке.

Ме ђу тим, звук има и не ке осо би не 
о ко ји ма се мо ра во ди ти ра чу на. Он је 
вре мен ски фе но мен и да би се из ра зио, 
на ро чи то ако је реч о го во ру или му зи ци, 
по треб но је да про тек не од ре ђе но вре-
ме. У том по гле ду, ви зу ел ном де лу фил ма 
ни је по треб но исто то ли ко вре ме на. Ове 
две тен ден ци је ви зу ел не и звуч не ком по-
нен те фил ма, јед не у прав цу скра ћи ва ња 
вре ме на, дру ге у прав цу ње го вог про ду-
жа ва ња, од ве ли ког су зна ча ја за мон та-
жу фил ма. Са свим је ло гич но да ће сли-
ка тра ја ти то ли ко ко ли ко је по треб но да 
глум ци из го во ре пред ви ђе ни текст, али 
ка да је у пи та њу му зи ка, он да ствар сто ји 
дру га чи је. Че сто се тра жи од му зи ке да 
се из ра зи у вре мен ском ро ку ко ји њој за 
то ни је до во љан. Дру га ствар је ка да су у 
пи та њу крат ке му зич ке фра зе, та ко зва не 
му зич ке за ве се: ком по зи тор ће у та квом 
слу ча ју ла ко на ћи ре ше ње са не ко ли ко 
ако ра да или слич них ефе ка та. Али ако се 
од му зи ке тра жи да раз ви је сво је из ра жај-
не спо соб но сти, на ро чи то ако је у пи та њу 
му зи ка кла сич но-ро ман тич ног ти па или 
за бав на му зи ка и она тек што је „за у сти ла“ 
не што да ка же, па јој се „оду зме реч“, он да 
ње на по ја ва не ће по сти ћи же ље но деј ство 
ни у по гле ду ње не функ ци о нал но сти ни ти 
у по гле ду скла да звуч не мон та же.

Кад је реч о вре ме ну, обра ти мо па жњу 
још на јед ну по ја ву, а то је су бјек тив но 
до жи вља ва ње вре ме на. Мно ги су при ме-
ти ли да им је не ка сце на ко ју су ви де ли 
мон ти ра ну без му зи ке из гле да ла ду жа 
не го кад јој је ка сни је до да та му зи ка. 
Обич но је та ко. По зна то је да је на ше осе-
ћа ње вре ме на ре ла тив но, па му зи ка сво-
јим рит мом мо же да нам убр за до жи вљај 
јед не сце не. Али, она мо же исто та ко и 
да га успо ри. Све за ви си од то га ка ко се 
ускла ди ри там рад ње и мон та жа сли ке са 
рит мом му зи ке.

У по гле ду од но са из ме ђу звуч них еле-
ме на та, њи хо вог сме њи ва ња, ста па ња, 
пре ла за из јед ног у дру ги по сто је мно-
га ре ше ња. Го то во да не ма ком би на ци је 
ко ју не би би ло мо гу ће ре а ли зо ва ти ако 
они ко ји ра де на то ме по се ду ју до вољ но 
ма ште, ве шти не и до брог уку са.

Му зи ка у фил му мо же у из ве сним 
мо мен ти ма да се по ја ви са ма, без уче шћа 
дру гих еле ме на та. Ако се по ја ви у пу ној 
ја чи ни, њен до ла зак је у та квим слу ча је-
ви ма уоч љив, јер она ти ме тре ба не што 
да на гла си, под ву че. Му зи ка мо же та ко-
ђе да за поч не у пи а но ди на ми ци и да се 
по том по сте пе но по ја ча ва, као и да се 
на кра ју ути ша до не стан ка, ублен ду је и 

пла стич ност и ко ло рит. Ако по ку ша мо и ово пра ви ло да 
пре не се мо на на шу филм ску пар ти ту ру, он да би то зна чи-
ло сле де ће: ка да да је мо два шу ма исто вре ме но, он да тре ба 
да во ди мо ра чу на о то ме да они бу ду ка рак те ри стич ни и 
раз ли чи ти по бо ји, ка ко не би је дан дру го ме сме та ли. Или, 
ако се уз је дан од ре ђе ни шум исто вре ме но тра жи да тај 
исти шум ими тира и ор ке стар, то је он да ве о ма не срећ но 
ре ше ње, јер мо же да дâ не ја сан звук у ко ме се не ра за зна-
је ни шум ни му зи ка. По не кад је бо ље опре де ли ти се за 
је дан звук, би ло при ро дан или сти ли зо ван, ко ји ће у да том 
мо мен ту це лис ход ни је мо ћи да оба ви же ље ну функ ци ју. У 
јед ној сце ни фил ма Ка пи, во де, рат ни ци пот пу но је жр тво-
ван чак и ди ја лог, док је му зи ци по ве ре на глав на уло га у 
ства ра њу кул ми на ци је драм ске на пе то сти.

Ме ђу тим, то не зна чи да бо је не тре ба ме ђу соб но ме ша ти; 
на про тив, по сту пак ста па ња звуч них бо ја мо же да бу де од 
ве ли ке ко ри сти и по мо ћу ње га се мо гу по сти ћи из ва ред-
ни ефек ти, на ро чи то код звуч них пре та па ња: са шу ма на 
му зи ку и обрат но, са му зи ке на му зи ку и слич но. Ка да би 
се ма и нај ма ње во ди ло ра чу на при ли ком мон та же зву ка о 
ста па њу бо ја, из бе гле би се мно ге ро го бат но сти.

Тре ће што би тре ба ло под ву ћи ка да го во ри мо о вер ти-
ка ли филм ске пар ти ту ре је сте из бе га ва ње на го ми ла ва ња 
звуч них бо ја, то јест, исто вре ме ног зву ча ња мно гих бо ја 
и де о ни ца без об зи ра да ли је реч о му зи ци, ди ја ло гу или 
шу мо ви ма. У окви ри ма мо гућ но сти да на шње тон ске тех-
ни ке то је нео п ход но за до бро зву ча ње тон ске тра ке. Сте-
ре о фо ни ја ће нам без сум ње до не ти но ве мо гућ но сти, али 
за са да је прин цип ште дљи во сти је ди ни ко ји мо же да нам 
обез бе ди бо гат ство бо ја и кон тра сте из ме ђу њих.

Че твр то о че му би тре ба ло во ди ти ра чу на још при ли ком 
сни ма ња зву ка је сте про стор на ду би на. То су про стор ни 
пла но ви и од но си из ме ђу по је ди них зву ко ва. Иако ово 
пи та ње ви ше из гле да као тех нич ко, оно то у ства ри ни је. 
Ми мо ра мо при ли ком сни ма ња да зна мо ко ји звук нам је 
бли зу, а ко ји да ле ко, јер ду би на се не мо же по сти ћи са мо 
по ја ча ва њем или ути ша ва њем, не го се звук мо ра сни ми ти 
са од ре ђе ним мо стом у про сто ру. Ка да је реч о ди ја ло гу, 
па и о шу мо ви ма, он да до ђе не ка ко при род но да се о то ме 
во ди ра чу на, ме ђу тим, ка да је у пи та њу му зи ка, он да то 
че сто ни је слу чај. Мо жда сте се по не кад за пи та ли за што 
је му зи ка у не ком фил му та ко на ме тљи ва, на ро чи то ако 
је у пи та њу ма њи ин стру мен тал ни са став. То зна чи да је 
ми кро фон при ли ком сни ма ња био су ви ше бли зу ан сам-
бла, па је му зи ка по ста ла ису ви ше при сут на. Ово се на ро-
чи то мо же уочи ти код упо тре бе хо ра. Че сто се у фил му 
по ја вљу је хор ко ји пе ва без тек ста. То мо же да зву чи вр ло 
ча роб но, али са мо он да ка да се хор чу је из да љи не. Ако се 
та кав хор по ста ви бли зу ми кро фо на, сва ка ча ро ли ја ће 
не ста ти.

До са да смо по сма тра ли звуч ну ком по нен ту фил ма у 
ње ној вер ти ка ли, тј. у исто вре ме ном зву ча њу ње них еле-
ме на та. По гле дај мо је са да у ње ној хо ри зон та ли, од но сно 
у сук це сив ном сме њи ва њу звуч них еле ме на та. Од мах 
мо же мо кон ста то ва ти да се она на ла зи у стал ном по кре-
ту. Ди ја лог, шу мо ви и му зи ка се пре пли ћу, сме њу ју јед ни 
дру ге, до пу њу ју јед ни дру ге. И баш то сме њи ва ње и пре-
пли та ње ра зних зву ко ва чи ни у ства ри су шти ну мон та же 
зву ка. На пра ви ти до бру мон та жу зву ка је исто та ко ва жан 
и од го во ран по сао као и из вр ши ти мон та жу сли ке. Мо жда 
уто ли ко те жи што се звук го то во ре дов но по ста вља на већ 
мон ти ра ну сли ку (из у зе так чи ни ди ја лог). Мон та жу зву ка 
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на нај не оп ход ни је звуч не за ве се, док јој дру ги при пи су ју и 
ве ће деј ство не го што га има и екс пло а ти шу је до мак си му-
ма. Раз у ме се да су оба гле ди шта екс трем на, и као што се 
му зи ци не мо же да ти у фил му онај зна чај ко ји има у опе ри 
или ба ле ту, не мо гу ће јој је од ре ћи из ве сне осо би не ко ји ма 
она де лу је на филм ског гле да о ца су ге ри шу ћи му емо ци је 
и асо ци ја ци је ко је би би ло не мо гу ће по сти ћи са мо ви зу-
ел ним сред стви ма. Уло га му зи ке у фил му за ви си пре све га 
од филм ског жан ра, од сти ла фил ма, од то га да ли је ње гов 
из раз ре а ли стич ки или те жи ка сти ли за ци ји, ле ген дар ном 
ка зи ва њу или по ет ском из ра жа ва њу, а умно го ме та ко ђе и 
од ре жи се ро ве кон цеп ци је. Ло гич но је да ће у јед ном му зич-
ком фил му или филм ској опе ре ти би ти ви ше раз ли ке, а и 
сам њен зна чај би ће друк чи ји не го у не ком дру гом фил му.

Као што нам је по зна то, ком по зи тор се обич но уве де у 
филм ка да се он на ла зи у фа зи тзв. гру бе мон та же, од но сно 
ка да мо же да га ви ди у це ли ни сни мље ног са ди ја ло зи ма. 
Та да у ства ри не до ста ју са мо још звуч ни ефек ти и еле мент 
ко ји тре ба он сам да ство ри, а то је му зи ка. Му зи ка се као 
драм ски под сти цај рад њи до да је на оним ме сти ма где за 
њом ре жи сер осе ти по тре бу.

При ли ком свог пр вог кон так та ре жи сер и ком по зи тор се 
пр вен стве но ба ве баш тим про бле мом: где му зи ка мо ра, а 
где не мо ра да бу де уве де на. Не ки ре жи се ри осе ћа ју при су-
ство му зи ке још док раз ра ђу ју и сни ма ју по је ди не се квен-
це, дру ги до но се сво ју од лу ку тек кад има ју пред со бом 
сни мљен филм, кад са ве ћом си гур но шћу мо гу да осе те у 
ко јим сце на ма је по треб на ње на по др шка. Ма ко ли ко да је 
ва жна у овим слу ча је ви ма од лу ка ре жи се ра као и ње го ва 
по тре ба за му зи ком, ком по зи то ров ин стинкт при том не 
тре ба пот це њи ва ти, јер сва ки ис ку сни филм ски ком по-
зи тор зна шта ње го ва бу ду ћа му зи ка мо же да по стиг не са 
успе хом, и где она не ма шта да ка же. Ме ђу тим, ком по зи тор 
мо ра да бу де све стан да је он ипак ту мач ре жи се ро ве иде је 
и кон цеп ци је кроз му зи ку, та ко да су ме ђу соб на са рад ња 
и раз у ме ва ње из ме ђу ре жи се ра и ком по зи то ра нео п ход ни 
за успех му зи ке у фил му.

