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МУЗИКА И КЊИЖЕВНОСТ – ДУША И ТЕЛО
Да су књижњвност и музика повезане чврстим нитима,
истина је свима добро знана, јер тешко је наћи у читавој историји
човечанства пример да је однос између ова два лика људске душе
другачији.
Због тога никада није сувишно бавити се на било који начин
музиком и књижњвношћу. Нека нам за то захвална илустрација
буде управо наш Стеван Стојановић Мокрањац, који је користио
многе књижевне текстове кao инспиративне мотиве и либрето у
његовом музичком опусу, у првом реду тај принцип је спроведен у
Руковетима и непоновљивој Литургији.
Корнелије Станковић је музику написао за Милетићеву
драму „Српски ‘ајдуци“, а Јосиф Маринковић компоновао на
текстове српских песника, својих савременика: Jована Јовановића
Змаја, Јована Грчића Миленка, Војислава Илића.
У време када се обележава 180 година од рођена Корнелија
Станковића и 160 година од рођења Јосифа Маринковића имамо
још један повод више да ова Буктиња буде музичко-књижевна.
Уредник

MАЈА ЧОЛОВИЋ ВАСИЋ

СРПСКИ КОМПОЗИТОРИ
Обично се каже да је историја класичне музике у Србији
релативно кратка, јер се почетком њеног развоја сматра половина
XIX века, прецизније, године када су настала прва дела првог
српског школованог композитора - Корнелија Станковића. Од
његовог рођења до данас прошло је 180 година, у које стају опуси
многих композитора - од оних у којима доминирају једноставни
хорски аранжмани народних песама и салонски комади за клавир до
сасвим оригиналних рукописа последњих генерација аутора. Неки
од њих су оставили значајан траг у времену у којем су стварали,
утицали на даљи развој музике код нас и донекле остали присутни
у нашем музичком животу, али много је оних којих се данас сасвим
ретко сетимо.
Дела српских аутора су слабо заступљена   на концертним подијумима, а посебан немар према домаћем стваралаштву
показују и они који се баве објављивањем музичких (аудио)
издања у Србији. Било би лепо, нпр, у овом тексту подсетити
на неко антологијско издање, тј. неки комплет компакт дискова
са изабраним композицијама, а у извођењу наших познатих   и
угледних интепретатора, али то, на жалост, још увек није могуће.
Занимљиво је, међутим, да су одговорни у  једној другој издавачкој
делатност показали да „поседују слух“ за неговање културних
(музичких) вредности код нас.
Наиме 2009. године у сарадњи са Удружењем композитора
Србије, “Југомарка” је штампала серију поштанских марака под
називом “Великани српске класичне музике”. До тада постојећим
маркама са ликовима Стевана Мокрањца и Јосипа Славенског,
додато је још осам са ликовима наших веома значајних композитора:
Корнелије Станковић, Јосиф Маринковић, Петар Коњовић, Стеван
Христић, Милоје Милојевић, Миховил Логар, Љубица Марић и
Василије Мокрањац.
Подухват вредан сваке похвале, међутим осим несумњивог
доприноса визуелном препознавању великана српске класичне
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музике, овај издавачки подухват није утицао на оно важније –
препознавање музике већине наведених композитора.
Уосталом, осим Стевана Мокрањца, његових Руковети
и Литургије, композиција које живе захваљујући великом броју
(углавном аматерских) хорских ансамбала код нас, Христићеве
Грлице, Коњовићеве Велике чочечке игре и Марша на Дрину
Станислава Биничког - које најчешће приликом обележавања неких
националних празника у свој програм уврсте наши оркестарски
ансамбли, као и соло песама Маринковића, Коњовића, Христића
и Милојевића, које је последњих година Удружење композитора
представило на концертима у многим градовима Србије у оквиру
запаженог   пројекта Антологија српске вокалне лирике, сасвим
се спорадично чују дела оних који су предано радили на стварању
наше музичке баштине.
Не може се превидети ни чињеница да ниједно од остварења
којима је започео развој сценске музике у Србији није нашло своје
стално место на репертоарима оперских кућа у Београду и Новом
Саду. А реч је о композицијама које осим историјског значаја имају
и велику и потврђену уметничку вредност: прва “права” опера код
нас - На уранку (1903) Станислава Биничког, стилски одређена
елементима   италијанске веристичке опере и мотивима српског
фолклора, затим Кнез Иво од Семберије Исидора Бајића и наравно
опере Кнез од Зете (1929) и Коштана (1931) Петра Коњовића
инспирисане народном музиком, а стилски блиске стваралаштву
Леоша Јаначека. Покондирена тиква Миховила Логара, Симонида
Станојла Рајичића, Сутон Стевана Христића, као и његов балет
Охридска легенда, само су неки од наслова којима би требало
обезбедити стално присуство на нашој сцени.
Такав би третман требало да имају и бројне клавирске
композиције које би знатно обогатиле концертне програме наших
пијаниста. Пре неколико година је Удружење композитора
Србије остварило пројекат капиталног издања Антологије српске
клавирске музике у пет свезака. У стварању ове јединствене едиције
учествовали су наши еминентни стручњаци из области музичке
културе, уз поменуту антологију вокалне лирике из 2009. године
(која обухвата 127 песама у раздобљу од 130 година) она представља
један од највреднијих издавачких подухвата остварених последњих
деценија у Србији.
Репрезентативан избор дела компонованих за клавир у
периоду од средине 19. до краја 20. века обухвата 33 композиције
двадесетчетворо аутора, различитих стилских и жанровских
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карактеристика, али и техничке сложености. Антологија садржи
вредан потенцијал за педагошки рад, теоријску и музиколошку
анализу, али је првенствено намењена извођачима – како концертним
пијанистима тако и студентима и ученицима средњих музичких
школа. Па ипак, и поред овог штампаног издања, колико смо
често, у прилици да чујемо нпр. неке од опуса Милоја Милојевића
(Минијатуре, Мелодије и ритмови са Балкана, Камеје) Марка
Тајчевића (Седам балканских игара), Василија Мокрањца (Одјеци),
Миховила Логара… Одговор је: ретко! Али (са друге стране) жанр
концертне српске музике је још мање заступљен.
Станојло Рајичић (уз чије су име, иначе, везани многи
композиторски првенци у нашој средини) и Петар Стојановић
(припадник претходне генерације аутора који су живели на прелазу
из XIX у XX век) сматрају се најистакнутијим представницима
концертантног стваралаштва у срспкој историји музике. Рајичићев
Трећи клавирски и Стојановићеви Други и Пети концерт за виолину,
као и дупли концерт за виолину и клавир свакако су међу оним
остварењима која (зналачки написана) пружају пуно могућности за
истицање техничког и уметничког мајсторства солиста и по свим
параметрима могу да парирају најпознатијим концертима европске
музичке литературе.
Симофнијска дела, партитуре великих вокално инструменталних композиција, али и мањи, камерни опуси композитора
као што су Коњовић (његова, али и српска Прва симфонија у c molu), Славенски (Балканофонија, Сифмонија оријента, Лирски
гудачки квартет), Христић (Поема зоре), Василије Мокрањац такође
не привлаче често пажњу, иако извођачима нуде велико изражајно
богатство, а слушаоцима прилику да се увере у оригиналност
стваралачких рукописа великана наше музике, као и у савременост,
а понекад и у визионарске карактеристике њихове музике.
Али, чак и да није тако! Чак и да су странице српске музичке
историје исписане рукописима композитора чија дела не досежу
стандарде и вредности богатијег и разноврснијег интернационалног
музичког наслеђа (које при том има знатно дужу традицију),
требало би (а можда је то и обавеза свих нас) да нам та НАША
музика буде доступна и да је, пре свега, познајемо. За првих 180
година то је сасвим довољно!
П. С. Информација која следи, свакако нам неће у томе
помоћи. Наиме, крајем 2009. године у Београду је затворен МIC
(Музичко информативни центар), који је имао задатак да промовише српско музичко стваралаштво, да констатно употпуњује базу
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података о музичким делима створеним у Србији, да најпре среди,
а потом и омогући да нотни материјал буде доступан свима који су
занитересовани  (пре свега извођачима и истраживачима у земљи,
али и у иностранству) и да (једном речју) буде поуздана архива
у којој би се на једном месту налазиле све композиције наших
композитора до којих је могуће доћи.  

ГОРДАНА КРАЈАЧИЋ

КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ – ЧОВЕК
„Док смо за ’уде наше среће, без свега и свачега, робујући
страдали, гусле су нам биле једини пријатељ, што су нас тешиле.
Из просте песме слепога старца слушао је млађи нараштај славу
и некадашњу госпоштину својих старих. Је л’ девојка прело прела,
је ли момче себи оружје сакивало – песма их је храбрила и заносила,
да забораве на своје јаде свакидашње и неисказане невоље. У
светом појању и цркви, ишчеличила се наша, до зла бога, гоњена
вера и обрана њена у наших отаца. Па зар тога, што ми је очувало
име и народност, да се ја одречем?!“
Корнелије Станковић
Скица за портрет
Срећом за све нас – није се одрекао! Докле год је у његовом
танушном телу тињала искра живота, он је бележио и хармонизовао
оно што је чуо на црквеним обредима, градским седељкама, прелима и поселима. Стана Ђурић-Клајн речима је осликала његов
портрет:
„... Био је отворена карактера и бескрајно добра срца, ценио
је живот и волео људе, а знао је свакако да неће дуго живети, сваки
његов потхват и сваки корак одавали су човека попустљивог и
благог до крајности. По својој природи он у многоме подсећа на
свога сувременика Шопена, од кога се, разуме се, разликује по
несравњено смањеном таленту. Као што Шопен није увек имао
своје јасно одређене чврсте воље, тако се и Станковић врло често
поводио под туђим утицајем. Као што се Шопен целога живота
борио да би се одржао, тако је и Станковић, гоњен истом болешћу
и истом тегобом која је у њему угушивала сваки зрелији и снажнији
 Ђорђе Перић: Уметнички текстови „Српских народних песама“ Корнелија Станковића, Зборник „Корнелије Станковић и његово доба“, Београд
1985, стр. 187.
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полет, грабио дане који су још били пред њим“.
Његов савременик и друг Михаило Полит-Десанчић, записао је:
„Корнелије је имао фино кућевно васпитање. Читава његова
спољашњост и у оделу и у понашању чинила је утисак финог
човека“.
Мада, како је забележила професорка Стана Ђурић-Клајн,
осликавајући његов интимни лик, а по речима супруге Стеве
Тодоровића (а ћерке Матије Бана) – он је рођен као двадесетидруго
дете, у породици којој су, почевши од родитеља, сви рано умирали.
Надежда Мосусова сматра да је од свих наших романтичарских
представника Корнелије био „најромантичнија и најроманескнија
фигура, али и најтрагичнија“.
На српском беспућу
Јер, како примећује и академик Василије Крестић – „... Корнелије Станковић је свој век провео у апсолутистичким системима
кнеза Клеменса Метерниха и Александра Баха, које међусобно
дели револуција 1848/49. године. Међутим, иако кратко, раздобље
од 1831. до 1865. године, у којем је живео Станковић, обележено
пре свега апсолутизмом и револуцијом, набијено је бројним и
значајним догађајима“.
Годину дана пре његовог рођења Србија је добила хатишериф, којим је правно потврђено постојање једне нове полувазалне
балканске државе и од тада духовно и политичко првенство се
преноси у Кнежевину Србију...
На међународном плану прву половину шездесетих година
XIX века карактеришу грађански рат у Северној Америци (18611865), укидање кметства у Русији (1861), пољски устанак (1863)
и пруско-дански рат (1864). Крупне државне промене у Аустрији,
до којих је дошло током лета 1865, када је Фрања Јосиф напустио
централизам, Станковић није доживео, али је и без тога, у свом
кратком веку, био сведок толико великих догађаја“.
 Стана Ђурић-Клајн: Интимни лик Корнелија Станковића; „Музика и
музичари“.
	 Милана Бикицки: Корнелије Станковић у војвођанској штампи;
Зборник „Корнелије Станковић и његово доба“, Београд, 1985, стр. 220-221.
	 Надежда Мосусова: Дело Корнелија Станковића и романтизам;
„Српска музика кроз векове“, стр. 185.
	 Василије Крестић: Историјски оквир времена Корнелија Станковића;
Зборник „Корнелије Станковић и његово доба“, Београд, 1985, стр. 9.
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Како је запазила проф Стана Ђурић - Клајн – „Већ одавно се
Корнелије помиње у нашој литератури без презимена, само својим
именом – Корнелије, јер је постао појам као што су појам Доситеј,
Бранко, Вук или Исидора“.
Отуда ћу и ја себи дозволити слободу да га ословљавам
само именом, као што се обраћамо драгим и блиским особама, јер
њега управо тако и доживљавам.
„Живео је пуним срцем у свом времену и са својим
саплеменицима, мада је већи део живота провео ван граница
тадашње Србије“.
„Јер он, кад је почињао свој рад, није се нашао на некој
раскрсници неколиких, ипак већ уходаних, путева између којих је
требало да учини судбоносан, правилан избор: не, њему је било
још теже кад је осетио да је на правом беспућу, где путева још
нема, где је он први, без традиција, без савета неког свог искуснијег
претходника, а са задатком да их тражи. И одушевљено, одлучно,
храбро, тај младић је тражио, и преко свих препрека, некад с
тешким уздахом: ЗАИСТА ТЕШКО, ишао даље. И нашао је пут,
којим је српска музика од тада сигурно ишла – и даље иде“.
А он је скромно (а скромност је врлина доиста великих)
записао:
„Богаштина лежи у нашем појању. Посао овај мени је био
светиња. Ја сам у њему гледао аманет народни“.
И гледајући даље у будућност, у предговору Збирке из 1859.
записао је:
„Труд ће ми бити задоста наплаћен ако Срби, а особито
Србкиње, свирајући и певајући употребе ово благо народно уместо
да траже туђинско, које се неће одазвати срцу њиховом као своје
рођено. Овде мислим на оне Србе и Србкиње у којих јошт није
затупила свест народна, који се диче и поносе народом својим“.10
	 Стана Ђурић-Клајн: Корнелије Станковић некад и сад; „Акорди
прошлости“, стр. 231.
	 Стана Ђурић-Клајн: Корнелије Станковић у кругу својих савременика;
Зборник „Корнелије Станковић и његово доба“, Београд, 1985, стр. 55.
	 Петар Бингулац: Корнелије Станковић и проблеми записивања
црквених мелодија; Зборник „Корнелије Станковић и његово доба“, Београд,
1985, стр. 114.
	 Димитрије Стефановић: Прилог проучавању нотних аутографа
Корнелија Станковића; Зборник „Корнелије Станковић и његово доба“, Београд,
1985, стр. 133.
10 Стана Ђурић-Клајн: Корнелије Станковић некад и сад; „Акорди прошлости“,
стр. 231.
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Од 1838. до 1844. Корнелије се школовао у Араду, где је
завршио основну школу и два разреда гимназије. У то време, у
Београду је (7. новембра 1841) потписан указ о уставу „Друштва
српске словесности“, које ће све до 1864. и свог претварања
у „Српско учено друштво“ носити главни терет у културном
преображају Кнежевине Србије, поред Матице Српске у Пешти.
Сасвим је могуће да се Корнелије у Араду први пут
озбиљније сусрео са „хармоническим пјенијем“, које су неговале
све музичке дружине често организујући балове на којима су
највише певане народне песме и свирана народна музика. Затим
је музику наставио у Сегедину. Није искључено да је био члан
тамошњег ђачког друштва „Младо уједињење“, које је основано
1835/36. године попут сличних ђачких и студентских друштава у
Грацу и Пожуну. 		
Поред литерарних амбиција, та друштва су испољавала
и јасну националну опредељеност тежећи обнови Душановог
царства, а због снажне мађаризације, под утицајем Људевита
Штура и Јана Колара, налазила су спас у идеји свесловенства.
Захвално срце

побожност а и захвалност и љубав према професору Сехтеру:
„Љубезни Родитељи!
С радосћом и с великом радосћом јављам Вам да је овде
ускрс тако славно и великољепно испао које јошт никад у Бечу
није, било Његова Светост Патријарх служијо је и моје се пјеније
појало у грчкој цркви; то вам је тако пуно било да је сам Сина 1 сат
морао стајати, а то је било 22. Априла од 10 сати до пол 1.- И тако
Христос воскресе први пут зазуило је у Грчкој цркви, ту је Грка,
Русса, Србаља и Немаца сијасет било...”
У Бечу 27-а Априла

Корнел Станович
Ученик лепи Художества

Слатки мој Сецхтер бијо је на генерал Проби, од три до 6
сати код мене, ја сам га добро почастијо он је такођер и у цркви
бијо, ја вам, не могу казати како га љубим“.12

Гимназију је завршио у Пешти, учећи виолину код професора
Јокшија и посвећујући се „пијанистичком самообразовању“. Са
деветнаест година отишао је 1850. са меценом Павлом Риђичким у
Беч. Његова кућа била је право стециште најистакнутијих српских
јавних радника, који су у револуцији имали значајну улогу.
О свом добротвору Корнелије је са захвалношћу записао у
предговору Литургије Св. Јована Златоустог:
„Племенити господин Павле Риђички од Скрибешћа, само
из пријатељства према оцу моме, примио се мене још у раној
младости, те тако сам себи у свету остављен могао сам учити
се вештини у оно доба, кад у нас вештина музике врло је мало
вредела. То само све више иде у хвалу господину Риђичком. Без
његове моралне и материјалне отачаске помоћи за више година не
би могао ни први темељ у вештини поставити“.11
Топла и нежна писма увек насловљавана са „Љубезни
Родитељи“ или „Високопочитајеми благодјетељи“ упућивао је
Корнелије Јелени (Јелки) и Павлу Риђичком из Беча у Пешту. Ја се
задржавам само на једном од њих из којег исијава његова велика

Код угледног професора Бечког конзерваторијума, Симона
Сехтера, код кога се школовао и Антон Брукнер, Корнелије је учио
музичку теорију, контрапункт и композицију (а клавир усавршавао
код пијанисте Вилмерса). И овај најзначајнији музички теоретичар
и педагог средином XIX века, писац фундаменталних радова из
области науке о компоновању, имао је изузетно брижан, готово
родитељски однос према српском ученику. Он је бдео над свим
Корнелијевим радовима и концертним наступањима, о чему
сведочи и једно од његових писама:
„Шаљем Вам другу свеску напева из Литургије. Ја постепено улазим у овај стил и покушавам да унесем онолико промена
колико то напеви допуштају, а да притом не окрњим њихов карактер.
Увиђам да Вам записивање ових напева много труда задаје. Ви ћете
исто тако увидети да налажење одговарајућих хармонских обрта
није ситница. Нека нам Бог обојици подари здравље да бисмо
могли завршити ово дело“.13
И о Корнелијевим песмама професор Сехтер је изрекао свој
суд:
„Овај даровити и вредни младић управо позван за то, да
многе народне мелодије србске отргне забораву, јер је први, који је

	11 Иванка Веселинов: Из преписке Корнелија Станковића; Зборник
„Корнелије Станковић и његово доба“, Београд, 1985, стр. 87-8.

	12 Исти, стр. 87.
	13 Архив Србије, ПО 107.
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себи прибрао толико знања музикалних, да може не само написати
песме народа свога, него им и хармонију дати у духу њихову. Народ
га његов толико цени и узда се у њ, да му је пређашња збирка,
коју је о своме трошку штампао, за кратко време распарчана. И
садашња збирка, коју је такође о своме трошку издао, нађе већ
много участника, па би заиста могла заслужити и учашће немачког
народа. Мелодије истина нису по немачком кроју, али би се
управо зато могло Немаца тицати, јер немачкога има доста. Све
се могу певати, и понајвише је у њима тихе туге и ако су гдешто и
веселе“.14
На Вуковом путу
Наш композитор био је савременик Бранка Радичевића,
Милице Стојадиновић Српкиње, Змаја, Ђуре Јакшића; дошао је
у град Моцарта, Бетовена и Шуберта, али и град свесловенске
револуције, илирских идеала, наших патриота и интелектуалаца
које је, као звезда водиља покретала моћна личност Вука Караџића.
Његов гостољубиви дом за време Баховог апсолутизма значио је
„једно парче слободне земље“ и „отечество у туђини“, у коме су се
окупљали српски ђаци, како каже Миодраг Поповић. Његову ћерку
Мину Корнелије је обучавао у свирању на „ГЛАСОВИРУ“. Отуда,
није никакво чудо да је Корнелије упио у себе основне идеале
тадашњих српских романтичарски занесених интелектуалаца
– родољуба, те је његова целокупна музичарска делатност била
усмерена да по Вуковом узору сакупља и бележи народно музичко
благо и да га обради и презентира Србима. Он је донекле уклонио
архаичну источњачку боју уносећи меру профанитета, слично ономе
што је Вук учинио преводом Новог завета на српски језик. Њима је
било заједничко европејство којим су обојица била задојена, а које
су и један и други употребили за културно унапређење сопственог
народа. Обојица су се носила мишљу да упознају европску јавност
са српским народним стваралаштвом. Заједнички им је био
панславистички дух и појачани интерес за православне Словене
који је извирао из тадашњих славенофилских расположења.
Ирена Грицкат назива Корнелија „правим Вуковцем“.15
На сахрани Корнелија Стсанковића 1865. године у Будиму
чуле су се речи:
	14 „Србски дневник“, 1859, број 107.
	15 Ирена Грицкат: Корнелије Станковић и нека језичка питање његовог
времена; Зборник „Корнелије Станковић и његово доба“, Београд 1985, стр. 31.
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„Ако српски народ високо штује заслуге Вука, што је наше
народно благо Европи показао, то има заиста узрока и заслуге
Станковића ценити, јер је овај наш и нежнију струју српскога
осећања и мелодије српских песама и оно, где се најсветије чувство
изражава, црквено пјеније, Европи на видик изнео“
Слично Шлезингеру, чији је рад на музичком описмењавању
српских бандиста описао Фрањо Кухач и рад на записивању
карловачког црквеног појања забележио је Коста Манојловић. А
сâм Корнелије је говорио..
„Старао сам се да у хармонији све оно кажем што народ
казује у своме сложном певању. А то сам морао чинити, јер сам
имао прилику тако чути у своме народу... Тако мелодији дадох ону
хармонију, која одговара како духу мелодије тако и осећању нашег
народа“.
Чежњиве ноте
Велики утицај на формирање Корнелијеве личности извршио
је и прота руске цркве у Бечу Михаил Рајевски који га је подстицао
да темељно упозна српску православну музику, а да се затим упути
на музичке студије у Русију. На жалост, Корнелије није стигао до
Русије, јер је од најраније младости био нарушеног здравља, а своју
чежњу за овом највећом земљом православља исказао је у писму
пријатељу Федору Демелићу, правнику, историчару, дворском
саветнику у Кабинетској канцеларији у Бечу, који је написао рад о
Метерниху:
„Макар што сам сићушан телом, надам се да ме неће Бог
милостиви пре на истину к себи позвати, док не видим бар свеколика
православна славенска света... А особито вуче ме нешто у Русију.
Ја мислим да ћу тамо много чега наћи... Грчку би и прегорео, кад
бих могао проћи по свим нашим крајевима, и да ми је доћи до
Русије...“
До дна
Пријатељство са протом Рајевским из године у годину
постајало је све чвршће. Његовим ћеркама, Ани и Софији, давао
је часове клавира, а њега у писмима називао својим добротвором.
Молио га је да поради код Михаила Обреновића, кога је добро
познавао, да му се додели једна од пет кнежевих стипендија за
српске студенте, али се из Корнелијеве преписке не види да је икада
15

добио стипендију од српског кнеза. Али са протином препоруком
отишао је почетком августа 1854. у Сремске Карловце патријарху
Јосифу Рајачићу, да прикупи и забележи не само црквено појање
него и мелодије српских народних песама. Увек љубазан и лепо
васпитан, из Карловаца упућује писма проти Рајевском:
„... Налазим се у великом и озбиљном послу... Одкуда је
то народ наш задржао и од куд те божествене мелодије долазе, не
знам ни сам... Из Вас је мисао искрснула, ја ју морам довршити,
но немогу пропуститии јавити да је то огромни посао и то је море
неисцрпно, љубезни господине... Јер љубезни мој господине, овај
посао је огроман и за моје године врло трудан; но ја видим да је
судбина мене изабрала, - први корак учињен је, - сад натраг уступити
не смем. Јер је то море дубоко, а ја бих желео до дна приспети. До
14 дана путујем, у име божје, у Карловце, а марта месеца надам се
у Бечу бити и с добрим и ученим мојим професором Сецхтером
цело дело израдити“.16
Рад на терену
У Бечу се Корнелије упознао и са вршњаком, талентованим
сликаром Стевом Тодоровићем, који је био и одличан певач. Они
су приредили велику концертну турнеју која је поред Београда
укључила и Арад, Темишвар, Будим и Сент Андрију. Коњовић
сматра то првом уметничком турнејом наших музичара у српском
народу17 и наводи да је она инспирисала многа места да оснују
певачка друштва, да на концертне програме почну уносити
народне песме и да црквене хорове замене Корнелијевим обрадама
карловачког црквеног певања.
На овом „раду на терену“, како га назива др Надежда
Мосусова,18 он је поред црквених записао и обрадио за клавир, хор
и глас и клавир и неколико кола и песама.
У Карловцима је Корнелије провео готово две године.
Записао је целокупно „Карловачко појање“ које се дотле преносило
искључиво усменом традицијом захваљујући уху и слуху појединих
црквених појаца. Његов рад није био искључиво мелографски
	16 Никола Петровић: Двадесет писама Корнелија Станковића Михаилу
Ф. Рајевском; Зборник „Корнелије Станковић и његово доба“, Београд 1985, стр.
78-9.
	17 Петар Коњовић: Корнелије, оснивач српске музике; „Огледи о
музици““, стр. 81.
	18
Надежда Мосусова: Дело Корнелија Станковића и романтизам;
„Српска музика кроз векове“; стр. 187.
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него и уметнички – јер је по повратку у Беч објавио три књиге
под насловом „Православно црквено појање у србскога народа“ са
сопственом хармонизацијом. Известан број тих песама изведен је
1861. са четрдесетак чланова Хора Бечке опере у Музикферајну.
У предговору Прве књиге Православног појања која је
објављена 1862. године у Бечу под насловом „Боженстненнаја
служба во свјатих отца нашега Јоана Златоустаго“ сам Корнелије
је записао следеће:
„Кад сам се прихватио тога посла да напишем у ноте
црквено наше певање, највећма сам на то пазио како ћу мелодију
верно написати. Да то могу учинити морао сам сваку мелоидију
чути како је народ сложно пева. Јер само хармонија показује, како
народ мелодију осећа, показује јој, дакле, дух њен. Из певања саме
мелодије никад не бих могао одредити је ли дур или мол, што ће
толико казати, не бих јој могао погодити праву њену природу.
Да је мелодија (сопран) написана верно како се у нас пева за
то добар стојим“.
Младалачка емфаза
Убрзо потом постао је идол не само омладине него и свеколиког српског грађанског друштва. Са таквом афирмацијом дошао
је 1863. у Београд и са младалачким полетом и раноромантичарском
емфазом припремао оснивање музичке школе (мада је за то још било
прерано и прва музичка школа, данашња „Мокрањац“, основана
је у Београду тек 1899), наступао на солистичким клавирским
концертима (чак је и кнез Михаило оставио у свом „Дневнику“ о
томе упечатљив запис), примио се дужности хоровође Београдског
певачког друштва, написао музику за Малетићеву драму „Србски
’ајдуци“ („Пре’одница србске слободе или србски ’ајдуци“).
Представа је значила велики културни и друштвени догађај,
али судећи по написима у штампи, више због књижевних недостатака
него због лошег извођења, она није добро примљена, те је изведена
још само три пута. Песме „Ево деснице верне“ и „У бој, у бој“ писане
су у типичном романтичарском лидертафел стилу, хомофоно, у
дводелној метричко-ритмичкој форми, што одговара маршевском
карактеру текста. Оне су његове оригиналне композиције, али
не поседују снагу хармонизација његових духовних дела. Разлог
овоме можда највише лежи у самој болешљивој природи уметника.
Мада је био снажно надахнут словенским родољубивим идејама,
он није био створен за политичку активност.
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Теме с варијацијама
Много успешнији био је у клавирским композицијама,
најчешће уклопљеним у форму тема са варијацијама, писаним
по угледу на Листа, са захтевном техничком виртуозношћу. Како
с правом примећује др Роксанда Пејовић – „оне осликавају исту
атмосферу као и књижевна дела и сликарска платна, откривајући
шта се певало и свирало у тадашњем грађанском друштву... Његове
полке, кадрили и кола, па и теме с варијацијама издвајају се
националном обојеношћу из небројених салонских комада онога
доба...,
Корнелије је осетио принцип варирања и градације у
народној музици и умео је да их користи у својим делима. Његове
су варијације засноване на ефектима арпеђа, октава преко целе
клавијатуре, триола, трилера, мелодике у високим регистрима
и поступног уситњавања нотних вредности. Неретко су са
патетичним уводом, а имају једну или више тема. Мелодије других
народних песама се могу јављати и у току варијационог става,
независно од теме која се варира. Број варијација се креће од једне
до две и више. У нотном тексту су назначене на устаљени начин,
али има и варијација које чине својеврсну фантазију и тада се не
обележавају... Најзрелије су са темом „Што се боре мисли моје“.19
Песма нас је одржала, њојзи хвала
Корнелијев једногодишњи рад (1863) у Београдском
певачком друштву није могао оставити дубље трагове. Ипак, он је
покушао да уметнички измени ставку статута да је „задатак и смер
Друштва забава и међусобно уживање и обучавање у музици“,
желећи да лепоту народних напева уврсти у репертоар који су дотле
углавном сачињавали немачки хорови на немачком језику и нешто
мање на француском. Тек касније почели су се преводити текстови
на српски језик. Савременици су то сматрали „космополитизмом“,
мада о томе, у правом смислу речи, није могло бити ни говора,
а Станковићеве композиције засноване на народном мелосу
су омаловажавали. Али он је таквим ставом утро пут будућим
хоровођама овог друштва, Јенку, Маринковићу и дефинитивно
Мокрањцу, који су се изборили за национални репертоар и
	19 Роксанда Пејовић: Корнелије Станковић као записивач народних
мелодија, композитор и извођач, Зборник „Корнелије Станковић и његоиво
доба“, Београд, 1985, стр. 177-8.