Нај че шће се од му зи ке тра жи да не бу де на ме тљи ва. Она 
тре ба да при ву че гле да о ца и да му по мог не да се ужи ви у 
од ре ђе ни шти мунг, али да се при то ме не ис ти че, као што 
је уоп ште те жња филм ске умет но сти да де лу је ин те грал но, 
од но сно да сви драм ски еле мен ти је дан дру гог до пу њу ју и 
по ма жу, а не да се по је ди нач но ис ти чу.

Да би лак ше ана ли зи ра ли ши ро ко по ље драм ске му зич-
ке ком по зи ци је, ми смо га по де ли ли у од се ке у ко ји ма се 
филм ска му зи ка по сма тра из раз ли чи тих аспе ка та:

1. му зи ка и рад ња;
2. му зи ка и ме сто;
3. му зи ка и вре ме;
4. му зи ка ко ме ди је и гро те ске;
5. му зи ка људ ских емо ци ја;

У овој по де ли ни је реч о одво је ним вр ста ма филм ске 
му зи ке. На про тив, у јед ном фил му че сто ће мо на ћи да се 
ови од но си укр шта ју, али ће обич но је дан да бу де при мар-
ни код ком по но ва ња му зи ке за филм.

1. �� �� �� � ��� !�
Је дан од нај ва жни јих за да та ка филм ске му зи ке је сте да 

оства ри нај те шњу по ве за ност са драм ском рад њом. Но ова 

из блен ду је, ка ко се то ка же филм ским 
реч ни ком. Му зи ка мо же да на сту пи не по-
сред но по сле, или још за вре ме ди ја ло га 
и да на ста ви у кон тек сту за по че ти драм-
ски раз вој или на про тив, да нас од ве де у 
са свим дру гу сце ну. Она мо же та ко ђе да 
се не по сред но на до ве же на не ки шум, 
или да про и за ђе из ње га, или да на сту-
пи по сле дра ма тич не ти ши не. Већ је би ло 
ре чи о то ме да му зи ка мо же успе шно да се 
пре то пи из не ког шу ма или уз ви ка. Та да 
мо же да се до би је ути сак да се сам шум 
про ду жио и тран сфор ми сао. Ако му зи ка 
на сту пи по сле дра ма тич не ти ши не, мо же 
се по сти ћи сна жан драм ски ефе кат.

Му зи ка се че сто по ја вљу је у фил му и 
као звуч на ку ли са (бек гра унд), у по за ди ни 
ди ја ло га или као са став ни део ат мос фе-
ре. Та да на ро чи то тре ба обра ти ти па жњу 
на ње ну по ја ву и не ста ја ње, као и на њен 
од нос са оста лим звуч ним еле мен ти ма, 
јер у та квим слу ча је ви ма она не са мо да се 
ис ти че, већ скре ће па жњу на се бе.

Ка да је у пи та њу ре ал на му зи ка, она је 
че сто, као и ди ја лог, у не по сред ној ве зи са 
рад њом на екра ну. За то је и ње но по ја ча-
ва ње и ути ша ва ње пове за но са по кре тима 
ка ме ре и глум ца, са од носом ка ме ре пре-
ма звуч ном из во ру. По ста вља се још пи та-
ње од но са ре ал не и функ ци о нал не му зи-
ке, ко је је пре све га стил ске при ро де, и за 
ко је ре ше ње тре ба да на ђе ком по зи тор.

Мо жда не ће би ти су ви шно да ов де под-
ву че мо од ко ли ког је зна ча ја раз ви ја ње 
ауди тив не кул ту ре код филм ских рад ни-
ка. Оп шта је по ја ва да је ви зу ел на кул ту ра 
раз ви је ни ја од ауди тив не. Но, охра бру јуе 
чи ње ни ца да се у по след ње вре ме све ве ћа 
па жња по све ћу је зву ку у фил му и да се на 
том по љу да нас из на ла зе све ин вен тив-
ни ја и сме ли ја ре ше ња. На ши филм ски 
рад ни ци, уко ли ко же ле да иду у ко рак са 
овим раз во јем, мо ра ју са ве ћом озбиљ но-
шћу да при сту пе про у ча ва њу зву ка, ана-
ли зи фил мо ва и раз ви ја њу сво је лич не 
кул ту ре и уку са у од но су на му зи ку и тон 
уоп ште, јер не по сто је пра ви ла ни ре цеп-
ти ко ји би им то мо гли на док на ди ти.

���� �� �� � 
� �� � ��� �

До шли смо до од се ка ко ји је је дан од нај-
ва жни јих у на шем про у ча ва њу филм ске 
му зи ке, а то је му зи ка и ње на функ ци ја у 
фил му по сма тра на са са др жај не стра не.

Већ на по чет ку мо же мо кон ста то ва ти 
да по сто је раз ли чи ти при сту пи филм-
ских ства ра ла ца овом пи та њу. Јед ни јој не 
при да ју ве ли ки зна чај, по не кад је пот пу-
но из о ста ве из фил ма или је све ду са мо 
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за по је ди не лич но сти, до га ђа је, си ту а ци-
је, ко је се про вла че кроз цео филм. Овај 
на чин по ве зи ва ња му зи ке са драм ском 
рад њом мо же би ти исто та ко и до бар као 
што мо же би ти и лош. Ако драм ска те ма-
ти ка фил ма зах те ва од го ва ра ју ће те ме у 
му зи ци, тј. ако се по је ди не лич но сти или 
си ту а ци је те мат ски про вла че кроз филм, 
он да су упо тре ба та квих му зич ких те ма и 
њи хо во ва ри ра ње пре ма но во ство ре ним 
од но си ма и си ту а ци ја ма пот пу но оправ-
дани (од лич но спро ве де ни лајт мо ти ви 
Нем ци и Ру си у фил му Алек сан дар Нев-
ски, ви ди слику бр. 4).

Спе ци фич но ме сто у од но су му зи ке и 
рад ње за у зи ма му зи ка за дра ма тич не и 
на пе те си ту а ци је. Му зи ка ко ја ства ра или 
од ра жа ва дра ма тич ну на пе тост во ди сво-
је по ре кло још од ста рих му зич ких ефе ка-
та из да на не мог фил ма.

По сто је раз ли чи те вр сте му зи ке ко ја 
по др жа ва на пе тост. Али њи хо ва за јед нич-
ка осо би на је та да му зи ка увек ан ти ци пи-
ра, на го ве шта ва, по дра жа ва и у стал ном 
кре шен ду по ја ча ва ства ра ње уз бу ђе ња код 
гле да ла ца игра ју ћи се њи хо вим нер ви ма. 
Од нос му зи ке пре ма на пе тој сце ни мо же 
се из ра зи ти на сле де ћи на чин: 

а) она мо же да пра ти и да по ја ча гра да-
ци ју не ког до га ђа ја чи ја се рад ња на фил-
му та ко ђе кре ће у истом прав цу (тр ка, 
хва та ње бе гун ца и слич но);

б) мо же да по ја ча ва уну тар њу на пе тост 
не ке ста тич не сце не (иш че ки ва ње не ког 
до га ђа ја, при пре ма за на пад и сл.);

ц) може да на го ве сти или ан ти ци пи ра 
не ки дра ма тич ни до га ђај у сце ни ко ја на 
из глед не пред ска зу је обрт у си ту а ци ји 
(Ба ла да о тру би и обла ку – мо тив тру бе).

Ов де ће мо се под се ти ти још јед ном на 
су бјек тив но до жи вља ва ње вре ме на. Овај 
фе но мен мо жда ниг де не ма та ко ва жну 
уло гу као у сце на ма уз бу дљи вог са др жа ја. 
Глав ни успех ова квих сце на ле жи баш у 
то ме да се гле да лац што ду же др жи у ста-
њу уз бу ђе ња ко је је у стал ном кре шен ду. 
Иако ов де ни је реч то ли ко о објек тив ном 
про ду жа ва њу тра ја ња сце не, тен ден ци-
ја је филм ских ства ра ла ца да, ко ри сте ћи 
ра зна сред ства, гле да о цу су ге ри шу ути сак 
спо рог про ти ца ња вре ме на. Звук је у овом 
слу ча ју ве о ма ва жан. Ти ши на, јед но лич но 
по на вља ње јед ног шу ма, а на ро чи то му зи-
ка мо гу мно го да учи не да гле да лац сце ну 
до жи вља ва ду же и са ви ше уз бу ђе ња.

По ред та ко ре ћи сва ко днев них при ме ра 
дра ма тич не и на пе те му зи ке у го то во свим 
рат ним, кри ми нал ним и дру гим фил мо-
ви ма чи ја по ен та че сто баш и ле жи у то ме 
да уз бу де гле да о ца до мак си му ма, по је-

по ве за ност мо же би ти схва ће на на раз не на чи не: Је дан од 
њих је син хро ни тет сли ке и му зи ке и то је, мо же се ре ћи, 
нај по вр шни је при ла же ње оства ре њу син те зе сли ке и му зи-
ке. Он се још зо ве и „ми ки ма у зинг“ и прак ти ку је се го то во 
још је ди но у цр та ним фил мо ви ма и му зич ким ко ме ди ја ма. 
У ре а ли стич ким фил мо ви ма ова ко ди рек тан од раз филм-
ске рад ње у му зи ци мо же ла ко да бу де ба на лан и вул га ран. 
Он мо же од озбиљ не сце не да на пра ви гро те ску. Ни је дан 
озби љан филм ски ства ра лац не ће при ме ни ти у свом фил-
му ова кав на чин по дра жа ва ња филм ске рад ње осим ако 
не ма за то не ку спе ци јал ну на ме ру. Ни шта, чи ни ми се, не 
мо же да бу де вул гар ни је не го му зич ки син хро ни зам на фил-
му. То је ујед но и пле о на зам, ка же Кок то.

Од му зи ке се тра жи да она ус по ста ви јед ну уну тар њу 
ве зу са драм ском рад њом. Јер му зи ка мо же пре фи ње но 
да је ту ма чи, а да не ко ра ча истим ко ра ци ма као она. И у 
ова квом уну тар њем кон так ту му зи ке и рад ње мо же мо да 
раз ли ку је мо две кон цеп ци је.

Јед на пред ста вља пра ће ње основ не ни ти од стра не му зи-
ке у круп ним по те зи ма, не ула зе ћи у де та ље. Да је се пред-
ност ис ти ца њу глав не ат мос фе ре док му зи ка под вла чи 
рад њу ис ти чу ћи основ ни ка рак тер са др жа ја сце не и не иде 
за тим да од ра жа ва де та ље о ко ји ма је реч на екра ну.

У дру гој кон цеп ци ји се и ат мос фе ра и по је ди ни тре ну ци 
рад ње од ра жа ва ју у му зи ци. Му зи ка је ов де „буд на“ за сва-
ки треп тај, за сва ку осци ла ци ју драм ског зби ва ња спрем на 
да ин тер ве ни ше у сва ком мо мен ту, да пру жи сво је услу-
ге да би се по сти гао ком плек сни ефе кат (филм Ха млет). 
Не сум њи во је да овај на чин при ла же ња про бле му филм ске 
му зи ке зах те ва нај ви ше сту ди о зно сти, али не тре ба за бо-
ра ви ти ни то да га је мо гу ће при ме ни ти са мо он да ка да 
је и сам драм ски текст згу снут у свом са др жа ју и оби лу је 
ви бра ци ја ма и нео че ки ва ним обр ти ма. Ме ђу тим, ни ов де 
се не сме пре те ри ва ти и тра жи ти од му зи ке да се од рек-
не сво јих осо би на емо ци о нал ног из ра жа ва ња и пре тво-
ри у пра зну илу стра ци ју, у низ без вред них фраг ме на та и 
ак це на та. Уоп ште је од ве ли ке ва жно сти да се му зи ци дâ 
при ли ка да де лу је у оном до ме ну где је она нај сна жни ја, 
нај пот пу ни ја у свом деј ству, а то је емо ци о нал ност. Му зи ка 
мо же че сто да ка же ви ше са не ко ли ко сво јих то но ва не го 
што се то мо гло ис ка за ти ре чи ма. И као што ка ме ра го во ри 
сво јим је зи ком, а глу ма сво јим, та ко се и му зи ци по ве ра-
ва ју они за да ци ко је она сво јим спе ци фич ним из ра жај ним 
сред стви ма мо же нај у спе шни је да ре а ли зу је. Том при ли-
ком би тре ба ло во ди ти ра чу на и о основ ним ка рак те ри-
сти ка ма му зич ког из ра жа ва ња. Већ смо го во ри ли о то ме 
да је му зи ка вре мен ска умет ност. Ме ђу тим, од му зи ке се 
че сто тра жи да она из ра зи не што за шта јој се не да је до ста 
вре ме на. У та квим слу ча је ви ма мо жда је бо ље из о ста ви ти 
му зи ку. С дру ге стра не, пак, има ре жи се ра ко ји са мно го 
сме ло сти про ду жу ју сце не у ко ји ма му зи ка има до ми нант-
ну уло гу, на шта се ни ка да не би од лу чи ли ка да би сце на 
би ла без му зи ке.