18

сами били подстакнути да га сопственим стваралаштвом знатно
обогате.
Колико је племенита и алтруистичка била Корнелијева
природа сведочи и чињеница да је већ тешко захваћен болешћу
мислио о Београдском певачком друштву, желећи да оно добије
хвале вредног хоровођу. У јесен 1864. обавестио је управу Друштва
да те зиме неће моћи да обавља свој посао, препоручујући Јенка
за свог наследника – „као вештака, кога су дела музикално добро
позната“.20
Право пријатељство
Уз болест, често иде и немаштина; заправо, Корнелије
је имао једини стални приход кратко време док је био хоровођа
Београдског певачког друштва и када је од кнеза Михаила добио
помоћ за рад на сакупљању народних мелодија на терену Србије.
Свом пријатељу Јовану Бошковићу поручио је да распрода све што
је оставио у Београду, и покућство и личну одећу. Он се брижно
старао да се свака композиторова ствар од вредности сачува или да
се бар за добре новце прода. Са осипањем пара – често се осипају
и пријатељи.
Од Милоша Поповића, уредника „Видовдана“, коме је
Корнелије полазећи из Београда продао клавир – новац до краја
живота није добио. Један од његових најоданијих другова, Федор
Демелић, обрадовао га је писмом 13. септембра 1862:
„Један од моји најсрећнији момената је садањи, где су мене
изабрали, мене твог друга и побратима, да ти предам орден са
којим те, православни цар, за твој труд, за наш труд, за наш народ
и вас словенства, обдарио. Да ти буде благословен от Бога и да ти
усамљен не остаје!“21
Био је то орден каваљера св. Станислава којим га је одликовао
руски цар.
Године 1907, у време кад се борио за штампање свог
„Осмогласника“, Мокрањац се одлучно залагао да се Корнелијеви
рукописи штампају онако како их је он написао, а свој реферат
Академији наука завршио је речима:
„Сваки који се бави нашом црквеном музиком мора врло
	20 Коста Манојловић: Споменица Ст. Ст. Мокрањцу; Београд, 1923,
ст 24.
	21 Стана Ђурић-Клајн: Корнелије Станковић у кругу својих савременика;
„Музички записи“, стр. 43.
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често да завири у Корнелијева дела да потражи и нађе савет“.22
Јосиф Маринковић није био тог мишљења и он се противио
штампању Корнелијевих дела, а тада млади Стеван Христић је дао
компромисно решење – „да би било вредно издати ако не све, а оно
извод из ових мелодија“.23
Часопис „Виенац“ реално је проценио вредност његовог
дела:
„Корнелије није тролико чувен и заслужан по нашу музику
са своје виртуозне умјетности, колико са чисте простоте и гипкости
у радњи својој, црпеној из народа самог. Он је први појмио карактер
народа и увидео, да на њ највећма утиче његова рођена песма, и с
тога је одредио онакав правац својој радњи. Он је управо ударио
темељ народној музици, јер тек из његова доба нижу се у народу
прави умјетници“.24
Др Роксанда Пејовић исправно је приметила да хармонизације народних црквених мелодија из Корнелијевог пера имају
у основи исти прилаз као и Мокрањчеве, само што немају
њихову заобљеност и уметничку снагу. Оне су неретко свесно
поједностављене како би се идентификовале са народном
мелодиком“.25
Укус славе
Још за живота (што се догађа савим ретко) Корнелија су пратили одушевљени написи. У „Србском дневнику“ је
забележено:
„Лепотице су се са најискренијом срца радости цветне венце
младим уметницима бацале, а на лицу сваког присуствујушчег
родољупца могао се читати израз народнога поноса и дике,
што имамо у струци музикалној таквога уметника као што је Г.
Станковић, и што се тај уметник наш нарочито са обелодавањем
наших народних мелодија занима. Зато хвала буди од нас и од
целога србства Г. Станковићу што је схватио да у своме народу за
22 Петар Бингулац: Корнелије Станковић и проблеми записивања
црквених мелодија; Зборник „Корнелије Станковић и његово доба“, Београд,
1985, стр. 106.
	23 Мирка Павловић; Заоставштина Корнелија Станковића; Зборник
„Корнелије Станковић и његово доба“, Београд, 1985, стр. 169.
	24„Виенац“, 1883, бр. 41, стр. 668.
	25 Роксанда Пејовић: Корнелије <станковић као записивач народних
мелодија, композитор и извођач; Зборник „Корнелије Станковић и његово доба“,
Београд, 1985, стр. 175.
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њега расту ловори“.26 Његов пријатељ Федор Демелић поетски га
је описао:
„Корнелије Станковић бијаше сав – човек од музике,
безазлене благе нарави, коју никад не трзају страсти, кад им високе
вале бура заокупи. У животу његову нема оних катастрофа, што
из темеља потресају, и којима су последице мал’не увек унутарња
пропаст. Незгласице у животу његову несу ништа друго, до лаки
прелаз к савршеној хармонији“.27 Лаза Костић испевао му је
стихове:
„Преко тамбур-душе
Песмицом превуци,
Питај, шта ти кажу,
Из тамбуре звуци.
Из тамбуре бије,
Из тамбуре сева:
Ко пева за Србство
Србство му одпева!
Слушај звуке, слушај,
Што их тамбур’ носи,
Привати их живо,
К’о и досад што си.
Нек осети Србство,
Нек позна Европа,
Да је србска песма
Вечитога доба.
Кад осети Србство,
Шта има у теби,
Вратиће ти песму –
Ох! та како неби!
Та тамбура бије,
Та тамбура сева: Ко пева за Србство,
Србство му одпева.
У име србске омладине Л. К.“
Плодоносно семе
Дело Корнелија Станковића било је плодоносно семе из
	26 „Србски дневник“, 1856, број 50
	27 Федор Демелић; Корнелије Станковић; „Летопис Матице српске,
1865
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којег су црпли инспирацију не само каснији српски композитори,
него и руски великани: музиколог Одојевски, диригент Ломакин
и композитор Балакирјев први су скренули пажњу на Корнелијеве
збирке; Римски-Корсаков је у својој „Српској фантазији“ користио
његове записе песама „Сунце јарко“ и „Ти момо, ти девојко“ и
Чајковски за „Руско-српски марш“, касније назван „Словенски
марш“ (песме „Сунце јарко“, „Праг је ово милог српства“ и „Радо
иде Србин у војнике“). Много година касније и Едвард Грег се
веома повољно изражавао о Корнелију.
Последњи акорди
Корнелије је преминуо у Будиму, 17. априла, на други дан
Ускрса, у дому брата Јосифа. Те године била је премијера Вагнеровог
„Тристана и Изолде“. А његов омиљени композитор, две деценије
старији Франц Лист, последње што је изговорио у самртном часу
1883. у Бајројту било је – „Тристан. Тристан...“
Корнелије је сахрањен на Табанском гробљу у Будиму.
Пре 130 година, 2. августа 1881. у спомен првом српском
школованом музичару основало је Црквено певачко друштво
„Корнелије“ које је 11. децембра 1888. променило назив у
Певачку дружину „Станковић“, а 5. јуна 1924. у Музичко друштво
„Станковић“. Развило је разгранату делатност која је укључила Хор,
Оркестар, Концертни одсек, Књижницу, Музички музеј, Гласник
Музичког друштва „Станковић“ и Музичку школу, која ове године
просласвља стогодишњицу.
Године 1936. његови посмртни остаци пренесени су на
Фаркашрецко гробље у општу костурницу, у посебној урни, а
1940. Музичко друштво „Станковић“ пренело је његове мошти
и сахранило их на Новом гробљу у Београду у Алеји великана...
Слова на споменику готово су сасвим избледела. Школа је (колико
знам) једина у Србији са његовим именом. Ни после сто година
није решено њено стамбено питање: ђаци су подстанари Музичке
школе „Мокрањац“. Била је доскора највећа музичка школа у
Србији, једина у којој су се учили сви оркестарски (и неоркестарски
инструменти: гитара, клавир, оргуље...).
Недавно је учињен покушај да се обнови Музичко друштво
„Станковић“, али су његове многобројне делатности усахнуле;
још се једино повремено чује камерни хор (ни трага од оног
монументалног који је помогао да Београд први пут чује 1910.
Бетовенову Девету симфонију!
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Једна мала улица на периферији Београда понела је име
крхког Корнелија. Стидљиво из кутка недовољно искоришћене
прелепе Сале „Станковића“ (акустику је радио исти архитекта
који је решавао и акустику „Коларца“ и ауле Правног факултета
Петар Бајаловић) – посматра Корнелијева биста. Његова предивна
слика у природној величини поред клавира коју је пријатељским
бојама осликао Стева Тодоровић – давно је великоушно поклоњена
Народном музеју и стоји - уколико уопште још (по)стоји – негде у
подруму...
Корнелије није то заслужио...

Корнелије Станковић
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епохе, био је професор и национално-политички радник, II дела.
ДРАГОСЛАВ ДЕВИЋ

ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ
Живoт
Рођен је 11. октобра 1851. године, у селу Врањеву, код
Новог Бечеја, а умро, 13. маја 1931. у Београду где је боравио
целог живота, у ширем историјском распону од осамдесет година,
прошлог века.
После основне школе у родном месту наставио је даље
школовање у Новом Саду и Великој Кикинди, а 1870. уписао се
у учитељску школу у Сомбору. Како је већ у домаћем кругу имао
подстрека за музику јер су родитељи били музикални, у учитељској
школи озбиљнује учи музику код наставника Драгутина Блажека и
чини прве композиторске покушаје.
Завршава оргуљску школу у Прагу (1881) и усавршава се
у Бечу, где слуша предавања Едуарда Ханслика (1886). Био је
хоровођа Београдског певачког друштва (1881- 1886), академског
певачког друштва Обилић (1889-1900), наставник музике у
Богословији, учитељској школи и II мушкој гимназији у Београду
(1891- 1924).
Маринковић је у првом реду мелодичар, а мелодија главни
носилац музичког израза. Почињући стварачку делатност у доба
процвата романтичарске поезије и националног буђења, кроз своју
надахнуту музику изразио је полет и патетику патриотске поезије.
Он је био музички бард тадашњих генерација ношених нацонално
-ослободилачким идеалима.
Међу тадашњим његовим хорским композицијама издваја се
„Народни збор“ - „Хеј, трубачу с бујне Дрине, де затруби збор!”
То је била у своје време најпопуларнија Маринковићева
композиција - постоји у три верзије, за мушки и две за мешовити
хор. Песму је написао Владислав Каћански, песник романтичарске
 Предавао на Бечком универзитету историју музике и естетику. Од
њега потиче знаменита реченица : “Садржај музике су облици који се крећу
звучећи.“
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Стилзација фолклора
У вокалној музици Ј. Маринковића обрада народних мелодија обухвата свих XI “КОЛА”, која се деле у две главне групе.
У прву групу спадају I, II, IV, VI, VII, VIII, Х и XI, коло, другу
групу чине III. коло бр.1 и бр.2, В коло и бр.1 и 2, и II коло. Ова
кола грађена су на одломке из песама „Ђачки растанак” од Бранка
Радичевића“, која се по форми највише приближавају типу ронда.
Поменућемо и “Бугарске народне песме,”од којих је Ј. Маринковић
записао и обрадио седам песама слично као у колима, и преко њих
је открио „духовну сродност нас и Бугара“. Кола су по облику
иначе: „сплетови“,“смеше“, „венци“ народних мелодија.
	2 О животу и раду Ј. Маринковића писали су његови савременици, а
нарочито свеобухватно композитор Властимир Перичић, Јосиф Маринковић
- живот и рад, издала Српска академија наука и ности, Одељење ликовне и
музичке уметности књ. 3, Београд, 19б7. д е л а: А ) Хорови Cappella I оригиналне
композиције.
3 Миленко Живковић, Предговор издању Кола, нродних песама за мушке и мешовите хорове, Београд., 1939. године.
4 Бугарске песме су „успомена на састанак српских и бугарских
великошколаца, октобра, 1896. (вероватно) у Београду“. Види прилоге на крају:
I Прилог, преглед свих стилизованих песама Ј. Маринковића од 1 - Х1 Кола;
II Прилог. Записи Јосифа Маринковића, девет песама с мелодијама из Скопске
Црне Горе, које му је певао Атанасије Петровић
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Такав тип аccapella хорских композиција почео је Маринковић писати 1881. и назвао их Колима. Њих је једанаест на
броју, за мешовити и мушки хор, служио се претежно војвођанским
народним мелодијама (осим VII кола, које се заснива на македонским мотивима).

компоновао у тзв. „блканском молу“, како иначе звуче севдалинке.

Духовна музика
У заостаавштини Ј. Маринковића нашао је после његове
смрти Коста Манојловић Божанствену литургију св. Јоваиа
Златоустог.
Први пут ју је извело Учитељско певачко друштво
„Маринковић“ маја 1935.године. У овом делу Он обрађује народне
напеве Једнородни сине Јелици во Христа, Кресту твојему,
Достојно и праведно, Причастен, и др.)... Најзначајнији став
литургије је „Отче наш“!

Помен (Опело) дело које је требало да буде посвећено
успомени Светозра Милетића (Свјати боже, је полифоно, Вјечнаја
памњат, VI глас у контрапунктском развоју). И ово дело постхумно
је редиговао Коста Манојловић .
	1. Соло песме (уз клавир)
Своје прве песме Маринковић је написао при крају студија
у Прагу. Претпоставља се да је то била песма: Ала је леп овај свет,
познати Змајеви стихови из његових Ђулића,
Наводимо увод, четири од укупно 22 такта, колико има њен
минијатурни троделан облик.
У групи соло пееама са изразито фолклорним колоритом
оријенталног типа:
„Шано душо, отвори ми врата“ од Драгутина Илића, која је
ушла у народ, Маринковић је песму у изврсном фолклорном маниру
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Врста композиција коју Маринковић први уводи у српску
музику и са нарочитим успехом негује јесу хорови уз пратњу клавира.
Композиција Поточара представља дело блиско Маринковићевој
романтичарској осећајности у композиционо-техничкој виртуознуој
дескрипцији, коју он постиже како средствима клавира тако и
хора. Известан натурализам који се граничи с ономатопејом, који
дочарава клепетање воденица на потоку. И други пример који у
сличној природној атмосфери доноси цвркутање птица.
Поред хорова C клавиром, најзначајнија област његовог
стваралаштва јесу соло песме за глас и клавир. (Примере, види
горе).
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Инструментална музика
Први пут се Маринковић окушао у композицији за виолину
и клавир са Фантазијом (1883.године). Доста добро виолински
писана, композиција је грађена у слободној форми : Аndandte,
Аllegrо, Аllegrо моltо.
У лаганим одсецима преовлађује декламаторска, страсна,
оријентално обележена „севдалијског“ типа мелодика, а у брзим
одсецима се мешају романтичарска патетика и елементи народне
игре.

Најзначајнија Маринковићева клавирска композиција
Сонатина у четири руке из 1884. године- прво дело тог наслова
у српској литератури. Написана је у једном ставу, али не у форми
сонате већ ронда. Мирна, пасторална тема у А-дуру одређује љупку,
светлу атмосферу ове непрентенциозне композиције.
Једини Маринковићев покушај на пољу сценске уметнос
ти је музика писана за комад Љубинка Петровића Суђаје (1894.).
Веома слаба књижевна вредност комада учинила је да се то дело
није одржало на репертоару.
Иако је само једно од својих вокално-инструменталних дела
назвао кантатом полифоно рађену и романтичарски патетичну
Кантату Доситеју Обрадовићу, најзад многи његови хорови
с клавиром у суштини представљају кантате, по унутрашњем
интензитету и самим димензијама тих композицја.
Апстракт
Јосиф Маринковић, чије животно дело износи преко 190
мада углавном краћих опуса, био је до краја живота неуморан у
изграђивању сопственог стваралачког лика. О томе сведоче не
само многобројне верзије појединих композиција него и стално
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обогаћивање сопствених изражајних средстава (иако увек у
оквиру романтичарског стила, нарочито у хармонијском погледу).
Не достижући Мокрањца у области транспозиције фолклора,
Маринковић је изнад њега у делима ориганалне инспирације, у
хармонијском погледу.

Јосиф Маринковић
Поред хорова с клавиром, најзначајнија област његовог
стварања јесу песме за глас и клавир, по којима је он оснивач правог
романтичарског Лиеда у српској музици. Посебно се истичу песме
оригиналне инвенције на стихове савремених песника, Јовановића
Змаја, Грчића Миленка, Војислава Илића. У погледу форме оне су
најчешће строфичне, али и прокомпоноване, и њихова клавирска
пратња није само проста хармонијска подршка певане мелодије
него је саставни веома разрађен део поетског и психолошког
тумачења текста, пијанистички врло добро писан. У соло - песмама,
као, уосталом и у већини хорских композиција Маринковић се
нарочито истиче правилном декламацијом текста, иако је деоница
гласа претежно мелодијска, ређе изразито речитативна.
Као што се у историји западно - европске музике провлачи
стална паралела између Баха и Хендла, тако се и у српској
историографији увек наметало поређење између Маринковића и
Мокрањца. Међу њима има паралелизама: они су савременици по
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животу, они су упоредо радили на изграђивању музичке културе
у Београду, они су прва два композитора реалнијих музичких
вредности и солидне музичке спреме и представљају први
одлучнији корак у домену праве уметничке музике. Но они су
истовремено и дивергентни: док Мокрањчев значај лежи управо
у уметничкој обради народних мелодија, дотле се Маринковићев
заснива на композицијама оригиналне инвенције, а не на обради
фолклора.
Од хорских композиција једанаест Маринковићевих Кола,
значе прототип Мокрањчевих Руковети. Кола су, међутим, рађена
у облику потпурија, на бази народних мелодија, које нису увек
карактеристичне и укусно пробране; у њима нема ни садржајне
повезаности и целине облика, па немају значај Мокрањчевих
Руковети.
Епилог
За живота Маринковић добија многе почасти, између осталог
да је 1907. године изабран за дописног члана Српске краљевске
академије, као трећи музичар по реду.
Библиографија музичких дела Јосифа Маринковића

наш; (6 верзија) Херувимска песма; Скажи ми; Опело; и др. Аутобиографија. годишњак СКА, 1906
Литература:
У раду о Јосифу Маринковићу користили смо књиге
двоје наших еминентних музичких писаца: историографа и
професора Стане Ђурић - Клајн и академика Властимира
Перичића, композитора и музиколога (Властимир Перичић, Јосиф
Маринковић, монографија. -живот и дело, Београд 1967. и Стана
Ђурић - Клајн, Хисторијски развој музичке културе у Југославији,
Школска књига, Загреб, 1962. Јоисф Маринковић.
Други музички писци: Милоје Милојевић, Јосиф Маринковић, Музичке студије и чланци, II део, Београд, 1933; Коста
Манојлоеић Ј. Маринковић, Звук, 1935, 7. Бранко Драгутиновић
Личност и дело Јосифа Маринковића; Двадесети век, 1938, 3. М.
Милојевић Јосиф Маринковићи његово тумачење песме Јована
Грчића Миленка „Задовољна река“, Прилози за књижевност,
историју и фолклор, 1938, 1-2. Петар Бингулац о Јосифу
Маринковићу, Годишњак музеја града Београда, 1954.

Дела Вокална: Кантата Доситеју Обрадовићу, 1911.
(оркестрација Обрадовића) За хор и клавир : Здовољна река;
Молитва; Јадна мајка; На велики петак (оркестрација М.
Живковића) Под ланцима ; Поточара ; Српска песма; Ново коло и
Ратни поход. Хорови а цапелла: Пролетња зора; Народни збор;
Орао и голубица; Апотеза Вуку; Повратак; К о л а (I - XI) ; Славија;
Песмом да ти кажем; Песмом срцу; Појмо песме; Радничка
песма; Поздрав певачима и др. Омлдински и дечији хорови: дуети;
квартет.
За глас и клавир (компоновано 1889 - 1931) : Ала је леп;
Од како сунце сија; Поток жубори; Где си душо; Ој месече; Под
прозором; Кажи ми, кажи; Чежња; Стојанке; Шапо душо; Из
града у град; Успаванка; Растамак; Грм; Молитва; Не би јарког
суица; Дед и унук и др. (многе композиције, истог имена постоје
у различитим верзијама и за разноврсне саставе). Црквена дела
: 2 литургије; Помен; Царју небесни; Ангел вопијушчи; Оче
	 Редовни члан био је Даворин Јенко од 1888. годбне, а дописни члан
Стеван Мокрањац, од 1906. године
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Маринковић из познијих година живота
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Историјат
ДРАГОСЛАВ СИМИЋ

КАКО СУ ПЕВАЛИ ЛЕЛА И СИМА
Читалац пре свега треба да зна нешто укратко о аутору као
и о тексту који објављујемо у Буктињи, да је овај текст приређен
према породичном архиву Дике Ђорђевића, а да се велики број
сличних текстова, када су емисије Радио Београда у питању, могу
пронаћи  на сајту www.audioifotoarhiv.com
Наведени сајт покренуо сам 2009. године са идејом да
сачувам велики број мојих радио емисија документарног жанра,
али сам, планирајући стране сајта, отворио и једну која носи назив:
Породични тонски архиви. То сам урадио зато што сам уверен
да понеко, заиста ретко, ипак у својим ладицама чува плоче или
траке са старим тонским записима, а да у овом времену нових
технологија више не зна шта да уради са тим материјалом јер нема
начина да чује на тај начин сачуван запис. Осим тога интернет
као чудо двадесетог, али пре свега нашег века, пружа невероватне
могућности глобалне распрострањености свега што се као архивски материјал постави на сајт.
Такво чување добија смисао, јер излази из кућних архива
и постаје глобално власништво што би у суштини и требало да
буде циљ постојећих „собних“ архива, великих радио и тв станица.
Викиликс је својом метеорском појавом помогао да се ова мисао
схвати на практичан начин. Међутим, ја нисам Викиликс, али овом
страницом „Породични тонски архиви“ отворио сам могућност да
се заборављено извуче на „светло дана“. Ко буде пратио мој сајт,
сасвим лако ће разумети о чему пишем. Користим ову прилику
да најавим непознате или најстарије тонске записе које је мајор
Никола Косић начинио и сачувао на свом радију у Америци, које
ћу тек објавити на страници сајта која је наведена у овом уводном
тексту у причи за Буктињу.
Прилика је да читаоцима Буктиње препоручим своју књигу
„Раскол у етеру“, објављену на сајту, која је цела као документарни
пројекат, посвећена расколу српске емиграције у САД кроз радио
програм Николе Косића.
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Далеког 1. октобра 1924. године свечано је пуштена у јавни саобраћај Београдска радио станица. Први кораци музике
на Радију били су руковођени тежњом да се радиофонија путем
музике приближи публици, односно слушаоцима.
Настојало се у самом почетку да се оствари оно из музике
што је најприступачније широким слојевима музичких слушалаца.
Поред салонских комада, оперских арија, романси и концертних
песама пуштала се у етар и народна музка, коју је изводио  Цигански
оркестар најпре Јована Стојановића а затим Анте Грујића.
Септембра 1929. године појављује се на тек отвореној Радио
станици по наговору прве спикерке Радија г-ђе Јелене Билбије у
Београду већ тада познати – Сима Беговић. Његов отац популарно
назван Мали Теша од стране старе боемске генерације (чича Илије
Станојевића, Петра Добриновића, Милорада Гавриловића, Саве
Тодоровића са којима је друговао) био је изванредан први тенор,
шеф хориста Београдске опере и пуних 35 година активан члан
Народног позоришта.

У згради Академије наука на петом спрату налазио се
Радио Београд који је све до бомбардовања 6. априла 1941. одавде
емитовао свој програм
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И тако од оца Тешимира Беговића, обожаваног у Скадарллији
и на Дорћолу због свежег хумора и севдалинских песама, за чије је
интерпретације био нарочито вешт, Сима Беговић је наследио дар
за музику.
Задојен песмом од најраније младости када чика Теша
построји обе ћерке и сина да певају са њим у кући четворогласно,
Сима Беговић улази у тајне народне музике. Народна лира и
песмарица му беху прва лектира.
Рођак Борислав Берисављевић научио је Симу да свира
гитару и убрзо поче Симица да свира у аматерском оркестру (који
су сачињавали Власта Антоновић, Тадић, Царевац, Берисављевић
и други).
Прве године на Радију (сада као професионалац) Сима
Беговић наступа као пратилац народних песама на гитари. (Извор:
Илустровани часопис Радио Београда од 20.8.39).
Године 1930. оформљен је трио Симе Беговића који је изводио
народну музику на Радио станици и пратио певаче професионалце,
чланове Народног позоришта: Милеву Бошњаковић, Љубицу
Миливојевић, Теодору Арсеновић, г-дина Милутиновића и Бошка
Николића, као и аматере који су такође интерпретирали народну
песму: г-дина Богдановића, Раденковића и друге, као и г-ђе
Александровић, Вуковић, Петровић, Милошевић и Миливојевић
(Извор: Јубиларно издата књига Радио Београда од 24. марта 1939).
У то време на положају шефа музичког програма био је г-дин Петар
Крстић.
Од 1935. године Сима Беговић почиње да свира и пева у
заједници са својом сестром Лелом Ђорђевић народне песме на
Београдском радију. То је био први дует на Радио станици на таласној
дужини 439 метара краткоталасне радиостанице ИПСИЛОН У2
(YУ-2) у Београду. (Документ: Недељни програм радио емисија од
20.8.1939).
Доласком Симе Беговића на Радио почео се стварати
Народни оркестар. Од августа 1935. године, оркестар има 4 члана
(две виолине, чело и гитару). Пратња се постепено допуњава све
до 1936. године, када је и оформљен оркестар Симе Беговића.
(Документ: Недељни илустровани часопис Радио Београда од
20.8.39).
Тај народни радио оркестар, који је основао Сима Беговић
са успехом се појављивао на програму Радио Београда (Документ:
„Време“, 28.5.1939).
Са временом се овај оркестар потпуно оспособио, тако да је
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у свом саставу имао 6 чланова (две виолине, виолу, чело, контрабас
и гитару) и представљао је једну од најјачих снага Радио-станице,
изводећи народну музику и пратећи певаче. Оркестар је, како каже
Сима Беоговић, касније много добио доласком адвоката г. Царевца
у нашу средину; он је првокалсни виолиниста за народну песму.
Од 1939. године на челу овог оркестра били су Сима
Беговић (гитара) и Властимир Павловић-Царевац (прва виолина).
(Документ: Јубиларно издата књига Радио Београда од 24. марта
1939). У то време постојао је и стални тамбурашки радио оркестар
под управом г-дина Александра Араницког.