Спо ме ну ће мо са да и рад на лајт мо ти ви ма. Лајт мо тив 
је му зич ки мо тив, или бо ље ре ћи те ма ве за на за из ве сну 
лич ност, си ту а ци ју, до га ђај. При по нов ној ви зу ел ној по ја-
ви те лич но сти или се ћа ња на до га ђај ја вља се од го ва ра-
ју ћа му зич ка те ма. Лајт мо тив је про на шао и пр ви при ме-
њи вао у сво јим опе ра ма ком по зи тор Ри хард Ваг нер. Овај 
на чин, по зајм љен из Ваг не ро вих опе ра, ве о ма је уоби ча јен 
на фил му. Обич но, пр во што ће ком по зи тор при ка за ти 
ре жи се ру од ком по но ва не му зи ке су му зич ке те ме ве за не 
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Дру го ре ше ње пред ста вља из ра жа ва ње основ не ат мос-
фе ре фил ма по мо ћу му зи ке. Она нај че шће до но си глав ну 
те му ко ја до ми ни ра у чи та вом фил му (Ex so dus), а по не кад 
пред ста вља са свим раз ли чит му зич ки ма те ри јал од оног 
ко ји ће мо сре сти у фил му, па је ипак те сно по ве за на са 
ње го вим са др жа јем (Ро ко и ње го ва бра ћа).

У тре ћем ре ше њу му зи ка за шпи цу, без об зи ра на са др-
жај фил ма, пред ста вља увод у по чет ну сце ну фил ма. Ово 
ре ше ње нај че шће се при ме њу је ако филм по чи ње без уоби-
ча је них нат пи са.

2. �� �� �� � �� ��
Има фил мо ва ко ји ни су спе ци јал но ве за ни за не ко од ре-

ђе но ме сто до га ђа ња или бар ам би јент у ко ме се рад ња 
од ви ја ни је спе ци јал но под ву чен. Ме ђу тим, у мно гим 
фил мо ви ма пред ста вља на ро чи ту драж баш при ка зи ва ње 
ам би јен та. У та квим слу ча је ви ма му зи ка мо же, мо жда и 
ви ше од дру гих из ра жај них сред ста ва, да до ча ра сре ди ну 
у ко јој се рад ња де ша ва. Ори ги нал на фол клор на му зи ка 
ра зних на ро да или по је ди ни ти по ви за бав них шан со на 
ве о ма су по год ни за да ва ње ло кал не бо је не ком фил му.

Фол клор на му зи ка мо же да се ко ри сти на три на чи на:
а) у свом ори ги нал ном ви ду – из вор ни фол клор;
б) као сти ли зо ва на фол клор на му зи ка;
ц) као из вор из ко га ће ком по зи тор да ко ри сти по је ди не 

мо ти ве у му зи ци ко ју ком по ну је за филм.
Нај че шће се при ме њу ју пр ви и тре ћи на чин. Ин те ре сан-

тан је слу чај му зи ке у ја пан ским фил мо ви ма. Ка да је реч 
о фил мо ви ма тра ди ци о нал ног са др жа ја, Ја пан ци рет ко 
ко ри сте аутен туч ну тра ди ци о нал ну ја пан ску му зи ку, већ 
го то во ре дов но при бе га ва ју сти ли за ци ји на род не му зи ке 
и да ју је у јед ној мо дер ној фор ми и ор ке стра ци ји, док у 
фил мо ви ма са са вре ме ним са др жа јем у ве ћи ни слу ча је ва 
ко ри сте са свим за пад њач ку му зи ку.

У по гле ду упо тре бе за бав не шан со не као нај бо љи при-
ме ри мо гу нам по слу жи ти фран цу ски фил мо ви. Ве о ма 
че сто, ка да се до ча ра ва ат мос фе ра Па ри за, то се чи ни 
по мо ћу то ли ко спе ци фич не фран цу ске шан со не (Ули ца 
сно ва и др.).

Зву ком од ре ђе них ти пич них ин стру ме на та та ко ђе мо же 
да се ока рак те ри ше не ка сре ди на. Нај че шће су то: хар мо-
ни ка, ги та ра, ман до ли на и дру ги. Му зи ка на ци три у фил-
му Тре ћи чо век је чу ве ни при мер ло кал ног ин стру мен та 
ко ји ства ра ат мос фе ру ме ста где се зби ва рад ња фил ма. 
Не ко ли ко ме лан хо лич них то но ва ци тре би ло је до вољ но 
да ство ри ро ман тич ну но стал ги ју за ле ген дар ним (ста-
рим) Бе чом ко ји уза луд но по ку ша ва да у по сле рат ном 
вре ме ну по вра ти остат ке сво је ве се ло сти, на су прот но вој 
со ци јал ној не во љи пред ста вље ној у Ха ри Лај мо вој кри-
ми нал ној ак тив но сти. Упор на ци тра је као тра ди ци о нал-
ни Беч ко га по ти ску је по сле рат ни ре а ли зам (по сле рат на 
ствар ност?).

Је дин стве ни при мер ат мос фе ре ко ја је ство ре на по мо-
ћу му зи ке пред ста вља филм Цр ни Ор феј. Го то во кроз 
цео филм од зва ња фре не ти чан ри там уда раљ ки, то ли ко 
ти пи чан за цр нач ку му зи ку. Мо гло би се за ме ри ти што 
је Ор фе је ва пе сма, ина че ве о ма ле па и ме ло дич на, пра ва 
фран цу ска шан со на ко ја по свом сти лу од у да ра од оста ле 
му зи ке у фил му.

Је дан од оми ље них ти пич них ин стру ме на та ко ји са успе-
хом вр ши по ме ну ту функ ци ју је хар мо ни ка. Сет ним или 

ди не дра ма тич не сце не у ко ји ма му зи ка 
го то во ре дов но има ва жну уло гу мо же мо 
на ћи и у дру гим филм ским жан ро ви ма. У 
по сле де ње вре ме ко ри сти се и сте ре о фо-
ни ја да би се по ја ча ла на пе тост као што је 
то учи ње но у фил му Ју ли је Це зар.

Ако у од но су на драм ску рад њу упо-
ре ди мо ре ал ну и функ ци о нал ну му зи ку, 
утвр ди ће мо да функ ци о нал на му зи ка 
има мно го ком плек сни је ве зе са рад њом 
не го ре ал на. Ре ал на му зи ка се нај че шће 
ко ри сти да ство ри ат мос фе ру или до ча ра 
ам би јент, а че сто и као кон траст драм-
ској рад њи, и баш на тај на чин да је мо гућ-
ност да се по стиг не из ван ре дан драм ски 
ефект. Ње но по сто ја ње, ма ка ква она 
би ла, увек се мо же оправ да ти ако је укло-
пље но у ток рад ње. Функ ци о нал на му зи-
ка, ме ђу тим, мо ра да иде у прав цу кре та-
ња драм ске рад ње. Она ука зу је, под вла чи, 
по ве зу је, на гла ша ва или ту ма чи рад њу и 
ти ме по ста је део драм ског тки ва филм ске 
струк ту ре.

Му зи ка мо же да ус по ста ви са драм ском 
рад њом и од нос кон тра ста. Већ смо ви де ли 
да је ре ал на му зи ка ва жан фак тор у ства-
ра њу ат мос фе ре, ме ђу тим, не рет ко на и-
ла зи мо у фил мо ви ма на кон траст из ме ђу 
ам би јен та и пси хо ло шког ста ња ју на ка. 
У ова квим слу ча је ви ма му зи ка на ро чи то 
мо же да до при не се ства ра њу кон тра ста, 
и ти ме де лу је као про тив те жа кре та њу 
драм ске рад ње, у пси хо ло шком сми слу.

У не ким дру гим си ту а ци ја ма му зи ка 
мо же да ство ри кон траст са драм ским 
зби ва њем ста вља њем на стра ну ју на ка, 
чи је је рас по ло же ње у очи глед ном кон-
тра сту са драм ским раз во јем. (Над ни ца 
за страх – фи на ле фил ма.)

Увер ти ра или му зи ка за шпи цу, иако 
ни је увек и ди рект но по ве за на са тре-
нут ним од ви ја њем рад ње на екра ну, ве о-
ма је те сно по ве за на са рад њом фил ма. 
Пр ви так то ви му зи ке ко је гле да лац чу је 
на по чет ку фил ма су у ства ри ње гов пр ви 
кон такт са фил мом. По њи ма он пред ви ђа 
шта ће му филм до не ти, и док пред њим 
про ла зе нат пи си, гле да лац се на ла зи у 
из ве сном ста њу иш че ки ва ња. За то увод-
на филм ска му зи ка има из ван ред ну при-
ли ку да гле да о ца од мах „ухва ти“ и да му 
су ге ри ше основ ни ка рак тер или оп шту 
ат мос фе ру фил ма.

Увер ти ра мо же да има ви ше ре ше ња у 
од но су на му зич ки те мат ски ма те ри јал. 
Јед но од њих је на чин до не кле ко пи ран 
из опе ре у ко ме му зи ка са др жи не ко ли ко 
ка рак те ри стич них му зич ких мо ти ва ко ји 
се по ја вљу ју у фил му. Овај је на чин до ста 
чест, а у аме рич ким фил мо ви ма он се 
по не кад пре тва ра у пра ви пот пу ри ра ђен 
по утвр ђе ним ша бло ни ма.
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мо дер ном сти ли за ци јом. У та квом слу ча-
ју ће и му зи ка ра ђе на са вре ме ним сред-
стви ма бо ље од го ва ра ти фил му (Оте ло, 
Ха млет, Алек сан дар Нев ски).

Ком по зи тор Ми клош Ро жа, ко ји је ком-
по но вао му зи ку за ве ћи број фил мо ва са 
исто риј ском те ма ти ком, из ла же сво је про-
бле ме у ве зи са ства ра њем му зи ке за филм 
Ју ли је Це зар на сле де ћи на чин: Ка да би то 
био са мо исто риј ски филм о Ју ли ју Це за ру, 
ја бих не сум њи во те жио ре кон струк ци ји 
или при бли жа ва њу рим ској му зи ци пр вог 
ве ка. Ипак, он је ви ше не го то. То је Шек-
спи ро ва тра ге ди ја, и по свом је зи ку пра во 
огле да ло ели за бе тан ског вре ме на. Да сам 
ком по но вао у рим ском сти лу, то би би ло 
ло ше за Шек спи ра, да сам по ку шао да је 
по сма трам као му зи ку за јед ну дра му ели-
за бе тан ског до ба, био бих ана хро ни чан 
са исто риј ске тач ке гле ди шта. Због то га 
сам од лу чио да је по сма трам као уни вер-
зал ну дра му о ве чи тим про бле ми ма чо ве-
ка и ве о ма ак ту ел ним про бле ми ма суд би-
не дик та то ра. Ком по но вао сам му зи ку 
ко ју бих на исти на чин пи сао и за јед ну 
мо дер ну драм ску пред ста ву: му зи ку ко ја 
ту ма чи драм ску рад њу из ра же ну мо јим 
соп стве ним му зич ким је зи ком за са вре ме-
ног гле да о ца, као што је то Шек спир из ра-
зио сво јим је зи ком за свог гле да о ца пре 350 
го ди на.