Лела Ђорђевић и Сима Беговић
На сакупљању музичког блага наших народа радиле су
генерације музичких прегалаца. Сима Беговић, први гитариста
и солиста, оснивач народног оркестра и првог дуета на Радио
станици био је један од страсних сакупљача народног изворног
стваралаштва.
Песме научене на терену одмах је интерпретирао на Радију, и
то тако да, као ретко ко, народном музичком изразу дода свој лични
и да створи песму која би данас могла да буде пример највернијег
тумачења народне музике.
Сима Беоговић је доносио у интерпретирању народних
песма до данас непревазиђен начин врло осећајног, искреног и
култивисаног изражавања фолклорне мелодике, уносећи своје
личне димензије доживљавања и тумачења песме поникле на тлу
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на којем је и сам рођен.
Првог марта 1937. године за шефа музичког програма
Радија постављен је г-дин Михаило Вукдраговић. Народна музика
се систематски неговала на Радију. Предузимане су мере за још
брижљивији одабир суделовача у емисијама ове врсте. Вршене
су са оркестром пробе примљених певача и обезбеђена је стручна
контрола над емисијама.
Референт за народну музику на Радију био је Сима Беговић.
Сима Беговић тражи (у допису шефу музичког програма г-дину
Михаилу Вукдраговићу од 26.12.1937) да се изврши редукција
певача који су слаби за радио станицу и да му се одмах ставе на
располагање г.г. певачи Перушевић, Пивнички, Јелица Николић,
Вујаковић, Катинска, како би са њима започео озбиљан рад.
За редукцију и пријем нових певача предлаже комисију од
г.г. Симе Беговића, Властимира Павловића-Царевца, Рафајла Блама
и Ђорђа Караклајића.
Из дописа Симе Беговића шефу музичког програма од
1.3.1938. године, види се да је г-дин Вукдраговић издао наређење
да сви певачи у року од 10 дана до наступа на Радију морају имати
неколико проба са г-дином Симом Беговићем са провером текстова
и интонација. Ту се и критикују певачи, господа Раша Раденковић,
Урош Сеферовић и г-ђа Денић што се понекад не придржавају
горњег упутства радио-станице. Председнику Управног одбора
Радио Београда 1939. године Сима Беговић пише:
„Наше народне песме својим бројем и обиљем пружају праву
ризницу изванредних својстава а својом разноликошћу садржине и
мелодијског изражаја праву раскош у изобиљу.
Има међу њима песама које својим мелодијским изражајем
представљају музику високог ранга, па им треба омогућити да
врше благотворни утицај у народу. Београдска радио станица мора
имати један просветан циљ и да све што се чује са миркофона буде
аутентично.“
Допринос Симе Беговића неговању квалитетне народне
песме на Радију био је огроман. Говорећи о дуету са својом сестром
Лелом навео је да је у периоду од априла месеца 1935. године, па
све до 26. јула 1940. године, отпевао 783 песме (сваке емисије нов
репертоар) а он сам преко 1000 песама. (Илустрације ради: сви
остали певачи, а није их било мало, за једанаест година наступа на
Радио Београду од 1929. до 1940. године, отпевали су укупно око
50 песама.
Сима Беговић наставља:
„Када смо ступили пред микрофон као певачи, одлучили
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смо да истовремено обрадимо један велики репертоар народних
песама. Хтели смо да слушаоци чују што више нових ствари. Тако
смо створили репертоар песама из свих крајева земље: певамо и
словеначке и међумурске и јужносрбијанске песме и незаобилазне
севдалинке“. (Цитат из часописа Радио Београда од 20.8.1939).
Први који је дао Сими идеју за култивисање Народног
репертоара био је г-дин Павле Стаматовић. Захваљујући његовим
сугестијама, Сима Беговић је почео обилазити Народну библиотеку,
где је проналазио стара издања нота штампаних још далеке 1850.
године.
Чувени први дует Радио Београда Сима Беговић и Лела
Ђорђевић почео да пева 1935. године, као „анонимни дует“. Сваке
суботе је био пренос уживо из Скадарлије (емисија се звала „Ноћ у
Скадарлији“) и слушаоци су били одушевљени песмом анонимног
дуета „брат и сестра”, који је дао не само лепу песму већ и дикцију
која код многих певача недостаје. Одушевљена њиховом песмом
шаљем им преко Радио Београда топле поздраве са жељом да их
идуће суботе 13. априла 1935. године опет чујем“.
Неуморни Сима је до репертоара за дует од сакупљених
4000 песма дошао посредно из збирки наших мелографа г.г. Владе
Ђорђевића, Косте Манојловића, Јосифа Маринковића, Исидора
Бајића и других а непосредно са терена где је трагајући за изворним
песмама обишао целу Србију и Македонију са мотом „треба чути
песму у крају где је поникла“.
Тако је бележио песме на лицу места и одмах би их уврстио
у репертоар, који до дана данашњег није превазиђен а ни достигнут
код нас па и у свету. (Документ: „Време“ од 28.3.1939, Илустровани
часопис Радио Београда од 28.3.1939. и Допис Управног одбора
Радио Београда од 16.7.1940). Такође, постојао је и прекоокеански
програм краткоталасне Радио-станице.
Поводом националних тачака музичког програма на стотине
писама слушалаца свих нација из свих крајева света стизало је у
Радио са похвалама за програм са нашим народним песмама које
су биле привлачне љубитељима музике у свету. Лела и Сима су
обавезно учествовали у тим програмима, затим у програмима за
исељенике у иностранству, а похвале нису изостале као:
„Програм је био одличан и добро разумљив, да смо били
до суза раздрагани. Ми вас уверавамо да смо усхићени и да једва
чекамо 14-ти и последњи датум у месецу да вас чујемо. Особито
нам је драг дует г-ђе Ђорђевић и г-дина Беговића.“
Манојло и Ружица Ђанчић из Клифтона 14.10.1937.
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Дан, 27. јун. Брисел је слушао наше севдалинке. Певачи су
популарни интерпретатори народне песме г-ђа Л. Ђорђевић и гдин Сима Беговић.“
„Одгура Сима чак до Брисла“ - казали су прексиноћ многи
слушаоци Радио Београда.
Године 1939. Холандска телевизија је вршила први ТВ
програм у Југославији. То је био јавни пренос где се на Београдском
сајму сјатило хиљаде Београђана да по први пут истовремено виде
слику и чују тон, односно, да по први пут виде своје омиљене
певаче Лелу и Симу и друге певаче Радио Београда (Лела и Сима
нису певали по кафанама већ само на Радију).
Поводом јубилеја народне песме на Радију Сима Беговић
каже у интервјуу за новине на Спасовдан 1939. године и ово:
„Иначе, могу истаћи да после нас двоје, највећи програм песама,
око 350, има г. Тодор Хаџи-Мановић.“ Оно што је веома важно
и сасвим необично и чудно, Сима Беговић није хтео да два или
више пута отпева исту песму преко Радија. Међутим, нешто веома
скромно од тог материјала је остало и ми наследници, Нада БеговићГрујић (Симина ћерка) и ја Драгољуб-Дика Ђорђевић (Лелин син)
поседујемо:
• две плоче овог дуета које нису биле за продају (радни
примерци)
• Песмарицу: „Народне песме које се певају на Београдској
краткоталасној радиостаници”, коју је Сима средио и издао 1938.
године
• 50-так нотално и текстуално забележених песама. На
плочама су јужносрбијанске песме и то:
• Синоћ ми дојде лудо младо (околина Куманова)
• Чије је теја девојче (Јужна Србија)
• Петлето пеји на леса (Јужна Србија 15.9.1938. – Прилеп)
• Синоћ ме је мама легодила (Јужна Србија)
• Јунак шета (Јужна Србија)
• Ја стани Ленче (Јужна Србија)
• Маријо, ћеро Маријо (Јужна Србија)
У песмарици су песме из предратне Србије (пре Првог св.
рата) босанско-херцеговачке, из јужне Србије, песме из Далмације
и љубавне песме.
Из музичке заоставштине Симе Беговића види се најдетаљнији извор одакле која песма потиче, на пример: народи, не
регион рецимо Ј. Србија или Босна, него стоји да је та и та песма из
Фоче, Битоља, Невесиња, Галичника, Љубушког, Прилепа, Добоја,
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Охрида, Бугојна, Стоца, Јајца, Крупе Жепче, Прозора, Чапљине,
Вишеграда, Чајнича, Јелеча, Требиња, Мостара, Бања Луке, Гацка,
Кључа, Гламоча, Зенице, Благаја, Плевља, Крешева, Доњег Вакуфа,
Старог Мајдана, Ливна, Клаиновика, Љубиња, Трнова, Петровца,
Маглаја, Горажда, Бихаћа, Горњег Вакуфа, Сарајева, Фојнице,
Брода, Кисељака, Билека, Језера, Рогатице, Љеске, Парежевића и
др.

Лела Ђорђевић са гитаром
Дика Ђорђевић у свом породичном архиву сачувао је
и писма која су слиушаоци Радио Београда слали овој радио
станици, а односе се на дует певача брата и сестру, Дикину мајку
Лелу Ђорђевић и ујака Симу Беговића. Приликом пребацивања у
wоrd сачувана су писма у оригиналу како су писана без лекторске
и коректорске интервенције.
Писма слушаоца
Краљево 4-IV-1935. године
П.н. УПРАВИ РАДИА А.Д.
Београд
Јакшићева бр. 2
Пре свега не плашите се, нисмо писци неког анонимног
позоришног комада или анонимни певачи и т.д. већ анонимни
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слушаоци радио Београда – Ноћи у Скадарлији -. Имамо скромну
жељу да у суботу 6 ов. м. Јер је 13 о. м. далеко, чујемо неке песме
из Скадарлиље, које молимо да нам отпевају АНОНИМНИ:
ГОСПОДЈИЦА? И ГОСПОДИН, који су певали у суботу 30ИИИ т.г. Немамо ништа против што су анонимни јер лепо певају,
комплименте да ненабрајамо (јер циљ нам је да ово писмо буде што
краће), али зато својим анонимним слушаоцима нек отпевају и то:
1. „КИРЧО” у дуету господјица и господин – анонимни;
2. „УСТАЛА СИ ОД СПАВАЊА” госпођица-анонимна, и
3. „МАГЛА ПАЛА, НАНЕ” госпођица-анонимна.
Жеље су нам огромне, али, обзиром да сте окупирани
истима, бићемо задовољни са горњим песмама. Зато, створите
нам могућност да их чешће слушамо јер од суботе до суботе, као:
„Одавде до Дунава...“
У напред Вам благодаримо. Испоручите им срдачне
поздраве.
АНОНИМНИ СЛУШАОЦИ /куцано на машини/
П.С. Немојте молимо Вас да ово писмо пошаљете
„Ошишаном јежу“ или „Доктору“, бојимо се да нас не открију.

Лела и Сима пред микрофоном
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СЛОБОДАН РАКИТИЋ

СРПСКА ПОЕЗИЈА У МУЗИЦИ
Три CD-а г. Владете Р. Кандића, под јединственим насловом
“Српска поезија у музици”, садржи тридесет и једну композицију овог
у нашој јавности познатог и популарног музичара и интерпретатора
народног мелоса. Овог пута г. Кандић, популарни Бата Канда, није
само врсни интерпретатор него и врсни композитор. На његовим
ЦД-овима находе се композиције на стихове Лазе Костића, Ђуре
Јакшића, Диса, Дучића, Милутина Бојића, Црњанског, Десанке
Максимовић, Васка Попе, Ивана В. Лалића, Данојлића, Пуслојића
и још неколицине српских песника, из матице и расејања. Као
што се већ на први поглед може видети, неки од песника чије је
стихове г. Кандић компоновао спадају у највеће српске песнике, у
широком временском распону, од романтизма, преко симболизма
и експресионизма, до наших дана. Па и сам стваралачки поступак,
кад је о музичком изразу реч, о аранжману и другим музичким
својствима, веома је разноврстан и широк: од молитава и здравице
до сложених музичких творевина. У основи преовлађује рафинован
родољубиви патос, али и суптилан музички израз, као што су, на
пример, композиције на стихове Лазе Костића или Диса. Требало
је и храбрости и дара па компоновати Костићеву лабудову песму
„Santa Maria della Salute” и Дисову „Можда спава”, које се с правом
сматрају најлепшим песмама у читавом српском песништву.
Стваралачки подухват г. Кандића је значајан, поготово кад
се има у виду да је наш музички простор већ дуго доста загађен
мелосом веома сумњивог квалитета. Кад ово кажем, превасходно
имам у виду тзв. новокомпоноване народне песме, штетне не само
за културни идентитет нашег народа већ и за његово ментално
здравље. Истакао бих да се г. Кандић држи оригиналног текста,
не преиначујући ништа у њему и не прилагођавајући га својим
замислима, што иначе чине поједини композитори. У целини
посматрано, не само кад је реч о музици оваквог проседеа, савремена
уметност је доста удаљена од хришћанских, духовник и изворних
корена. Постоје наравно и часни изузеци, попут Светислава
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Божића, Зорана Христића, Александра Дамњановића, да поменем
само неке, који су доста учинили за обнову српског духовног
стваралаштва. У протеклим деценијама, због кидања стваралачких
веза са традицијом и запостављања духовног и религијског наслеђа,
дошло је до својеврсне духовне пустоши. Прожимање традиције
и модернитета показало се међутим веома делотворно, нарочито
у српској уметности, поезији и музици. Она моћна струја српске
поезије, која се наслања на најзначајније корене наше песничке
традиције, има молитвени тон, као, на пример, „Santa Maria della
Salute’’ Лазе Костића. У том смислу од огромног је значаја била
појава Антологије српског песништва Миодрага Павловића, први
пут објављена већ далеке 1961. године, јер је обухватила српско
песништво од Светог Саве до наших времена.
Удаљујући се од својих духовних корена, савремена
уметност, а посебно музика, удаљила се од највиших националних
вредности. Српски изворни фолклор је разноврстан, поседује
изузетне квалитете и може се поредити са лепотом наших
народних везова, епских и лирских песама, фресака и наше старе
књижевности. Уместо да на тим   основама градимо, обнављамо
и негујемо наш музички израз, долази до појава које, на жалост
,угрожавају и разарају наш културни и  музички идентитет. Лако
је рушити, тешко је градити. У том смислу и подухват г. Владете
Р. Кандића у свом жанру је не само значајан сам по себи него и
подстицајан за друге уметнике.