Ако се се ти мо сце не зва не „Ми шо-
лов ка“ у фил му Ха млет, ви де ће мо да је 
Ви ли јам Вол тон ре шио про блем ат мос-
фе ре и драм ске му зи ке на тај на чин што 
је за пр ву упо тре био ре ал ну му зи ку у сти-
лу вре ме на у ко ме се рад ња де ша ва, док 
је драм ску рад њу под ву као са вре ме ном 
му зи ком. За ни мљив је на чин на ко ји се 
ове две вр сте му зи ке су сре ћу, укр шта ју и 
пре ки да ју јед на дру гу по ве ћа ва ју ћи гра-
да ци ју на пе то сти по ме ну те сце не.

Дру ги, та ко ђе до бар при мер за ства ра-
ње ат мос фе ре до ба је сте сце на кру ни са ња 
у фил му Иван Гро зни. Сер геј Про ко фјев је 
од лич но упо тре био хор, со ли сту и зво на 
по мо ћу ко јих је под ву као мо ну мен тал-
ност сце не и дао јој ар ха ич ну бо ју.

4. �� �� �� �� �� �� �� � �������
Ме ђу ра зно вр сне за дат ке ко је му зи ка у 

фил му има убро ја ће мо и ње ну спо соб ност 
да до ча ра ко мич не си ту а ци је. За то је сми-
сао ком по зи то ра да ком по ну је му зи ку за 
ко ме ди је под је да на ко ва жан као и ства ра-
ње дра ма тич не му зи ке. Че сто се у ства ра-
њу ко мич них ефе ка та ко ри сти ап со лут ни 
син хро ни тет сли ке и му зи ке. За то има 
мно го при ме ра, на ро чи то у цр та ним фил-
мо ви ма. Али, он кри је у се би и опа сност 
од вул га ри за ци је.

ве дрим то но ви ма она нам мо же до ча ра ти аме рич ке пре-
ри је, ши ро ке укра јин ске сте пе и ве се лу ат мос фе ру фран-
цу ских ка феа. Али, ако се под се ти мо ве ћи не при ме ра у 
ко ји ма је на гла шен ам би јент, ви де ће мо да се то че сто чи ни 
ре ал ном му зи ком. Ре ал на му зи ка у овом слу ча ју има ве ли-
ку пред ност пред функ ци о нал ном.

У слу ча је ви ма ка да је реч о ком по но ва ној му зи ци, не 
мо же мо а да не спо ме не мо је дан ма нир ко ји је не ко вре ме 
био чест на ро чи то у аме рич ким се риј ским фил мо ви ма у 
ко ји ма је тре ба ло ство ри ти ат мос фе ру ори јен та. Ком по-
зи то ри ко ји ни кад ни су би ли у зе мља ма у ко ји ма се рад ња 
де ша ва, ко ри сти ли су не ке ша бло не ис точ њач ких мо ти ва 
да би ство ри ли му зи ку пре ма сво јој пред ста ви, слу же ћи 
се у пот пу но сти са свим за пад њач ком ком по зи тор ском 
тех ни ком. Не мо же се увек тра жи ти од та кве му зи ке да 
бу де из вор на, јер су та кви фил мо ви углав ном сни ма ни у 
ате ље и ма и у њи ма ни дру ги еле мен ти ни су аутен тич ни, 
али сва ка ко тре ба из бе га ва ти у му зи ци фал си фи ка те ко ји 
че сто мо гу да де лу ју ба нал но.

3. �� �� �� � ��� ��
Од му зи ке се че сто тра жи да у фил му ство ри ат мос фе-

ру од ре ђе ног до ба или да на гла си мо ну мен тал ност не ког 
исто риј ског спек та кла. Та да се пред ком по зи то ра по ста вља 
за да так ко ји ни је ни ма ло јед но ста ван. Пре све га, по треб-
но је има ти ја сну пред ста ву о сти лу му зи ке ко ја тре ба да 
пра ти ова кав филм.

Ве о ма је те шко, на ро чи то ако је у пи та њу не ки уда ље ни 
пе ри од (ста ри Рим, ста ри Еги пат и сл.) упо тре би ти аутен-
тич ну му зи ку или чак и са ме еле мен те му зи ке то га до ба. 
Му зи ка је у то вре ме би ла ве о ма си ро ма шна у свом из ра зу 
ако је упо ре ди мо са му зи ком европ ске кул ту ре. Због то га 
функ ци о нал на му зи ка ко ја тре ба да пра ти та кав филм и 
чи ји је за да так да пот по мог не рад њу фил ма, мо же је ди но 
да ко ри сти не ке еле мен те му зи ке то га до ба, али њен раз-
вој, ње но драм ско и емо ци о нал но кре та ње зах те ва ре а ли-
за ци ју са вре ме ним сред стви ма. Је ди но ка да је у пи та њу 
ре ал на му зи ка, он да она тре ба да бу де што аутен тич ни ја 
и што бли жа ори ги нал ној, ма да је и ту ве о ма, ве о ма ма ло 
по да та ка. Ту ком по зи тор мо ра да при ме ни обрат ни по сту-
пак од ра да на функ ци о нал ној му зи ци, а тај је да у са мом 
из ра жа ва њу ко ри сти што упро шће ни ја тех нич ка сред ства, 
јер би у су прот ном упо тре ба ре ал не му зи ке са са вре ме ним 
при зву ком би ла у фил му ана хро ни зам.

Што се ти че функ ци о нал не му зи ке, она мо ра пре све га да 
се при ла го ди сти лу оства ре ном у ви зу ел ном де лу фил ма. 
Ако се ре жи сер ста рао да и у по гле ду оста лих еле ме на та 
(сце но гра фи ја, ко сти ми, је зик и др.), а на ро чи то у по гле ду 
вер но сти исто риј ским чи ње ни ца ма са тво ри вер ну сли ку 
јед ног до ба, он да ни му зи ка не сме да ра зо ри ово је дин ство 
уно се ћи у филм је дан пот пу но стра ни стил ски еле мент. 
Она тре ба да бу де функ ци о нал на, драм ска, да ко ри сти 
ме ло диј ске, рит мич ке и хар мон ске еле мен те про шло сти. 
Вешт ком по зи тор мо же да ство ри свој соп стве ни је зик, 
ко ји ипак не ће од ска ка ти од сти ла из ра же ног у оста лим 
еле мен ти ма филм ског де ла.

Дру го ре ше ње овог про бле ма пред ста вља ако ре жи сер 
иде за тим да му из ве сно до ба слу жи са мо као оквир за 
не ку оп ште људ ску дра му, као што је то, на при мер, слу-
чај са Шек спи ро вим тра ге ди ја ма, и ако се у ре а ли зо ва њу 
те дра ме слу жи са вре ме ним сред стви ма или чак не ком 
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од не жних то но ва ги та ре нпр. па до хо ра, по мо ћу ко га се 
од лич но мо же ство ри ти ефе кат емо ци о нал не гра да ци је.

Ка да го во ри мо о фил мо ви ма у ко ји ма је емо ци о нал на 
уло га му зи ке у пр вом пла ну, мо ра мо пре све га да по ме не-
мо Ча пли но ве фил мо ве. Ча плин уме да упра вља све том 
емо ци ја код гле да о ца и да га за час пре ве де од ра до сти до 
ту ге. Ода тле по ти че и стил ње го ве му зи ке. Јед но став ност 
је ње на глав на од ли ка. Она не пре тен ду је на ори ги нал ност 
не го на про тив, те жи ка оп ште по зна тим по пу лар ним ме ло-
диј ским обр ти ма ко ји јој омо гу ћа ва ју не по сред ност у емо-
ци о нал ном де ло ва њу. Ча плин се усу ђу је да учи ни мно ге 
ства ри ко је би не ког дру гог са ма ње та лен та и до брог уку-
са од ве ле у ба нал ност. Ча плин је и у му зи ци, као и у свом 
филм ском из ра жа ва њу, за др жао је дан „ста рин ски“ стил. 
Ње го ве му зич ке те ме при па да ју сти лу пе са ма из 1919–1920. 
го ди не. Глав не те ме у фил му Све тло сти по зор ни це ма ло се 
раз ли ку ју од те ме у фил му Све тло сти ве ле гра да ко ја је ком-
по но ва на пет на е стак го ди на ра ни је. Сце на ауди ци је у фил-
му Све тло сти по зор ни це је кла си чан при мер јед но став но 
по стиг ну тог емо ци о нал ног ак цен та на за вр шном ка дру – 
за бо ра вље на Ча пли но ва фи гу ра у јед ном углу дворане. 

Дру ги ве ли ки филм ски ства ра лац Џон Форд та ко ђе се 
слу жи јед но став ним ди рект ним му зич ким ефек ти ма. За 
раз ли ку од Ча пли на, ко ји сво је те ме до но си у бо га тој ор ке-
стра ци ји, Форд че сто ко ри сти по је ди не ин стру мен те, као 
на при мер усну хар мо ни ку у фил му Пло до ви гне ва. Форд се 
не пла ши да у сво јим фил мо ви ма упо тре би и ве о ма по пу-
лар не ме ло ди је ко је сва ки гле да лац мо же од мах да пре по-
зна. Он то чи ни са ве ли ком ла ко ћом иако та кав на чин кри-
је у се би опа сност за ин ди ви ду ал но ре а го ва ње по је ди на ца 
у пу бли ци. Ре жи сер на тај на чин при ма на се бе од го вор-
ност да и по ред то га бу де у ста њу да гле да о цу на мет не сво ју 
кон цеп ци ју и код ње га ство ри ефе кат ко ји же ли. Мо жда је 
то је дан од раз ло га што ве ћи на ре жи се ра ви ше во ли у сво-
јим фил мо ви ма да упо тре бља ва му зи ку ко ја је спе ци јал но 
ком по но ва на и ко ју ни ко не по зна је.

Форд при да је ве ли ку ва жност емо ци о нал ном де ло ва њу 
му зи ке и из бе га ва да јој сме та ди ја ло зи ма и шу мо ви ма. 
По је ди не ме ло ди је, на ро чи то ако је у пи та њу не ка по зна та 
пе сма, упо тре бље не су с ме ром ка ко њи хо во по на вља ње не 
би иза зва ло до са ду. Форд та ко ђе не бе жи од то га да те му 
ко мпо но ва ну за не ки свој ра ни ји филм по но ви у дру гом, 
ако се за то пру жи при ли ка (те ма из фил ма По штан ска 
ко ла).

Од лич не при ме не јед но став но сти емо ци о нал ног из ра за 
мо же мо на ћи у фран цу ским фил мо ви ма. Фран цу зи су за и-
ста чу ве ни у ства ра њу ат мос фе ре и ус по ста вља њу при сног 
од но са са гле да о цем по мо ћу јед но став них ме ло ди ја у сти лу 
шан со на (при мер Ули ца сно ва). То пред ста вља у ства ри 
на ста вак тра ди ци је ко ју је ус по ста вио Ре не Клер у сво јим 
пр вим звуч ним фил мо ви ма. Нај и стак ну ти ји ком по зи то ри 
ова кве му зи ке су Жорж Орик и Жо зеф Ко зма.