АДАМ ПУСЛОЈИЋ

ПИСАЛИ СУ О ЊЕМУ ...
Најпре која реч о човеку. Знамо га годинама као страсног
посвећеника музичкој уметности, композитора и интерпретатора,
кога једнако поштују и воле зналци и неуки, сами музичари и
обичан свет (народ) у који је “ушао” на велика врата ума и срца,
да траје и зрачи као један од истинских драгуља наше музике
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данас. Обишао је свет, зван и незван, дуго је наступао, на великим
светским подијумима и сценама, али и на маленим и непоновљивим
сеоским свадбама и весељима, где је давао целог себе, како само он
уме – почесто свирајући и певајући склопљених очију, виртуозно,
до последњег даха и акорда срца. Поседујем (а да то и он не зна!)
једну предивну фотографију, коју ми је из Париза наша сликарка
Евгенија Демнијевска  - као фотографско чудо: наш Бата Канда свира и пева отворених, широм, устију и згрчених црта лица, са „очима
изван сваког зла”... то је фотос који је збунио и једну сликарку – на
њој се види и чује звук! Владета Кандић, акордеонист светског
гласа, изгледа овде зачаран: у великог мага транс се подразумева.
Он је овде Орфеј који спава широм отворених устију, а гледа “на
невиђено” у доње светове звука и слепог постојања!
У Америци га знају џез музичари и акордеонисти светског
гласа, јер је са њима и наступао (тамо!) и где припада званичном
еснафу (удружењу) џез музичара, али га на Балкану воле као свога (у
Грчкој, Бугарској, Румунији, Македонији...), јер је ушао у нуклеус,
ум и срце њиховог националног мелоса. Песник Радомир Андрић
је написао песму ’’Михај Бика игра Кандино коло у Карансебешу’’,
јер је тамо видео великог глумца Бику (иначе Србина, по прецима)
како ‘’плеше’’ готово самоубилачки, са самим собом и са Богом,
идући трагом Кандиног звука, у пакао и у само небо! Каже Андрић:
‘’Како игра Михај Бика како слави у сну / одбегле из безнађа како
постаје / ужарена чигра…’’ али је то, истовремено, омаж страсном
играчу и великом композитору, чије звуке маг глуме претвара,
оваплоћује у покрете и пируете, скокове и падове, све бежећи од
захвата смрти, у загрљај живота заувек.
Те и такве магије има у Владетиној композицији, зделаној
по стиховима из Дисове песме „Пијанство’’, истинској бравури
наше савремене музике. Треба чути Бата Канду како је изводити…
као да му од тога зависи читав живот! То треба чути, осетити и преживети.
И ето нас у средишту самог наума овог написа о Владети
Кандићу, композитору. Посве спонтано, али и судбински неумитно,
како би народ казао – ’’позван од бога’’ – Владета Кандић се запутио
у један сложен и одговоран пројекат (дуг, незахвалан, готово
бескрајан и ’’неисплатив’’ у сваком погледу! ) да искомпонује, како
он зна и уме (а – уме!) читаву плејаду наше песничке класике, али
и савремене песнике које воли и поштује. Стих по стих, песма по
песма, звук по звук, композиција до композиције… и ево га: стигао
је да „озвучи” Светог Саву и Његоша, Лазу Костића и Дучића,
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Црњанског и Растка Петровића, Ракића и Настасијевића, Десанку
и Давича, Васка Попу и Миодрага Павловића, Мирослава Антића и
Брану Петровића, Матију Бећковића, Добрицу Ерића, Ршумовића,
Ракитића, Радомира Андрића, Братислава Милановића… но да не
набрајам – у питању је вишетомник песма-дискета, око две стотине
на броју. Читава једна звучна антологија српскога песништва!
Оно што као релативни музички лаик опажам, јесте чињеница да је Владета Кандић, са свим својим сарадницима (пијанистима, певачима, аранжерима и читавим оркестрима!) које је
бирао међу најбољима и без икакве материјалне помоћи „са
стране”, дакле – избор по љубави и сродности духа, на „бескаматни
кредит” и молбу – то је велики дијапазон звуковних могућности и
композиторског умећа, читав један паноптикум идеја и музичких
решења, свагда у настојању да се буде „по мери песничког пера”,
поетички и садржајно, молски и дурски, селективно а страсно,
суспрегнуто, али и са драматским валерима. Нема збора: песници
које је „одабрао” маестро Владета Кандић - срећници су, са
великим изглеима да њихова остварења имају у будућности и шири
аудиторијум и поклонике једне посебне, музичке врсте.
Шта више казати о овоме несвакидашњем подвигу и чуду,
сем речи дивљења и захвалности. Браво и хвала ти, маестро!
А на нама осталима је сада да Владети Кандићу у његовом
подвижништву и мисији помогнемо по мери наших конкретних
моћи и патриотске памети. Ваљда ће се и тога, овде, данас и сутра
наћи и моћи. Због нас самих, али и оних који ће сутра волети и
поштовати српско песништво и нашу музичку уметност.

ретко када је у Бата Кандином извођењу сам себи сврха. Његова
племенита вештина владања инструментом увек је подређена
презентацији дубљих слојева извођених нумера, чиме се Бата
Канда сврстава у врло узак круг акордеониста – истраживача, може
се рећи – у много чему и иноватора.
У свом оригиналном стваралаштву Бата Канда се огледа у
два правца:
1. Музичких обрада неких од најлепших стихова наше
литература (М. Црњански, Д. Максимовић и др.), где се исказао
као романтичар богате мелодијске и хармонске инвенције.
2. Читав низ оригиналних нумера инспирисаних нашим
фолклором (у највећем броју без цитата). Ово је несумњиво
највиши домен Бата Кандиног стваралаштва, где својом уметничком
интуицијом успева да проникне у танане слојеве разноврсних
особености наше народне песме и, нарочито, игре.
У данашње време, када смо неми сведоци поплаве
најпримитивнијих утицаја страног (нарочито источњачког) мелоса,
стваралаштво Владете Кандића – Бата Канде може да послужи
као парадигма за могуће правце развоја наше ново компоноване
музике.

КОСТАНТИН БАБИЋ

***
РАТИСЛАВ КАМБАСКОВИЋ

***
Деценијама је Владета Кандић – Бата Канда присутан на
нашој музичкој сцени. То трајање почива на два основна сегмента
његове делатности: 1. на извођачком и 2. на стваралачком раду.
Као извођач на хармоници, Бата Канда је достигао несумњиво
висок ниво виртуозитета, који, иако лако уочљив и општепознат,
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Владета Кандић, алиас „Бата Канда”, прави српски и аутентични београдски разгоропађени пркошџија, а понекад лирско
умилни и меланхолични композитор и музичар од заната, мајстор на
свом инструменту, коме прсти лете космичком брзином, а музичке
идеје као звезде падалице красе небо његових звучних простора.
Бата Канда је драгуљ, поникао на овим просторима (драгуљ који
би могао још да се бруси), али који је непреболно заљубљен у своју
земљу Србију и којој најлепше песме пева.
Владета, Радивоја, Кандић, алиас “Бата Канда”, песник
је и композитор, уметник и музичар најфинијег кова, родољуб и
пунокрвни Београђанин коме је Србија у срцу.
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За разлику од Филипа Вишњића, који је опевао и
оплакивао несрећу и сву злу судбину земље Србије, Бата Канда
пева као Добрица Ерић и као други наши савремени песници –
патриоте. Он пева о лепоти и чаролији наших крајева, о момачким
несташлуцима по вртовима и вајатима, о бујним пашњацима и
плодним ораницама, о бистрим потоцима, о шљивама, о Источној
Крајини и о реци српској – Морави, која је и кумовала наслову овог
CD-а - „Споменак са Мораве”.
Његова инструментална раскош и интерпретација на вољеној
хармоници са јединственим, великим тоном – сетни легато чини га
особеним и препознатљивим. То је ОН.
Бата Кандина бујна музика дише и шири своја топла и
племенита расположења, а свакоме ко је слуша, обраћа се живо
и непосредно и води га у чаробни свет звука нашег тла и у нашу
богату и немирну историјску прошлост. Та музика је сва прожета
патриотским духом и пуна је вере и хришћанског надахнућа, рекло
би се да је то песма наших старих ратника који су певали:
„Крива чука небо пара,
пламте цеви славног пука,
чим ракета престане да сија,
на очи ми излази СРБИЈА.”
Па нека ови стихови и Бата Кандина музика пробуде наду и
патриотску радост у нашим срцима.

Владета Кандић - Бата Канда
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МИОДРАГ СИБИНОВИЋ

МЕДАЉОНИ
О књижевности и животу
СУД И ПРАВДА – САД ЋЕ НЕМО СТАТИ
Пре 170 година настала је песма која је финале једне и
почетак нове трагедије: Љермонтовљево дело Песникова смрт,
спевано поводом смрти Александра Пушкина. Готово да је
невероватно колико је оно и данас актуелно: физичка ликвидација
духовно надмоћног неистомишљеника (Пушкина) и почетак истог
поступка према аутору те песме (Љермонтову).
Песма почиње стиховима:
Погибе песник! – роб поштења –
Паде од лажи што свет точи.
С метком сред груди и пун огорчења,
Занавек гордо склопи очи!...
Не поднесе му чиста душа
Увреде које сплетка крије,
Не хтеде гадни свет да слуша...
Сам је к’о и пре... и убијен!
Пушкин је умро 10. фебруара 1837. од рана из двобоја с
посинком холандског изасланика у Санкт Петербургу Дантесом.
Двобој је изазван гласинама о вези песникове жене с царем, а Дантес
је, према веровању Пушкинових пријатеља, био подметнут као
поуздан егзекутор. Јер слободоумни песник, приврженик идеала
Француске револуције о правима човека, био је већ двадесетак
година на удару царских власти (прогонство, саслушања, цензура
и др.). Ради заташкавања политичке суштине онога што се
догодило, пуштане су разне гласине уперене против песникове
личности. Одјеци неких од тих прича трају до данас. Пре неколико
година објављен је Пушкинов Тајни дневник. 1836–1837. о његовим
љубавним подухватима, за који стручњаци тврде да је фалсификат,
а један аутор је изашао са тврдњом да је Пушкиново убиство било
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заправо део масонске завере...
Фебруара 1837. примерак преписа Љермонтовљеве песме
је, наводно, дотурен цару с упозорењем: „Позив на револуцију!“, те
је Љермонтов одмах изведен пред војни суд, и већ у марту прогнан
на Кавказ, у пук који се већ налазио на бојишту (тамо ће 4 године
касније погинути, исто у једном сумњивом двобоју).
У немоћи пред овоземаљском правдом Љермонтов
закључује:
А ви, потомци надувени
Отаца славних што у подлости су први...
Ви, што у руљи похлепној сте покрај цара,
О, ви, Слободе, Славе, Генија џелати!
Ви, којима ту закон крилом заклон ствара,
Пред вама суд и правда – сад ће немо стати!...
Ал’ има Божјег суда, разблудности чеда!
И он је страшан: он вас чека;
Тај суд се звеку злата не да,
Унапред суд тај позна нечовека.
Пред њега ћете залуд с клеветама доћи:
Јер тамо истинама само мере,
И вашом црном крвљу неће се никад моћи
Невина песникова крв да спере!
Све тече. Шта се мења?
СПОМЕНИК НЕЗНАНОМ ВОЈНИКУ
Пре 70 година под насловом Песма незнаног војника велики
руски и светски песник Осип Мандељштам од 1. до 15. марта
написао је своју најдужу песму, која се сматра једним од његових
најдубљих и најсложенијих дела.
Познато је да су после Првог светског рата у земљама
учесницама овог крвопролића подизани споменици изгинулим
ратницима. У Паризу су 28. јануара 1921. под сводовима
Тријумфалне капије покопани посмртни остаци Незнаног војника,
да би од 1923. на томе месту била запаљена и већ традиционална
вечна ватра.
У литератури о књижевним и другим подстицајима који леже
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у основи ове Мадељштамове песме изношене су многе претпоставке.
Указивано је на неке текстуалне везе с Љермонтовљевом песмом
Ваздушни брод и поемом Демон, са неким Фетовим песмама, као и
с песмом француског писца М. Бартела коју је Мандељштам превео
и у књизи Бартелове поезије на руском 1925. објавио под насловом
Непознатом војнику. У коментару за најпотпуније српско издање
из 1999. стоји: „Али за основни извор ове песме, према запажању
Л. В. Кациса, треба сматрати поему Џ. Бајрона Визија чуда (тако
је преведена Бајронова сатирична поема The Vision of Judgement
– прим прев.)... у Русији објављену 1904...: та поема је својеврстан
подтекст-окосница Песме о незнаном војнику и, заправо, једини је
извор који обухвата практично све епизоде песме...“ Разуме се, реч
је само о књижевном подтексту, а почетни импулс је много дубљи
и припада домену тзв. животних подстицаја.
Лепо умире пуста пешадија,
Лепо пева поноћни хор дични
Понад пљуснутог Швејковог осмеха,
Птичјег копља што Дон Кихоту прија,
Понад прстију витештва птичијих.
Здружио се већ богаљ с човеком –
Исти посао обојицу чека,
Куцка кружним путевима века
Породица протеза и штака –
Ех, ти, друштво и кугло земаљска!
Надежда Мандељштам тврди да у овој песми није у
првом плану песникова лична судбина, већ целокупна епоха
за коју су карактеристичне „смрти на ангро“, да је њен муж то,
заправо, написао ораторијум о стварном ХХ веку. Писац запажене
монографије о Мандељштаму И. Семенко оцењује да је ова песма
„максимално детаљизован сиже“ који има широко значење и садржи
„осуду сваког непријатељства и мржње, све патње и погибије.“
Своју свест претоварујући варљиво
Битисањем на несвест сведеним,
Зар без избора срчем то вариво,
Главу сопствену крај ватре зар једем?...
Чујеш ли, маћехо звезданог табора,
Ноћи, шта ће сад бити, шта потом?
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Навире крв у аорте љуто,
И низ редове се шапат креће:
– Рођен сам деведесет четврте,
Рођен сам деведесет треће...
Стискам у шаци својој сумануто
Искрзан дан рођења – с руљом, с крдом
Шапућем обескрвљеном усном тврдом:
– Рођен сам између другог и трећег
Јануара деведесет које
Несигурне – и столећа
Око мене као ватре стоје.
Мандељштам, дакле, није опседнут „безумљем храбрих“. Он
пише о човеку кога они што подижу и руше споменике мобилишу
и шаљу на ратиште.
И код нас је након Првог светског рата, после гроба из 1922.
који су обележили сељаци подавалских села, погинули војник
чије се име не зна добио споменик, саграђен од 1934. до 1938. У
представљању гостима обично истичемо: „Србија се разликује
од свих земаља учесница Првог светског рата по томе што све
друге земље имају споменике Незнаном војнику, а само Србија
Незнаном јунаку“ (додуше: „За потребе грађења овог споменика су
динамитом разрушени остаци средњевековног града Жрнова, што
и данас наилази на оштру осуду међу историчарима“). Данас, кад
већ знамо одговор „маћехе звезданог табора“ шта ће бити „потом“,
питамо се да ли је поменута разлика резултат нашег менталитета
или нечег другог?
ЗАВИСТ ЈЕ БОЛЕСТ ЉУБАВИ?
Римски-Корсаков je оперу Моцарт и Салијери компонoвao
пре тачно 110 година, према либрету који је готово у потпуности
текст Пушкинове „мале трагедије“ Моцарт и Салијери из 1830
(Пушкинова драма је на српској сцени први пут изведена пре 70
година). Римски-Корсаков је своју оперу сачинио у време кад је
у уметности руског симболизма тражен нови израз спајањем
поетика различитих уметничких врста, што је убрзо прихваћено
као општа оријентација и у авангардној уметничкој поетици ХХ
века (укључујући и постмодерну).
Говорећи о значају Пушкиновог дела у европским и
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светским оквирима, Достојевски је поводом циклуса „малих
трагедија“ истакао: „...можемо указати на Пушкина, на свеопштост
и свечовечност његовог генија. Јер он је могао да прими у своје срце
туђе геније као и своје рођене. У уметности, у своме уметничком
стваралаштву он је недвосмислено изразио тежњу руског духа ка
универзалности...“
Ахматова тврди: „Можда ни у једном делу светске поезије
страшна морална питања нису постављена тако оштро и комплексно
као у Пушкиновим Малим трагедијама.“
Руски филозоф хришћанске оријентације Сергеј Булгаков
наглашава: „Ова Пушкинова драма, која спада у ред највреднијих
остварења светске уметности... увек остаје помало загонетна.
Побуђује потребу да се изнова урања у мучне и мрачне бездане
исконске људске природе... Пушкину је, очито, било јасно да је
завист у неком позитивном односу са надметањем, тј. заједничком
љубомором или љубављу, да настаје из неког заједништва и да је
један од модалитета тајанственог ‘И’ (знак за хипостазу, јединство,
попут тројединства Бога) пријатељства које спаја људе на кобан
начин, како је то било с Моцартом и Салијеријем. Завист је болест
управо пријатељства... као што је Отелова љубомора болест
љубави.“
Воложин 1999. долази до занимљиве идеје за ново тумачење
Моцарта и Салијерија анализом из перспективе музичког садржаја
дела... То га доводи до закључка да је Моцарт у Пушкиновом
тумачењу – демон (оваплоћење индивидуализма и слободе), а
Салијери тиранин (оваплоћење колективизма и реда). Пушкин те
две крајности доживљава као премисе за нову синтезу: консензусом
ка бољем, ради остварења друштвене хармоније...
Овакво тумачење нас може повући ка актуелном трагању за
Пушкиновим масонством и тврдњи В. Сахарова из 2003: „Они који
са страшћу“ траже масонство у песниковој биографији „заборављају
на страшно важно за Пушкина филозофско и књижевно наслеђе“
ове „организације која је... деловала у свим областима светске
духовне културе.
Трагови... Пушкинове активности на основама тог наслеђа
не осећају се само у Дами пик, Укопнику и Моцарту и Салијерију...
Осим директног спомињања ‘звезде заносне среће’..., ‘чекића’...,
‘верног брата’, ‘зидара поштеног’, ‘сунца светог’... код песника
постоји још низ знакова тајног окретања идејама масонског реда,
симболици и шифрованом језику, за чим треба још трагати....“
Познато је да је једна од полазних теза масона с краја
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18–почетка 19. в. да се људско друштво („царство зла“) не може
изменити социјалним реформама или револуцијом, већ једино
променом зле природе, дисциплинованим моралним усавршавањем
човека као јединке. То личи на Пушкинову синтезу консензусом.
Међутим, отвара се једно ново питање: како објаснити чињеницу да
је у Моцарту и Салерију „екстремни“ Моцарт, заправо, осведочени
масон, а у биографији „помиритеља екстрема“ Пушкина припадност
масонству није баш извесна? Али које се велико уметничко дело
може до краја објаснити дискурзивним путем!
НЕДОКУЧИВИ ПУТЕВИ ГОСПОДЊИ
Пре 50 година Борис Пастернак је написао чувену песму
Хамлет, чији превод је Стеван Раичковић 1970. уврстио у своју
познату књигу Шест руских песника. Познати преводилац англиста
и писац Драгослав Андрић се, пре тридесетак година, распитивао
из које је управо песме стих Бориса Пастернака: „Проћи живот
– није поље прећи.“ Тврдио је: „Читао сам и преводио одиста
много. Преводио сам и Шекспира, али по мени је тај Пастернаков
исказ нешто најдубље, најснажније и најлепше што је написано
у целокупној светској поезији.“ Њему се тај стих урезао у свест,
заправо, из песме Хамлет у преводу Ст. Раичковића. Али ако
неко прелиста нашу антологију руских народних лирских песама
и мисли Видовито срце („Народна књига“, 2004) може се изненадити, јер ће тамо наћи народну изреку: „Живот проћи није што и
поље прећи.“
Занимљиво је да Пастернак за песму о трагичној судбини
изабраника, заточеника истине коме се припрема смрт, за песму
инспирисану страховитом хајком против њега због објављивања
романа Доктор Живаго и потоњег добијања Нобелове награде –
поенту проналази у стиху који је заправо цитат фолклорне, народне
сентенце о људском животу. Занимљиво је да су управо ту сентенцу
и песник Пастернак, иначе сјајни преводилац на руски Шекспира,
и Драгослав Андрић, изузетни српски Шекспиров преводилац
– доживели као исказ са довољно унутрашње енергије да се
конкретан животни факат преточи у универзалну поетску поруку.
Обојица, без сваке сумње, као параметар за одмеравање уметничке
дубине и снаге узимају Шекспира (код Руса тај однос прокламују
већ зачетници европске афирмације националне књижевности
песник и историчар Карамзин и писац Бориса Годунова и малих
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трагедија Пушкин).
Да ли се у овом троуглу Пастернак–Шекспир–руски
фолклор опет отвара простор за распре словенофила и западњака,
протагониста блоковског хладног рата или данашњих глобалиста
и антиглобалиста о томе чија национална култура је боља и
вреднија? А можда пред врхунским делима духа и вишом логиком
уметности те распре изненада добијају призвук јаловог наклапања?
Недокучиви су путеви Господњи...
ОТВАРАМ ШАКУ – ВЕЋ ПРАЗНУ
Пре 40 година, ступио је на књижевну сцену и одмах
је избачен с кијевског Филолошког факултета као идеолошкополитички неподобни нацоналиста тада млади украјински песник
Виктор Кордун. После готово 15-годишње забране објављивања,
прву књигу песама Кордун је штампао тек 1984. Ми обично знамо
за жртве тоталитаристичких репресалија над руским писцима.
Вероватно су ретки наши познаваоци књижевности који не знају
потресну Пастернакову песму Нобелова награда. Били смо у
прилици да читамо често противречне оцене о месту и судбини
у том трагичном вихору низа писаца јеврејског порекла. Али
мало знамо о репресији која се подводила под борбу против
национализма међу писцима са језичког подручја других народа
некадашњег СССР-а. Један од њих је и Виктор Кордун.
Ретки читаоци до којих је дошла његова књига на нашем
језику, објављена 2003. у Републици српској, пред потресном
Кордуновом песмом Потера морали су се сетити уводних стихова
из Пастернакове Нобелове награде (као што је познато, Пастернак
је натеран да ту награду одбије): „Пропадох, ко звер што гоне.../ За
мном је шум хајке оне, / А пролаза нигде мени.“
Кордунова Потера у мом преводу гласи:
То већ не бежи срна –
То међу стаблима звижди
Рогати ветар.
То смрт по трагу иде
На четири уздрхтале ноге
У накострешеном руну.
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Вуци су застали
И потеру наставља
Из петних жила
Дух вучији,
Што се отео из тела.
Пада у очи да су у Кордуновој песми и човек који је предмет
хајке и страшни хајкачи који га воде ка неминовној смрти запретани
још дубље: помиње се само срна, рогати ветар, смрт која по трагу
иде на четири уздрхтале ноге, вуци који су застали, и најзад дух
вучији што се отео из тела и наставља ону потеру из петних жила.
Тај вучји дух, излучен из тела, пренесен из животиње у „разумно“
биће човека, делује још злокобније.
Историјско искуство показује да дух из животињског у
служби човековог овоземаљског царства, свеједно да ли се активира
из идеолошких, верских или националних порива, редовно доводи
до тоталитаризма иза којег стоје вучји инстинкти! Како ће обичан
човек између те Сциле и Харибде допрети до Божијег царства?
У светлу овог старог питања, пада нам у очи Кордунова песма с
насловом Старо дрво, која, на жалост, није утешна:
Мршају
њихове сенке.
Јурим за листом –
он дуго, дуго
кружи из дана у дан
над главом –
хватам га
и отварам шаку –
већ празну.
КАМЕНА БИБЛИОТЕКА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ
Пре пола века Десанка Максимовић је забележила: „Још
узбудљивији био је мој сусрет с књижевницима којих више нема.
Онако из Југославије као да нисам уопште мислила да су Гогољ и
Чехов и Фет и Љермонтов и Тјутчев и Островски мртви.... Тек кад
сам доспела у ‘Девичји манастир’ и видела једног до другог у гробу
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положене све оне чије књиге су некад сачињавале библиотеку мога
оца, учинило ми се да тек ту, на моје очи умиру, да присуствујем
дизању споменика којима је држава обележила... њихову славу.“
Овај прозни запис, три и по деценије касније, преточила је у песму
Камена библиотека. Претворила га је у слику с хумкама умрлих
песника, с хумкама, на којима се виде стопе птичје. Да ли се то
песникињи учинило да је очева библиотека, из које је стасала и
њена поетска душа, сада окамењена, мртва?
Али шест и по деценија раније, она је у песму Камено срце
већ уградила народно веровање да се душа покојника настањује у
камену као вечној кући: „Ћути песник, умножен у камену, / свуд
иста туга му веје из очију... / звоне му срца срезана у камену.“ Да
је у каменој библиотеци реч о наставку живота душе, а не о смрти,
показују управо и стопе птичје са гробова, јер су, према народном
веровању, птице носиоци душа покојника.
У песми је дакле тежиште пренето на поетесин дотицај с
душама умрлих руских књижевника. Посебан значај за разумевање
у том контексту имају још два мотива који су унети у песму као
нови. Први од њих су цркви куполе које се у даљини...злате, уз
питање да ли писци чују „своју Москву... доле“. А други је садржан
у песникињиној изјави да јој се из друштва тих камених књига
(душа старих књижевника) – „међ живе не хита“.
Тај контекст нас води право ка једном од последњих
песникињиних великих поетских циклуса Визије изнад Кремља,
посебно ка песми под насловом Црква у пламену. Од грома који
је ударио у народну цркву, све је у њој уништено, осим куполе.
Ко заправо шаље тај гром? Бог? Ако то, за казну због учињених
људских грехова, чини Бог, зашто руши олтар, зашто убија Христа,
зашто спаљује 12 апостола, зашто свеце рашчињује свих њихових
моћи, зашто спаљује крила птицама и зашто излуђује своје анђеле?
А ако гром баца Сотона, значи ли то да је он јачи од Бога, значи ли
то да је, побивши Бога-сина и све носиоце Божије истине на земљи,
Зло бесповратно надвладало и поразило принцип Добра? Или ову
стравичну слику не треба уопштавати и ваља је схватити само
као пример шта се може десити уколико се допусти да надвлада
Сотона?
Песникиња као да нас намерно оставља без одговора на
ова тако важна питања. Трунка наде је остављена, можда, једино
у „малој још неразореној куполи“ (јесу ли то удаљене московске
куполе?), али и у њој, уколико и она није постала „само... гомила
праха“, осим птица спаљених крила, израњављених слепих мишева
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и излуделих анђела, није било људи. Да ли јој је и у Каменој
библиотеци због тога било милије да остане на гробљу? Додуше,
у Цркви у пламену птице које су се затекле у цркви могле би бити
људске душе, па, иако спаљених крила, могле би потом, према некој
варијанти, наставити пречишћени људски род. Да ли је песникиња
о свему томе баш тако мислила, остаће, по свој прилици, тајна.
Али није тајна оно што је тих дана забележио њен пријатељ из
Бугарске Ганчо Савов: „грађански рат је већ био кренуо својим
крвавим стазама и она ми је, потресена, рекла: – Угасло је, угасло
је људско у човеку, драги мој... Никад нисмо били даље од себе. И
од Бога! Бог нам никада неће то опростити! Каква трагедија! Каква
трагедија!“
На овом примеру прерастања записа о једној животној
чињеници у сложену материју уметничког дела можемо пратити
и шта је у ком тренутку песник могао да каже у оквирима текућих
друштвених узуса, тј. можемо још једном видети колико је уметност
у неразлучивом сплету са животом.
ТАЈНА ЈЕДНЕ ПЕСМЕ
Са близу 44.800 стихова објављених превода Десанка
Максимовић се сврстава у ред најплоднијих српских преводилаца
поезије. У њеној књижевној оставштини пронађено је и 2.113
стихова превода за које у званичним библиографијама нема
података да су објављени. Један међу њима је посебно занимљив.
То је превод песме истакнутог украјинског песника и фолклористе
Максима Риљског Коњ маршала Тита.
Из новинског извештаја „Борбе“ види се да је, као званични
гост наших писаца, Риљски песму под тим насловом прочитао на
књижевној вечери у Београду 26. септембра 1945. Пошто Риљски
није говорио наш језик, а публика није знала украјински, логично
је претпоставити да је након читања оригинала, песма тада била
представљена и у преводу. Превод те песме на српски пронађен је
међу рукописима Десанке Максимовић, заједно са преводима још
пет других. Сви ти преводи су, очито, могли настати управо 1945, у
вези са боравком и наступима М. Риљског у Београду.
Међутим, док су оргинали осталих касније објављени у 10томном издању Риљског (неке од њих су и написане тих дана у
Београду), оригинал ове прве није, нити је рукопис такве песме у
оставштини украјинског писца досад пронађен.
Риљски, који је, иначе, познавао српски фолклор и био
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добар преводилац српске народне поезије, у чак 117 десетерачких
стихова на паралели Краљевић Марко – Тито, и Шарац – Титов
коњ Мали – велича југословенског Маршала.
Занимљиво је да за ту тему користи низ стереотипних
фолклорних мотива који се експлоатишу и у данашњим славопојкама
новим лидерима. На пример: „Храбар беше Краљевићу Марко, / ал
је сабљом служио Турчину... / Војника је много храбрих било, /
опеваних у песми народној, / али често они се гложили / као гладни
вуци међу собом, / само бригу о себи водили, / у распрама време
проводили. // Маршал Тито свом народу само / служи и о њему
брине“, на бази словенске саборности: „у велику породицу скупља
/ све Словене у Југославији, / совјетскоме народу он пружа / десницу
у боју препланулу, / барјак диже пријатељски горе / и разгони хорде
освајача...“ То резултира следећим: „А народи братскога савеза /
које витез велики предводи / што му равног на свету не има, / које
Стаљин у бојеве води, / сви помажу Југословенима...“
Веома је занимљиво: зашто М. Риљски није сачувао ни
рукопис ове своје песме, и зашто Д. Максимовић њен превод није
објавила? Да ли иза тога стоје само политички разлози (разлаз
са Стаљином и Резолуција ИБ)? Риљски је, почев од хапшења
почетком 30-их година, иако признати совјетски песник, био под
полицијском паском и на удару политичара, тако да му рукопис
песме о Титу није био баш прекопотребан. Ни Десанкин положај,
упркос Крвавој бајци, другим песмама и активном учешћу у обнављању послератног књижевног живота, није био најсигурнији
(објављивала је своје књиге у окупираном Београду, један блиски
рођак јој је у Београду одмах по ослобођењу стрељан, била је удата
за Руса који је емигрирао после 1917)...
Међутим, од 1945. до 1948. прошло је доста времена, а тај
превод ни у том периоду није искоришћен као књижевна апликација
текуће пропаганде. При том, Д. Максимовић је своју чувену песму
Поздрав совјетским песникињама 1946. објавила у књизи Песник
и завичај, за коју јој је 1947. чак додељена државна награда Владе
ФНРЈ.
Није баш најјасније да ли је до „заборављања“ песме Коњ
маршала Тита дошло из политичких, каквих уметничких или
неких других разлога. Збуњује чињеница да српска песникиња за
живота није објавила ни осталих пет песама, преведених тих дана,
песама Риљског, окренутих неполитичким темама и мотивима.
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ЖИВА, МЕМОАРСКА И УМЕТНИЧКА ЦЕЛА ИСТИНА
Пре 70 година Осип Мандељштам је написао циклус од
две песме По пустој земљи невољно поничући и Постоје такве
жене, сроднице црне земље (у нашем издању: Песме и есеји, 1999).
Хрома наставница књижевности вороњешке авиошколе Наталија
Штемпељ 1987. у московском часопису „Нови свет“ саопштава
податак из времена песниковог изгнаничког живота у Вороњежу
(1937): „свратила сам код Осипа Емиљевича и рекла му да морам
због неког посла да одем до Тусје, моје пријатељице. Осип
Емиљевич пође са мном. Кад смо се враћали (с њима је ишао и
Тусјин момак – М. С.), он ме упита: ‘Тусја не види на једно око?’
Одговорила сам му да не знам, никад нисмо причале о томе, и да,
очито, не види. ‘Да – рече Осип Емиљевич – људи с физичким
недостатком не воле о томе да причају.’ Ја се не сложих, рекавши
му да нисам то приметила и да сама без проблема причам о својој
хромости. ‘Ама, шта ви, ваш ход је диван, ја вас другачију не бих
могао ни да замислим!“ – ватрено узвикну Осип Емиљевич.
Сутрадан... свратих из школе код Мандељштама. Надежда
Јаковљевна је била у Москви. Осип Емиљевич седи на кревету у
својој уобичајеној пози, подавијених ногу под собом на турски
начин и с лактом на наслону. Ја седох на отоман. Осип Емиљевич
озбиљан и замишљен. ‘Јуче сам написао песму’ – рече ми. И
прочита. ‘Шта је то?’ Нисам схватила питање и ћутала сам. ‘То је
љубавна лирика – одговори он уместо мене. – То је најбоље што
сам написао.’ И пружи ми лист.
И ја се одмах сетих наше шетње утроје..., разговора... о
Тусји и мојој хромости... Осип Емиљевич настави: ‘Нађуша зна
за те песме, али их њој нећу читати. Кад умрем, пошаљите их
као завештање у Пушкински дом.’ И после кратке паузе додаде:
‘Пољубите ме.’ Ја приђох и дотакох му уснама чело – седео је као
извајан. Била сам некако страшно тужна. Помен смрти, а ја треба
да преживим?! Да нису ово опроштајне песме?“
Григориј Гинзбург данас указује на неке друге Мандељштамове стихове посвећене Штемпељевој који, можда, на наговештен платонски однос бацају и другачију светлост. Као пример
наводи из песме с првим стихом „Кô лепљива клетва припијају
се пупољци“ стихове: „Колевка ће испод ноге / Лаке да се љуља“,
који, ако се узме у обзир да руска реч „почки“ за већ двосмислене
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„пупољке“ садржи и значење „бубрези“, могу имати и други
смисао.
„Нађуша“, песникова супруга Надежда, међутим, у својим
успоменама пише: „Дивне песме Наташи Штемпељ су нешто
посебно у целокупној љубавној лирици Мандељштама. Љубав је
увек повезана с мислима о смрти, а песме Наташи садрже високо
и светло осећање будућег живота. Он позива Наташу да га оплаче
мртвог и поздрави васкрслог.“ А Наташа саопштава да јој је марта
1975, кад је чула њен запис с претпоставком да су те две песме
можда биле опроштајне, Надежда Мадељштам рекла: „Наташа,
нисте рекли о тим вашим песмама све, то је непотпуно, нису оне
опроштајне. Осја је у вас полагао велику наду.“ И скренула јој
пажњу на стихове: „Да прате васкрсле и да прве / Поздраве мртве
– то им је циљ постојања.“
Ко је овде говорио истину: сумњичави Гинзбург, супруга
Надежда или хрома девојка Наташа? Свако из ове тројке могао је
за слику коју нуди имати и своје посебне, вануметничке мотиве.
Опет стари проблем историјске веродостојности мемоарских
записа. И, по ко зна који пут, проблем односа прототипа и лика у
уметничком делу. Није се случајно ни наш писац Милован Глишић
1899. у предговору свог превода Толстојевог Рата и мира онако
енергично супротставио критичарима који су стављали знак
једнакости између Толстојевог оца и оца из пишчеве трилогије
Детињство, дечаштво и младост!
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СВЕТЛАНА МИЋУНОВИЋ