Ме ђу ита ли јан ским фил мо ви ма ко ји се ис ти чу емо ци-
о нал ним де ло ва њем сво је му зи ке мо же мо по ме ну ти Де 
Си кин филм Кра дљив ци би ци кла. Иако је реч о јед ној 
са вре ме ној, ре а ли стич ној при чи, ком по зи тор Чи ко њи ни 
је ком по но вао му зи ку у сти лу Пу чи ни ја и Вер ди ја. Ње на 
сна га да уз бу ди гле да о ца јед но став на је и сна жна као и она 
Чај ков ског. На ро чи то је им пре сив на му зи ка на кра ју фил-
ма где се у јед ном кон ти ну и те ту од де вет ми ну та до сти же 
вр ху нац кад Ан то нио узи ма би цикл, да би за вр ши ла филм 
па те тич но као фи на ле у опе ри То ска.

У Ча пли но вим фил мо ви ма та ко ђе 
на и ла зи мо на ова кав трет ман. Кад пра-
ти ње го ву пан то ми му, му зи ка син хро но 
по дра жа ва сва ки по крет ак цен ти ма и 
ус кли ци ма ства ра ју ћи на тај на чин вр ло 
ко мич не ефек те. Чак и он да ка да нам 
из гле да да ко ри сти ге го ве ма ње ква ли тет-
них ху мо ри ста, Ча плин оста је на ви си ни. 

Али, ни је то је ди ни на чин за ства ра ње 
ко мич них си ту а ци ја на фил му по мо ћу 
му зи ке. Мал колм Ар нолд, ко ји има знат но 
ис ку ство у ком по но ва њу му зи ке за ко ме-
ди је, ука зу је да се ве о ма за бав ни ефек ти 
мо гу до би ти по мо ћу кон тра ста у рас по ло-
же њу у од но си ма му зи ке и сли ке. Му зи ка 
са ма по се би не мо ра увек да бу де ко мич-
на. Ако не ку са свим ко мич ну си ту а ци ју 
на екра ну пра ти му зи ка ве о ма озбиљ-
ног ка рак те ра, она ти ме са му ко мич ност 
још ви ше по ја ча ва. Или обрат но, кад се 
на екра ну љу ди по на ша ју крај ње озбиљ-
но, је дан му зич ки гег мо же да раз би је сву 
озбиљ ност. У фил му Во лим, во лиш, у су ро-
вој сце ни рва ња где је дан од рва ча пра ви 
гри ма су са отво ре ним усти ма као да пе ва, 
чу је се глас опер ског те но ра ко ји пе ва сен-
ти мен тал ну на по ли тан ску пе сму „О со ле 
мио“ ко ја сво јом де пла си ра ном по ја вом 
да је овој сце ни ко мич ни ка рак тер.

Та ко ђе се ко мич ни ефек ти мо гу до би-
ти и кон тра сти ма из ме ђу звуч ног из во ра 
не ког то на или гла са на екра ну и зву ка с 
њим пове за ног, ко ји за гле да о ца мо же да 
бу де са свим нео че ки ван. На при мер, то ће 
се де си ти кад му шка рац про го во ри жен-
ским гла сом или обрат но, ка ко је то Про-
ко фјев ве о ма ду хо ви то при ме нио у сво јој 
опе ри За љу бљен у три на ран џе. Сли чан 
при мер мо же мо на ћи и у фил му Па стир 
Ко стја, мо жда не то ли ко ко ми чан, али у 
сва ком слу ча ју ду хо вит, ка да Ко стја про-
ла зи кроз се ло пе ва ју ћи сво ју пе сму и уда-
ра ју ћи у лон це ко ји да ју од ре ђе не то но ве. 

5. �� �� �� "�� ��� ��� �� ��
Сва ка му зи ка је или из раз или сти му-

ланс за људ ске емо ци је. Ми смо узе ли 
овај на слов да би смо у ње го вим окви ри-
ма по сма тра ли уло гу му зи ке у оним фил-
мо ви ма у ко ји ма на гла сак ни је на фи зич-
кој рад њи, или на до но ше њу ат мос фе ре 
ме ста и вре ме на, или на драм ској на пе то-
сти, или на ко мич ном ефек ту. Ов де је реч 
о му зи ци ко ја тре ба да под ву че по себ но 
емо ци о нал но осе ћа ње или пси хо ло шко 
до жи вља ва ње или да јед но став но и то пло 
ство ри при сност јед не сце не. У овом ве ли-
ком ра спо ну људ ских емо ци ја ко је об у хва-
та ју фил мо ве од љуп ких ин тим них до жи-
вља ја, па до ве ли ких људ ских тра ге ди ја, 
и му зи ка има чи та ву јед ну ска лу из ра за: 
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ком плет на и пр ви цр те жи сце на и ка рак-
те ра по ста вље ни, ком по зи тор ком по ну-
је му зи ку ко ја се сни ма пре не го што је 
ани ма тор ски про цес по чео. Ани ма тор 
мо ра да има свој му зич ки гра фи кон и да 
из ра ђу је сво је по кре те ква драт по ква драт 
пре ма рит му и тем пу му зи ке. Ства ра ње 
му зи ке за цр та не фи ло мо ве зах те ва спе-
ци јал ну скло ност ком по зи то ра за то. Он 
мо ра не са мо да од го во ри свим зах те ви ма 
му зич ког сли ка ња сце не и ка рак те ри за-
ци је ли ко ва не го тре ба да се при ла го ди и 
цр та че вом ви зу ел ном сти лу.

У Ди зни је вим цр та ним фил мо ви ма 
пе сме су би ле ве о ма ва жан фак тор од 
са мог по чет ка. Пр ви та кав филм био је 
Три пра се та у ко ме се Чер чи ло ва пе сма 
„Ко се бо ји ву ка још“, од но сно ње на глав-
на фра за по на вља пре ко два де сет пу та у 
фил му ко ји тра је све га де сет ми ну та. Нај-
леп ше и нај по пу лар ни је су би ле ме ло ди је 
из фил мо ва Сне жа на и Пи но кио. „Пе сма 
о зве зди“ из фил ма Пи но кио до би ла је 
на гра ду Оскар.

�� �� �� ��� �� ���

Већ смо ра ни је го во ри ли о до ку мен тар-
ном фил му као о јед ној вр сти не мог фил-
ма. За то је чест слу чај да су та кви фил-
мо ви пра ће ни не пре кид ном му зи ком. За 
са му му зи ку и ње ну из ра жај ну моћ то је 
ми нус, а још ако то ме до да мо ко мен та то-
ра ко ји че сто го во ри без пре стан ка, он да 
је ско ро све јед но ка ква га му зи ка пра-
ти. Та квих при ме ра има мно го у ра зним 
ин ду стриј ским, по љо при вред ним и на уч-
ним фил мо ви ма. Ме ђу тим, по сто је жан-
ро ви, као што је на при мер при ка зи ва ње 
ли ков не умет но сти, где му зи ка мо же мно-
го да учи ни у ожи вља ва њу ста тич них сли-
ка, па и у ства ра њу чи та ве јед не драм ске 
на пе то сти. Про ши ри ва њем и обо га ћи ва-
њем ка ко те ма ти ке крат ког фил ма, та ко и 
ње го вих из ра жај них мо гућ но сти, и са ма 
му зи ка до би ја у ње му, ако из у зме мо чи сто 
ин фор ма тив не и ин струк тив не жан ро ве, 
све зна чај ни ју уло гу. Од спе ци јал ног су 
зна ча ја за му зи ку, ка ко смо то већ ра ни-
је под ву кли, фил мо ви екс пе ри мен тал ног 
ка рак те ра.

��� ���� �� �� �� 
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Чим је звуч ни филм био у ста њу да ква-
ли тет но ре про ду ку је сни мље ну му зи ку, 
филм ски ства ра о ци су до шли на иде ју 

Већ је ра ни је би ло ре чи о то ме да се му зи ка че сто упо-
тре бља ва ка ко би по ја ча ла емо ци о на ло деј ство ди ја ло га. 
По не кад она мо ра и да спа са ва сце не у ко ји ма слаб текст и 
глу ма не би би ли у ста њу да без ње не по мо ћи иза зо ву уз бу-
ђе ње код гле да ла ца. Али, она мо же с тек стом и глу мом да 
по стиг не и сна жно ком плек сно деј ство. Је дан од при ме ра 
где му зи ка емо ци о нал но до пу њу је го вор и рад њу на екра ну 
је сте сце на Фал ста фо ве смр ти у фил му Хен ри V. Ко по зи тор 
Ви ли јам Вол тон је упо тре био об лик па са ка ље за вре ме док 
при по ве дач при ча о Фал ста фу.

О Ха мле то вом мо но ло гу То be ... већ је ра ни је би ло го во ра. 
Ов де му зи ка ни је са мо прат ња ди ја ло га не го и ту мач сва ког 
емо ци о нал ног треп та ја у из го во ре ним Шек спи ро вим сти-
хо ви ма. Вол тон је та ко по сту пио и у фил му Хен ри V у кра-
ље вом мо но ло гу док оби ла зи усну ли ло гор уочи бит ке.

Исто вре ме но, при мер му зи ке у ко јој људ ске емо ци је 
до сти жу ви сок сте пен мо же се на ћи у му зи ци Ху га Фрид-
хо фе ра за филм Нај бо ље го ди не мог жи во та. Му зи ка је 
на гра ђе на Оска ром 1947. го ди не.

*****

Са да нам још пре о ста је да раз мо три мо уло гу му зи ке у 
цр та ним, до ку мен тар ним и дру гим крат ким фил мо ви ма, 
за тим у фил мо ва ној опе ри, опе ре ти, му зич ким фил мо ви-
ма, као и ко ри шће ње по сто је ћих де ла у сми слу функ ци о-
нал не му зи ке.

Нај ши ре по ље за екс пе ри мен те у филм ском ства ра ла-
штву пред ста вља ју ра зни спе ци ја ли зо ва ни об ли ци филм-
ске про дук ци је. У игра ним фил мо ви ма то га је ма ње, јер је 
ма ло про ду це на та и ре жи се ра чи ји фил мо ви до зво ља ва-
ју ком по зи то ру да при ме ни не ку но ву екс пе ри мен тал ну 
но ви ну. У ве ћи ни слу ча је ва тра жи се од ком по зи то ра да 
ство ри не ку му зи ку ко ју ће гле да лац без на по ра да при хва-
ти, ла ке и при сне ме ло ди је или екс пре сив ну мо ну мен тал-
ност сим фо ниј ске му зи ке.

У цр та ним и дру гим спе ци јал ним об ли ци ма филм ског 
ства ра ла штва сма ње на су огра ни че ња ко ја у том по гле ду 
на ме ће игра ни филм. До ку мен тар ни фил мо ви су од у век 
би ли жи во по ље за екс пе ри мен те, а исто та ко и дру ги крат-
ки фил мо ви, на ро чи то они аван гард ног сме ра. Ло гич но је 
да су они пред ста вља ли вен тил и за мно ге на пред не вр сте 
му зи ке.

!� �� �� ��� � ��� "� �# �� �� 
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Цр та ни филм са сво јом ела стич ном игром и син хро ни-
те том из ме ђу сли ке, му зи ке и шу мо ва, из ве жбао је за ових 
че тр де сет го ди на пу бли ку да при ма раз не нео бич не ком-
би на ци је зву ка као нор мал не. Цр та ни филм осло ба ђа, ка ко 
филм ског ства ра о ца та ко и гле да о ца ре ал но сти. Цео тај 
ша ро ли ки цр та ни свет пер ци пи ра се као плод ма ште, па је 
по треб но да и му зи ка по мог не да се он као та кав одр жи, а 
исто та ко и фи гу ре и лич но сти ко је су већ осво ји ле сим па-
ти је пу бли ке. Та ко ђе, му зи ка је у цр та ном фил му по треб на 
ви ше не го у дру гим филм ским жан ро ви ма да под ву че, про-
пра ти до сет ка ма или ак цен ти ма рад њу на екра ну.

Му зи ка за цр та не и дру ге ани ми ра не фил мо ве ства ра 
се пре са мог фил ма. Чим је глав на ли ни ја драм ске рад ње 
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фа бу ле и глав не ари је. Она је пре тво ре на у мју зикл у ко ме 
се ве ћи део рад ње од ви ја у ди ја ло зи ма. За то пе ва не ари је 
на по не ким ме сти ма де лу ју крај ње не при род но. Ма ко ли-
ко раз ло га да по сто ји за сни ма ње ова квих фил мо ва, они 
не при па да ју у пра вом сми слу ре чи филм ској умет но сти. 
То би се је ди но мо гло ре ћи за спе ци јал но ком по но ва не 
филм ске и те ле ви зиј ске опе ре на ко ји ма се у по след ње вре-
ме до ста ра ди, на ро чи то на те ле ви зи ји. Јед ну од та квих 
успе лих опе ра Ме но ти је ву Ама ли ја и ноћ ни по се ти о ци 
сни ми ла је њу јор шка те ле ви зи ја. 

Не што је дру га чи ја си ту а ци ја ка да је реч о ба ле ту. Иако 
су не рет ко по је ди ни фраг мен ти или ба лет ске тач ке утка ни 
у игра не фил мо ве, не ма фил ма ко ји би пред ста вљао сни-
мак не ког ком плет ног ба ле та. Је дан од раз ло га је ве ро ват но 
тај што је ве о ма те шко сни ма ти игра че ко ји се кре ћу на 
по зор ни ци ле во, де сно, при бли жа ва ју и уда ља ва ју од ка ме-
ре или де лу ју са мо као сит не фи гу ре ако се сни ма ју то та-
ли. Осим то га, игра пред ста вља дуг и не пре ки дан ла нац 
по кре та та ко да је не по де сан за ра ста вља ње на ка дро ве и 
мон та жу; уко ли ко се то и учи ни он да до ла зи мо до то га да 
играч игра, ка ме ра игра и мон та жа игра. Због то га се сма-
тра да ба лет не из гле да ефект но на фил му.

Ме ђу тим, има при ме ра да се ба лет мо же сни ми ти и са 
мно го фан та зи је и ефе ка та ко ји су на по зор ни ци не мо гу ћи. 
Је дан од та квих при ме ра је филм Цр ве не ци пе ли це. На ро-
чи то мо де ран ба лет са из ра жај ном глу мом игра ча мо же 
да пру жи фил му мно го мо гућ но сти за успе лу ре а ли за ци-
ју. Ве о ма успе лу филм ску ре а ли за ци ју ба ле та пред ста вља 
При ча са за пад не стра не о че му ће би ти ре чи ка сни је. 
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У по је ди ним зе мља ма, а на ро чи то у Аме ри ци, не гу је 

се и фор ма опе ре те, та ко зва ни мју зикл (mu si cal). То је 
не ка вр ста по зо ри шног ко ма да са пе ва њем, а пре не та је 
на филм углав ном из ре виј ских по зо ри шта. Че сто се већ 
по сто је ћи по зо ри шни ко ма ди пренoсe на филм, као на 
при мер Фри мло ве или Ро бер го ве опе ре те, а има и ори ги-
нал них фил мо ва ра ђе них у сти лу опе ре те (Па стир Ко стја, 
Вол га Вол га). И опе ра Кар мен је у фил му Кар мен Џонс да та 
у об ли ку мју зи кла, као и по зна то оства ре ње Џор џа Гер-
шви на Аме ри ка нац у Па ри зу. Слич но као и у опе ри, ни 
ов де му зи ка ни је пра ва филм ска у сми слу функ ци о нал не 
му зи ке. Филм је по де љен на го вор ни и пе ва ни део. Ова 
два де ла, од но сно сти ла, стал но се сме њу ју, пре ла зе је дан 
у дру ги. Пре ла зи из ме ђу го вор ног и пе ва ног де ла мо ра ју 
би ти ре а ли зо ва ни са мно го ве шти не и до брог уку са, јер 
пе ва ње по сле ре а ли стич не сце не ди ја ло га мо же да де лу је 
де пла си ра но (за вр шна сце на у фил му Кар мен Џонс). 

Ова вр ста фил мо ва при влач на је и про ду цен ти ма и 
пу бли ци углав ном због свог ве дрог са др жа ја и ме ло дич не 
му зи ке, при сту пач не ши ро ком сло ју филм ских по се ти-
ла ца. Што се са мог са др жа ја ти че, он ва ри ра од ба нал них 
и че сто за ста ре лих мо ти ва, па до са вре ме них те ма ко је су 
об ли ко ва не на ду хо вит, ин вен ти ван на чин. Већ по ме ну-
ти фил мо ви Па стир Ко стја и Аме ри ка нац у Па ри зу мо гу 
се убро ји ти у нај у спе ли је филм ске опе ре те. Ту је и филм 
При ча са за пад не стра не ко ји је осво јио не ко ли ко Оска ра. 
У ње му су де лу је по зна та аме рич ка ба лет ска тру па Џе ро ма 
Ро бин са, а му зи ку је ком по но вао Ле нард Берн стајн. У овом 
фил му при ме ње но је пр ви пут јед но ве о ма ин те ре сант-

да ство ре фил мо ве ко ји би би ли њи хо ва 
лич на им пре си ја не ког му зич ког де ла. 
Ова ве о ма су бјек тив на фор ма филм ске 
про дук ци је на ме ће гле да о цу ре жи се ро-
ву иде ју о не ком му зич ком де лу ко ја не 
мо ра увек да се по кла па са иде јом гле да-
о ца, на ро чи то ако је де ло вр ло по зна то. 
Има ли смо при ли ке да ви ди мо два фил-
ма Слав ка Вор ка пи ћа на Менделсо но ву 
(Фин га ло ва пе ћи на) и Ваг не ро ву му зи-
ку (Жу бор шу ме). По сто је фил мо ви и на 
му зи ку Де би си ја, Ре спи ги ја, Хо не ге ра, 
Шу ма на и дру гих ком по зи то ра. Ди зни је, 
на при мер, илу стро вао је дан ком пле тан 
сим фо ниј ски ор ке стар ко јим ди ри гу је 
Ле о полд Сто ков ски, а ко ји са др жи сле де-
ћа де ла: Ба хо ву То ка ту и фу гу у де мо лу, 
Бе то ве но ву Пе ту сим фо ни ју, од ло мак из 
ба ле та Шчел кун шчик Чај ков ског, По све-
ће ње про ле ћа Стра вин ског, Ноћ на го лом 
бр ду Му сорг ског, Аве Ма ри ја Гу ноа.
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По сте пе но смо већ пре шли у до мен 

филм ске му зи ке ко ји се не мо же ви ше 
у пра вом сми слу ре чи сма тра ти филм-
ским. Већ одав но је филм ска умет ност 
ко ри шће на као сред ство да се при ка жу 
по сто је ћа сцен ска де ла. Фил мо ва не опе ре 
су на ро чи то оми ље не у Ита ли ји и Со вјет-
ском Са ве зу. У овом слу ча ју филм је са мо 
по сред ник у пре но ше њу јед ног сцен ског 
де ла гле да о цу са из во ђа чи ма ко је обич-
но ни је у мо гућ но сти да слу ша у жи вом 
из во ђе њу. 

Сни ма ње опе ре по ста вља пред филм-
ске ства ра о це и сво је спе ци фич не зах те ве, 
пре све га оне ко је им на ме ће ста тич ност 
сце не. Ка да је са ма опер ска рад ња до вољ-
но жи ва, као што је то на при мер опе ра 
Кар мен, или је пак атрак тив на због мо ну-
мен тал но сти, ма сов них сце на или де ко ра 
као Бо рис Го ду нов, он да и ка ме ра има на 
че му да се за др жи и ти ме омо гу ћи гле да-
о цу да не што и ви ди док слу ша му зи ку. 
Ме ђу тим, опе ре са ма ње-ви ше ста тич ким 
ари ја ма су вр ло не за хвал не за фил мо ва ње. 
Круп ни пла но ви мо гу углав ном да при ка-
жу пе ва ње глум ца, а не ње го ву глу му са 
свим суп тил ним ни јан са ма пси хо ло шког 
до жи вља ва ња. Као нај у спе ли ја фил мо-
ва на опе ра до да нас сма тра се Ме но ти јев 
Ме ди јум. Са ма опе ра је у ства ри ин тим на 
сту ди ја ка рак те ра и да је ве ли ке мо гућ но-
сти и за глу мач ко из ра жа ва ње. Ме но ти 
је и ре жи рао пред ста ву и при ла го дио је 
филм ском из ра зу.

Смео екс пе ри мент је би ла мо дер ни за-
ци ја опе ре Кар мен у фил му Кар мен Џонс. 
Из Би зе о ве опе ре узет је са мо ко стур 
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успо не, па до ве, стаг на ци ју, па у зе, усло-
вље не сво јом соп стве ном ло ги ком и гра-
ђом фор ме ко ја се рет ко кад по кла па са 
оном у фил му. Спа ја ње ове две фор ме, 
му зич ке и филм ске, зах те ва ком про ми се 
са обе стра не и мно го сту ди о зно сти му зи-
ча ра и филм ских рад ни ка ко ји на то ме 
ра де. Је дан од успе лих при ме ра упо тре бе 
кла сич не му зи ке као функ ци о нал не је сте 
филм Кра так су срет, у ко јем се то ком 
це лог ње го вог тра ја ња про вла чи му зи-
ка јед ног Рах ма њи но вље вог Кон цер та за 
кла вир.
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Иако рад на му зи ци ве ћи ном предста-
вља за вр шну фа зу ра да на фил му, има 
та квих при ме ра где је уло га му зи ке од ре-
ђе на већ у са мом сце на ри ју као и у књи зи 
сни ма ња, те у том про це су зах те ва ан га-
жо ва ње му зич ког са рад ни ка и ком по зи-
то ра од са мог по чет ка. Ово је на ро чи то 
ва жно ка да су у фил му пред ви ђе не чи сто 
му зич ке или ба лет ске тач ке за ко је се 
му зи ка мо ра сни ми ти пре сни ма ња сли ке 
(плеј бек). Но има у овом слу ча ју и дру гих 
рад њи ко је мо ра да оба ви му зич ки са рад-
ник, а на ко је ће мо се по себ но освр ну ти.

По гле дај мо са да ка ко те ку при пре ме и 
рад на ре а ли за ци ји му зи ке у фил му.

1. Ре жи сер још при ли ком из ра де књи ге 
сни ма ња озна ча ва сво је зах те ве у по гле ду 
му зи ке за ва жни је мо мен те у фил му.

2. Ре жи сер у до го во ру са му зич ким 
са рад ни ком до но си од лу ку ко ји ће ком-
по зи тор ком по но ва ти му зи ку за филм.

3. Ре жи сер оства ру је кон такт са ком по-
зи то ром. Он мо же да се оства ри већ у вре-
ме сни ма ња фил ма, по не кад још у вре ме 
из ра де књи ге сни ма ња, а нај че шће ка да је 
филм већ мон ти ран. Том при ли ком ства-
ра се ре жиј ски кон цепт за му зи ку. Ре жи-
сер да је упут ства ком по зи то ру о ме сти ма 
где тре ба да се по ја ви му зи ка, о ка рак те ру 
нај ва жни јих те ма, сти лу му зи ке итд. Уко-
ли ко је филм сни мљен, ком по зи то ру се 
да је мо гућ ност да га по гле да ви ше пу та. 
По сле то га он при сту па ски ци ра њу глав-
них те ма.

4. Ком по зи тор сво је ски це пре до ча ва 
(сви ра на кла ви ру) ре жи се ру и му зич-
ком са рад ни ку. То је ујед но и мо ме нат 
ка да мо же да се ви ди да ли је ком по зи тор 
схва тио ре жи се ро ве зах те ве (ка рак тер и 
стил му зи ке) и ка да мо же да му се ука же 
на евен ту ал не не до стат ке. Уко ли ко ре жи-

но му зич ко ре ше ње. У јед ној му зич кој ну ме ри су де лу ју 
пе ва чи и два хо ра. Сви они пе ва ју јед ну пе сму исто вре ме-
но иако се сва ки од њих на ла зи на са свим дру гом ме сту. 
Слич но као у опе ри Ри го ле то, где у квар те ту пе ва ју гроф, 
крч ма ри ца, Ђил да и Ри го ле то иако се дво је на ла зе у крч-
ми, а дво је из ван ње. У фил му При ча са за пад не стра не су 
за та ко раз дво је не со ли сте и хо ро ве на ђе на од лич на ре ше-
ња ка ко у му зич ком, та ко и у филм ском по гле ду. На ро чи то 
тре ба под ву ћи и зна чај ба ле та у овом фил му, ка ко са ње го-
ве ко ре о граф ске стра не, ви со ког играч ког ни воа, та ко и у 
по гле ду ин вен тив не филм ске ре а ли за ци је.
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Ве о ма су че сти фил мо ви у ко ји ма се из во ди не ко му зич-
ко де ло на кон цер ту или не ка тач ка у ва ри је теу, мју зик хо лу 
или ноћ ном клу бу. Обич но се за кон церт не тач ке ко ри сте 
по зна та кла сич на де ла, ме ђу тим, ова ква де ла има ју сво је 
тра ја ње ко је је нај че шће су ви ше ду гач ко за филм. За то се 
че сто ко ри сте са мо по је ди ни ста во ви не ког ин стру мен тал-
ног кон цер та или сим фо ни је. Има слу ча је ва да су ком по зи-
ци је ко је тре ба у јед ном фил му да бу ду кон церт но из ве де-
не спе ци јал но ком по но ва не, као нпр. Вар шав ски кон церт 
или Рап со ди ја из фил ма Љу бав на при ча. Ове ком по зи ци је, 
ре ла тив но крат ког тра ја ња, у не ко ли ко ми ну та да ју им пре-
си ју јед ног ро ман ти чар ског кла вир ског кон цер та са свим 
бра ву ра ма уоби ча је ним у овој вр сти му зи ке. 

Као што смо већ ука за ли, кон церт не тач ке су че сте у 
фил му, на ро чи то у тзв. му зич ким фил мо ви ма или фил-
мо ва ним би о гра фи ја ма ком по зи то ра и му зич ких умет-
ни ка (Сед ми вео, Ча роб но гу да ло). Код ова квих те ма филм 
углав ном слу жи као оквир за при ка зи ва ње нај по зна ти јих 
и оми ље них ме ло ди ја и ком по зи ци ја ко је, као што је слу-
чај са опе ром и опе ре том, не пред ста вља ју пра ву филм ску 
му зи ку. Без об зи ра да ли су мо ти ви за про из вод њу ова квих 
фил мо ва ко мер ци јал ни или кул тур ни, или обо је, њи ма се 
не мо же од ре ћи из ве сна кул тур на функ ци ја ко ју оба вља ју. 
Слич но као што фил мо ва на опе ра при бли жа ва опер ску 
умет ност ши ро ком сло ју гле да ла ца, му зич ки фил мо ви га 
упо зна ју са ства ра лач ком лич но шћу не ког му зич ког ве ли-
ка на. Нај ве ћа гре шка у овим фил мо ви ма је те жња да се 
об у хва ти што ве ћи број ком по зи ци ја и то нај че шће у скра-
ће ном об ли ку, па се они обич но пре тва ра ју у не ку вр сту 
му зич ке ан то ло ги је раз ли чи тих фраг ме на та. Али, и ме ђу 
њи ма има фил мо ва ко ји су ве о ма ус пе ли и са му зич ке и са 
филм ске стра не (Пе сма љу ба ви). Као ин те ре сант но филм-
ско ре ше ње мо же мо на ве сти се квен цу Шо пе но ве по след ње 
тур не је из филм ске би о гра фи је овог ком по зи то ра, ка да се 
у бр зој мон та жи сли ке и му зи ке сме њу ју гра до ви. Му зич-
ка мон та жа је ре а ли зо ва на ве о ма ве што, та ко да јед ну за 
дру гом чу је мо по зна те те ме из ви ше Шо пе но вих ком по-
зи ци ја.

Оста је нам још да ви ди мо да ли се по сто је ћа де ла кла-
сич не му зи ке мо гу упо тре би ти у фил му као функ ци о нал-
на му зи ка. Такви при ме ри су го то во пот пу но уса мље ни. 
Је дан од раз ло га је тај што ком по зи ци ја као умет нич ко 
де ло жи ви не за ви сно од фил ма. По зна та де ла мо гу, а и не 
мо ра ју да ство ре од ре ђе ну ат мос фе ру ко ју зах те ва филм. 
Дру ги раз лог је тај што по сто је ће му зич ко де ло има сво је 
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6. По сле за вр ше не ор ке стра ци је при сту па се сни ма њу 
му зи ке. Пре то га се мо ра ра чу на ти још на из ве сно вре-
ме ко је је по треб но да се рас пи ше нот ни ма те ри јал. Као 
што је по зна то, ком по зи тор из ра ђу је пар ти ту ру у ко јој су 
ис пи са не све де о ни це за сва ки ин стру мент, а ко ју до би-
ја ди ри гент. Да би му зи ча ри мо гли да из во де на пи са ну 
му зи ку, мо ра сва ки од њих да до би је но те ко је тре ба он сам 
да сви ра. По пра ви лу, тре ба ло би пре пи са ти и са му пар-
ти ту ру ко ју би тре ба ло да има тон ски сни ма тељ за вре ме 
сни ма ња.

Ме ђу тим, ово се го то во и не прак ти ку је, пр во за то што 
та кво пре пи си ва ње тра је до ста вре ме на, а дру го – пред-
ста вља зна тан ма те ри јал ни из да так. За сни ма те ља се по не-
кад из ра ди тзв. ди рек ци он, је дан са жет об лик пар ти ту ре 
из ко јег он мо же да ви ди углав ном ди на мич ка кре та ња 
му зи ке као и на сту пе по је ди них ин стру ме на та; уко ли ко 
ни ди рек ци он ни је мо гу ће из ра ди ти, он да ком по зи тор 
до но си са со бом сво је ски це ка ко би мо гао он сам (уко ли-
ко не ди ри гу је сво ју му зи ку), а с њим и тон ски сни ма тељ, 
пра ти му зи ку ко ја се сни ма. Пре не го што се при сту пи 
сни ма њу му зи ке, ди ри гент мо ра да се по ред пар ти ту ре 
упо зна и са фил мом. До бро је да сам пр во сви ра му зи ку 
уз про јек ци ју ка ко би мо гао да од ре ди тем по и укло пи 
из ве сне мо мен те и ак цен те, да то не би ра дио при ли ком 
сни ма ња и про ду жа вао про бе са це лим ор ке стром.

Сни ма ње му зи ке по пра ви лу се вр ши уз про јек ци ју сли-
ке. Се квен ца за ко ју се сни ма му зи ка фор ми ра се уз бес-
крај ну тра ку ка ко се не би гу би ло вре ме на пре мо та ва ње 
и шни ра ње. Сни ма ње се вр ши ра ди уште де ма те ри ја ла 
на маг не то фо ну на ко ме се ла ко вра ћа тра ка и бри ше, а 
иза бра ни ду бло ви се он да пре сни ма ва ју на пер фо ри ра ну 
маг не то фон ску тра ку.

7. Му зи ка сни мље на на маг не то фон ску тра ку мон ти ра 
се уз сли ку на мон та жном сто лу. Ако је му зи ка тач но сни-
мље на, он да у овој фа зи ра да не ма на ро чи тих про бле ма. 

сер и му зич ки са рад ник има ју при мед бе, 
ком по зи тор је ду жан да из вр ши ис прав ке 
или ком по ну је но ве те ме.

5. Ако су ре жи сер и му зич ки са рад-
ник при хва ти ли ком по зи то ро ве ски це, а 
филм је де фи ни тив но мон ти ран, ком по-
зи тор до би ја упут ства за из ра ду де та ља 
и ор ке стра ци ју. Ови по да ци се нај де таљ-
ни је и нај пре глед ни је мо гу да ти у об ли ку 
му зич ког гра фи ко на. Он са др жи по ред 
де таљ ног опи са сли ке сва ког ка дра и све 
де та ље ко ји се од но се на му зи ку: успон 
и пад, сва ки ак це нат, на гли пре ста нак 
му зи ке, ди на ми ку, па у зе и сл. (ви ди сли ку 
бр. 4). По ред то га, у гра фи кон су упи са ни 
и сви ди ја ло зи и шу мо ви, њи хов ин тен-
зи тет, као и од нос му зи ке пре ма њи ма. 
Гра фи кон из ра ђу је му зич ки са рад ник, а 
одо бра ва ре жи сер. По сле то га ком по зи тор 
са што пе ри цом при сту па из ра ди де та ља 
му зи ке и ор ке стра ци је. Вр ло је до бро ако 
се ком по зи то ру пру жи мо гућ ност да уз 
про јек ци ју или бар мон та жни сто мо же да 
сви ра сво ју му зи ку и сам или у при су ству 
ре жи се ра и му зич ког са рад ни ка про ве ри 
ње но деј ство и тра ја ње.

Стра ни ре жи се ри при да ју овом на чи ну 
ра да мно го ве ћи зна чај не го што је то слу-
чај код нас. Зна мо да је Фе ли ни про во дио 
са те крај мон та жног сто ла док му је Ни но 
Ро та сви рао сво је ски це. Та ко ђе нам је 
по знат и при мер из фил ма Тре ћи чо век за 
ко ји је Ан тон Ка рас са ти ма им про ви зо вао 
на ци три уз про јек ци ју док ни је про на шао 
пра ви ка рак тер му зи ке.

Слика бр 4. – Аудиовизуелне коресподенције (секвенца Битка на Чудском језеру из филма 
Александар Невски)**
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сли ке; по сле то га се квен ца је спрем на за 
син хро ни за ци ју.

Про цес ра да на му зи ци у фил му ни је 
ни ма ло јед но ста ван. Од свих ак те ра у 
овом про це су, по чев ши од ре жи се ра па 
до сни ма те ља то на, зах те ва се по зна ва ње 
му зич ке умет но сти и ње них мо гућ но сти 
да се укло пи у филм ско тки во, ка ко са 
сво је умет нич ке, та ко и тех нич ке стра не. 
Ипак, нај ве ћу од го вор ност за успех му зи-
ке у фил му сно се ре жи сер и ком по зи тор. 
Али, ни уло гу му зич ког са рад ни ка не тре-
ба пот це ни ти. Он у про це су ра да на му зи-
ци вр ши чи тав низ од го вор них по сло ва 
и мо ра се на ћи на по мо ћи свим де лат но-
сти ма у филм ском про це су ка да је реч о 
пи та њи ма му зи ке. А она мо гу би ти ве о ма 
ра зно вр сна.

РЕ ЖИ СЕР ће тра жи ти ми шље ње 
му зич ког са рад ни ка ка да тре ба да се до не-
се од лу ка:

1) ко ји ком по зи тор ће би ти ан га жо ван 
за ком по зи то ра;

2) ко ји ће со ли сти и ан сам бли би ти 
ан га жо ва ни ако је реч о не кој сце ни са 
ре ал ном му зи ком; 

3) ако је упи та њу исто риј ски филм, 
ре жи сер мо же да тра жи од му зич ког 
са рад ни ка да пру жи по треб на оба ве ште-
ња о ин стру мен ти ма и са ста ву ан сам бла, 
као и о ме ло ди ја ма ко је су се из во ди ле у 
од ре ђе ном исто риј ском раз до бљу и ме сту 
где се од ви ја рад ња фил ма; 

4) да по ша ље му зич ког са рад ни ка на 
те рен да при ба ви по треб не по дат ке о 
му зи ци, ме ло ди ји, из во ђа чи ма;

Ме ђу тим, про блем на ста је ако је му зи ка ду жа или кра ћа 
од сли ке или ако је сли ка скра ће на по сле сни ма ња му зи ке, 
што ни је ре дак слу чај. У та квим слу ча је ви ма нај бо ље је да 
се му зич ки са рад ник кон сул ту је са ком по зи то ром ка ко да 
по сту пи или да сам из вр ши скра ће ње му зи ке ако је до вољ-
но вешт. Обич но се му зи ка мон ти ра на јед ну тра ку јер се 
на дру гим две ма на ла зе ди ја лог и шу мо ви. Али, ако тре ба 
да се на до ве жу јед на на дру гу две по себ но сни мље не тра ке 
са му зи ком, мно го је бо ље ста ви ти јед ну од њих на рол ну 
ди ја ло га или шу мо ва, а ако за то не по сто ји мо гућ ност 
из вр ши ти тзв. пред мик са жу. Ово се чи ни за то што се на 
тај на чин мо же по сти ћи мно го бо љи пре лаз са јед не му зи-
ке на дру гу не го ако се му зи ка ре же и ле пи јед на на дру гу.

8. Ка да је из вр ше на мон та жа му зи ке, шу мо ва и ди ја ло-
га, при сту па се син хро ни за ци ји. Она се вр ши на тај на чин 
што се зву ци са не ко ли ко тра ка (обич но три) пре ко банд-
шпи ле ра (band spi e ler), а по мо ћу мик спул та ме ђу соб но 
ме ша ју и сни ма ју на јед ну тра ку. Син хро ни за ци ја се вр ши 
уз про јек ци ју и тон ски сни ма тељ гле да ју ћи сли ку по ја-
ча ва и ути ша ва по је ди не шу мо ве, ди ја лог и му зи ку. Код 
ком пли ко ва ни јих слу ча је ва мо ра се из вр ши ти пред мик-
са жа или пред син хро ни за ци ја. При ли ком син хро ни за ци је 
упо тре бља ва се пер фо ри ра на маг не то фон ска тра ка због 
мо гућ но сти бри са ња. На кра ју се ода бра ни сни мак пре пи-
ше на све тло сну тра ку.

9. Ка да се за вр ши раз ви ја ње све тло сне тра ке у ла бо ра-
то ри ји (тзв. тон не га тив), мон та жер пре ма рад ној ко пи-
ји озна ча ва старт за ко пи ра ње то на. Та да се тон не га тив 
за јед но са не га ти вом сли ке ко пи ра у је дин стве ну тра ку 
ко ја се зо ве тон ска ко пи ја. То је фи нал ни про дукт фил ма.

Овај уоби ча јени про цес ра да до не кле је из ме њен ка да 
је реч о сни ма њу на плеј бек. Као што је већ по зна то, код 
плеј бе ка се пр во сни ма му зи ка, па он да сли ка. Он се прак-
ти ку је код му зич ких или играч ких та ча ка ка да је ва жно 
да се ри там по кре та или по крет уса на код пе ва ча по кла па 
са му зи ком.

Код плеј бе ка про цес ра да се од ви ја по сле де ћем рас по-
ре ду:

а) ком по зи тор ком по ну је му зи ку пре ма до би је ним упут-
стви ма;

б) ако је у пи та њу ба лет ска тач ка пре ма му зи ци се на пра-
ви ко ре о гра фи ја и уве жба ба лет уз кла вир ску прат њу;

ц) сни ма се му зи ка во де ћи ра чу на о тем пу по кре та игра-
ча;

д) уко ли ко глум ци на сту па ју као пе ва чи, пи ја ни сти или 
из во ђа чи на би ло ко јем ин стру мен ту, мо ра ју да на у че уз 
му зи ку све од го ва ра ју ће по кре те;

е) ре жи сер и сни ма тељ сли ке вр ше ка дри ра ње се квен це, 
а музич ки са рад ник упи су је сва ки ка дар у пар ти ту ру – 
ње гов по че так и крај;

ф) при сту па се сни ма њу сли ке, си мље на му зи ка се 
ре про ду ку је на спе ци јал ном маг не то фо ну са ста бил ном 
бр зи ном, знак за по ла зак и за у ста вља ње ка ме ре сли ке 
(ка ме ра сли ке та ко ђе мо ра има ти ста бил ну бр зи ну, тзв. 
син хро на ка ме ра) да је му зич ки са рад ник пра те ћи пар ти-
ту ру; он та ко ђе ста вља сво је озна ке за по че так хо да ка ме ре 
у пар ти ту ру или на тон ску тра ку, ко ја ће му ка сни је олак-
ша ти мон та жу;

г) ка да су ко пи ра ни ка дро ви сли ке, му зич ки са рад ник ће 
пре ма пар ти ту ри на ћи од го ва ра ју ће ка дро ве, обе ле жи ће 
стар то ве, а мон та жер сли ке ће та да уз стал но ре про ду-
ко ва ње му зи ке на мон та жном сто лу, из вр ши ти мон та жу 

Слика бр 5. – Синхонизација помоћу 
ритмографа
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обе ле жа ва ју на сли ци, сни ма тељ не мо же са мо на осно ву 
зна ко ва да из вр ши син хро ни за ци ју – на ро чи то код до ку-
мен тар них фил мо ва син хро ни за ци ја зна че сто да бу де ве о-
ма ком пли ко ва на у од но су на му зи ку.

Као што смо ви де ли, у ства ра лач ком про це су ра да на 
фил му су де лу је ве ли ки број умет ни ка, као и тех нич ких 
и ор га ни за ци о них слу жби. На сва ко ме од њих ле жи део 
од го вор но сти, а од из вр ше ња по је ди нач них за да та ка за ви-
си че сто крај њи ис ход, од но сно умет нич ки и за нат ски ква-
ли тет фил ма.

** Сегмент графикона из књиге: Helga de la Motte-Haber, Hans 
Emons, Filmmusik, Carl Hanser Verlag, München, 1981.

COM PO SERS IN MO RE FA CES (3)

Lud mi la Frajt*
FILM MUSIC

UDK: 791.636:78.01
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BI BLID: 0354-9313, 18(2012) pp. 26–44
Sub mit ted: Јull 2013.
Ap pro ved:  October 2013.
Sum mary: This study, written in 1961, represents the first scripts dealing 
with the film music by a Serbian author. The scripts were discovered in 
the Ludmila Frajt’s legacy and are now published for the first time as an 
important testimony of the level of development and research of film art 
in Serbia after the World War II. Scripts originate from a series of lectures 
that Frajt delivered at the Advanced Film School in Belgrade.
In the first part of the study, the author provides a historical and genre 
review of the film music. Within such context, she also addresses the 
poetics of selected film makers (René Clair, Charlie Chaplin, John Ford) 
that were important for the establishment of the contemporary cinematic 
expression. Starting with the examples of famous 20th century composers 
(Prokofiev, Milhaud, Honegger, Bernstein, Rott) who also composed film 
music, Frajt stresses the importance of the film music in the development 
of the sound film. In the second part of the study, the author examines the 
function of music within the overall film’s sound spectrum. She analyzes 
in details specific sound elements in film as well as their mutual relations 
and interactions, stressing the importance of the balance of all auditory 
parameters.
Key words: sound, noise, dialogue, silent film, sound film, montage, 
film music
* Ludmila Frajt (Belgrade, 1919-1999) comes from a Czech family charac-
terized by several generations of musicians. She gained her first musical 
education in the family context. After finishing the Secondary music 
school (Stanković), she starts studying piano (in the class of Emil Hájek) 
and composition (in the cass of Miloje Milojević) at the Music Academy 
in Belgrade, graduating in 1946 (in the class of Josip Slavenski). Her pro-
fessional work after the graduation includes working at the Avala Film, 
Radio Belgrade and Yugoslav Radio-television. She is the first Serbian 
female author of film music and of electro-acoustic music. She composed 
for 12 films, e.g. for Ugalj i ljudi (1948), Umetničke škole (1951), Opštinsko 
dete (1952), Dolina vekova (1968) etc. As for her electro-acoustic works, 
one should mention Asteroids (1967), Nocturne (1975) and Figures in 
Motion (1979). Apart from numerous compositions for children, she 
composed Simfonija in Re (1946), rhapsody A Musician and Birds (1966), 
Farewell Songs (1969), Lullaby for soprano and children’s toys (1971), 
string quartet Silver Sounds (1972), Eclogue for wind quintet, strings and 
percussion (1975), Bells for chorus and tape (1981), Songs of the Night for 
female chorus, strings, harp and piano (1970), as well as choral music: 
Threnody (1973), Midsummer Night (1974), Da padne dažd (1974). She 
received numerous awards for her compositions.

5) да про на ђе од го ва ра ју ће со ли сте или 
пе ва че чи ји гла со ви мо ра ју да од го ва ра-
ју гла со ви ма глу ма ца ко ји ту ма че њи хо ву 
уло гу;

6) код сни ма ња плеј бе ка, да за јед но са 
ре жи се ром и сни ма те љем сли ке раш чла-
ни сце ну на ка дро ве и да их упи ше у пар-
ти ту ру;

7) да бу де стал на ве за из ме ђу ре жи се ра 
и ком по зи то ра. 

Ка да ком по зи тор при ка зу је ре жи се ру 
му зич ке ски це на кла ви ру, ре жи сер ко ји 
ни је до вољ но вер зи ран у то ме да оце ни 
му зи ку ко ја му се при ка зу је на кла ви ру, 
мо же да тра жи од му зич ког са рад ни ка да 
дâ сво је ми шље ње о тој му зи ци и уоп ште, 
да бу де ту мач ре жи се ро вих иде ја у од но су 
на ком по зи то ра.

ПРО ДУ ЦЕНТ мо же да кон сул ту је 
му зич ког са рад ни ка ка да је реч о ан га жо-
ва њу ком по зи то ра, из во ђа ча, ор ке стар-
ског са ста ва, као и о свим фи нан сиј ским 
пи та њи ма у ве зи са сни ма њем му зи ке. 
Му зич ки са рад ник та ко ђе мо ра да га ран-
ту је за нај ви ши ни во му зич ког из во ђе ња. 
По мо ћи ће про ду цен ту и ка да тре ба при-
ба ви ти ауто ри за ци ју не ког му зич ког де ла 
и ре ши ти ме ха нич ка пра ва из во ђа ча ако 
се у фил му ко ри сти већ по сто је ћа сни-
мље на му зи ка.

ГЛУМ ЦИ ко ји сни ма ју му зич ке тач ке 
чи ји тон је сни мљен од стра не про фе си о-
нал них му зи ча ра, мо ра ју за јед но са му зич-
ким са рад ни ком да уве жба ју све по кре те, 
од но сно не мо сви ра ње или пе ва ње.

МОН ТА ЖЕР и му зич ки са рад ник са ра-
ђу ју нај те шње, од из ра де гра фи ко на, па до 
син хро ни за ци је. На ро чи то код мон ти ра-
ња сце на ко је су сни мље не плеј бе ком мон-
та жер се те шко мо же сна ћи без по мо ћи 
му зич ког са рад ни ка.

СНИ МА ТЕЉ ТО НА та ко ђе у по је ди ним 
мо мен ти ма не мо же да ра ди без по мо ћи 
му зич ког са рад ни ка и то: 

а) при ли ком сни ма ња му зи ке, на ро-
чи то ако не по сто ји још јед на пар ти ту ра 
или ако се сни ма тељ не сна ла зи до вољ-
но у чи та њу пар ти ту ре; му зич ки са рад-
ник мо ра да упо зо ри сни ма те ља то на ако 
при ме ти не пра ви лан од нос ин стру мена та 
у ор ке стру, или ако се зах те ва ис ти ца ње 
не ког по је ди ног ин стру мен та; он мо ра да 
упо зо ри и да за у ста ви сви ра ње ор ке стра 
чим при ме ти не ку гре шку у из во ђе њу 
му зи ке. Он мо же та ко ђе да дâ сво ју при-
мед бу на квал и тет то на (ма ло или мно го 
еха и сл);

б) при ли ком син хро ни за ци је му зич ки 
са рад ник је де сна ру ка сни ма те љу то на; 
он се ди по ред ње га и упо зо ра ва га на ко јој 
тра ци се на ла зи ко ја му зи ка и где тре ба 
из вр ши ти пре лаз; иако се обич но пре ла зи 
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