СКИЦА ЗА КРОКИ ДРАГИШЕ ЋОСИЋА
„Драгиша Ћосић је Драгиша Ћосић“ - М. С. П. Ни лепша
ни прецизнија дефиниција није се могла наћи. Изданак Крајине,
оригиналан и свој, представља енигму и за себе и за друге.
Комплексност, коју се Ћосић труди да поједностави, доводи у
забуну. Аутор је обдарен неразмотљивим клупком емоција које спаја
различита времена у једно обједињујуће. Врсно барата кичицом и
пером и њима исписује своју аутобиографију. Да је други не би
писали, домаштавали, идеализовали, Ћосић се разголитио у свом
делу до испод коже. Буран и богат живот сместио је у карикатурални
самоподсмех и смех другима, који у томе траже битност. Колико
уметник може да каже, не своди се често на једну област уметности.
Кафка је, на пример, дисао речима и цртежима, а Драгиша Ћосић
обрнутим следом.
Тражење излаза из свакодневице, драге му и блиске, а опет
горке, осликао је речима које надограђују његово ликовно казивање.
Филтере осећања и мисли сместио је у дијалошке монологе
и дијалоге с Богом, свецима, завичајем, ближњима... Стихови
лишени дотеривања и артифицијалних бравура, писани скоро
надреалистичким поступком аутоматског записивања, исписују
уметников дневник рефлексија. Ћосић је хтео баш у том облику
да обелодани наге, јасне и егзибиционистички смеле слике. Аутор
признаје и види јасно оно што други радије пренебрегавају. Назив
збирке „Боже зашто сам ћорав?“ изједначава унутрашњи и спољњи
вид, јер мрклина нутрине је равна очном невиду. Стваралаштво
тематски шаролико обухвата широк дијапазон емоција. Уметник
„на ти“ комуницира с Богом јер су у дослуху. Свевишњи му је једини
надређени судија и саговорник. Отуда се из Драгише отима често,
чини се, љутит списатељ који се не либи псовки и вулгаризама,
оштар и суптилан истовремено попут светог Илије кога је осликао
нежним линијама и пастелним бојама.
Громовник, пргаве нарави, у суптилном приступу открива и
део лика самог уметника и његовог бивања на кугли земаљској.
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Аутор радо завирује у се и око се, али не допушта да
„слабости“ осећајне дођу до публике. На сликама митских снажних
животиња крију се људске фигуре у разноликим односима и
ситуацијама. У вишој равни витализма и животворства утапа
се микрокосмос људски, који нам се често чини трајнијим од
свевременског.
Иза сликарске стилизације и песничке оштре речи стоје две
опречне девизе: ЧОВЕК ЈЕ ЧОВЕКУ ВУК и ЧОВЕК ЈЕ ЧОВЕКУ
СВЕТИЊА. Алхемичар симбола, неодвојив од свог „паганског
завичаја”, где вода (носилац живота и смри) једном у години
призива пророчке визије жена русалки, носи у гену праисконско,
ирационално, атавистичко, до сржи душевно поимање света.
Јединство анимуса и аниме у аутору или спој еротичног и
неизбежног танатоса оваплотило се у пољупцу риба. Јарких боја,
равноправне у хтењу и димензијама оне истовремено љубавну
екстазу изједначују са смрћу, гутајући једна другу.
Неме речи сликара као и слепе речи песника ујединиле су
се у графичком приказу немог крика птица. Оне су својевремено
осликавале маркетиншки материјал међународног сусрета писаца
додајући му вишу димензију карактеристичну за стваралаштво
Драгише Ћосића. Проматрање космичких принципа у баналним,
једноставним детаљима преокупација је сликарова. На пример,
мртва природа коју чине тикве, пресеком једног њиховог сегмента
нуди нам на увид галаксије. Да је оно што видимо носилац виших
значења, сугерише и поигравање са еротичким коришћењем облика
у природи. Тако ће такозване лудаје отворити велику тајну свега
постојећег, јединство мушког и женског принципа.
Контрастирање и поларизовање садржаја и форме константа
је променљивости Душе. У стиховима поступком куђења хвали и
обрнуто, Драгиша, па зато не треба дословце схватити гневне песме
о родном крају, нацији, себи самом. У графичким остварењима
прилично густо запретеним у извођењу наићи ћемо на Богородицу
са Исусом у наручју изведену минималним линијама. Тако је
сву религиозну тајну божанског постојања и материнства у свој
сложености осликао раскошном једноставношћу. „Не приличи
плач човеку, а исплаках суза реку ...“ - могло би се рећи за Ћосино
битисање земаљско. Достојанствен и с иронијским отклоном пева
о немаштини, сапутници уметника. О физичкој и духовној глади
плету се строфе са осмехом циничним, намрштених обрва и оштра
језика скривајући меки нуклеус. Паралелу са версима наћи ћемо
у литографији за бадње вече: у сплету подводних немани стоји
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на удици лик уметника. По ободу је обичном оловком записано
„јадиковање“: КАКО САМ СЕ УПЕЦАО? БОЖЕ, АЛ’ САМ СЕ
УПЕЦАО.
Драгиша Ћосић, пријатељ и човек, који је осуђен на то да буде
уметник, зароњен у кучине свести и подсвести, заслужује делом да
се завири у његове вирове и таласања. Он ствара импулсима који
бију преко дозвољених брзина. Иза позе човека спремног сваког
тренутка на кроше саговорнику, крије се љубав према деци, Н.Н.,
пријатељима, уметничким узорима...
Смелост у просторима уметности показао је сликар и
писац који је свој а не школски, који више поклања своје слике,
време и емоције пријатељима но што уме благо да уновчи. Књиге,
исписиване годинама, стдљиво чуване у фиокама под надзором
прашине, упркос многим могућностима да олако угледају јавност,
тек недавно су стидљиво провириле на светлост дана.
Слобода ума натчовечанског типа завређује дубља и
озбиљнија разматрања зналаца. Тумачење, импресионистичко
виђење и поштовање уметничког заната су овом приликом подложак
за кроки Драгише Ћосића и позив на прихватање оберучке опуса
овог ствараоца и његове порнографије људске душе.

ДРАГИША ЋОСИЋ

ЂЕРДАПСКЕ ДУБИНЕ
у кућу од пужа
призивам тело
прати игру, човече
сад ћеш изгубити лет
стрмина владаће тобом
близанци насмејани
заноћили у незнању
наук оставили да испијају

ЂЕРДАПСКЕ ВИСИНЕ
саплићем кишне путеве
обухватам камен,
запажам врхове дрвета, а
мој пут вијуга
ви облаци
не можете ми ништа
лептиру, стани

Драгиша Ћосић
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видиш ли
врхове забодене
у небо
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НИЗ ЂЕРДАПСКЕ ВИСИНЕ
у застоју
загледаност низ висине
записујем
пролазност крај људи
смирујем тренутке
тера ме додир снега
моје име исписано
плаши ме гордост птице

НИЗ ЂЕРДАПСКЕ ДУБИНЕ
заборављам
искривљеност висине
мудрост
исписану у пањевима
и, лепо ми је
(нада: одлазиш кући)

МИЛОШ ЖИРАВАЦ

ОДА ЉУБАВИ
Држећи се за руке
трчасмо низ падину,
онда по равном
да другујемо с потоком,
што планинском ливадом шета,
где размичу се шуме.
Гледамо поток бистар
к’о дечја суза.
У њему дрвеће дрхти,
прелећу га птице.
С једног на други камен
пређосмо на другу страну,
за руке се држасмо.
Златним нитима
кроз безброј грана
иза шумских врхова
што хоризонт чине
сунчеви зраци
пробијају се.
А ми, занемели
пред лепотом.
Загрљени!
Сачекасмо да Месец
у поток сиђе,
замириса свежина траве
огласише се зрикавци.
У даљини крекет жаба.
Дочекасмо да се звезде
у ројевима јате.
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Ми загрљени,
опчињени лепотом
Земље и Неба.
Месец ко позлаћена
огромна тепсија
плови по сећању,
преко потока, неба.
Однекуд ћук се јави!
Ливада на месечини
посута бисерјем,
што роса ствара,
по трави влажној
као пољупци наши.
Небом и потоком
пролећу звезде.
Гледамо једну,
појави се и брзо згасну!
Да ли с љубављу тако бива?
Иста мисао нас трже,
учини да задрхта нам срце.
Блискост постаде ближа.
Стисак руке у грч се претвера,
као да каже не дам те!
По месецу у води
риба се игра!
Не дамо поток,
не дамо месец.
Ни онај с неба
ни овај у води
и његов бисерни одсјај,
на роси, на трави.
Чуваћемо ту лепоту вечно,
у нашим срцима, души,
телу, глави.
Чуваћемо због нас,
у загрљају!
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СУЗАНА МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАНОВИЋ

ПОСЛЕ
Видим планину
снег копни
олуја прође
на голој црници
голо срце
немиром одзвања
и шта ћу сад
бујица је однела
осмех
под пазухом
скриван
набујале реке
у оку
бол - непребол
а моста нигде
на длану још
парче леда
твог срца
Где са сузом
залеђеном
кад зора руди
Како оно
почиње заборав
да од тебе
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у себи
занавек
побегнем
АМБИС
Опет те дозивам
кроз ноћ
заустављам дах
жељна твог гласа
узалуд
на трен помислим
ту си
вид се замагли
у тмини сенка завара
узалуд
ни гласа
ни видела
руке
празнину грле
узалуд тражим
У твом оку
за мене
ни тишине
нема  

ГРАДИМИР СТАНИСАВЉЕВИЋ

ПОДСТАНАР
Мислим да знам све о себи
О могућностима и потребама
О свом телу
А онда ми сасвим једноставно
Обичним речима саопште
Да у приземљу имам подстанара
Који борави непримећен
У овалној соби кестењасте боје
Не познајем га
Нити знам како се и када уселио
Не плаћа кирију
Ни грејање струју воду и телефон
Заузео је простор и
Полако се и неприметно шири
Живи на рачун мог живота
Ако се нешто не предузме
Можда ће ускоро заузети све
Он ће бити газда
КАПИТАЛНИ РЕМОНТ
Управо сам разговарао са човеком
Колегом такорећи
Из одржавања живота
Разлике су мале
Мада не и безначајне
Ја сам руководилац радова
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На капиталном ремонту агрегата
А он се бави суптилнијим
И одговорнијим послом
Јер ради на људима
Заказали смо капитални ремонт
Руководиоца капиталног ремонта
Не могу да оздраве машине
Ако прво не оздрави човек
РАДИКАЛНО
Састојимо се од органа
Који су нам неопходни
И сами по себи
И чинећи целину
Орган који се не користи
Губи својства, еластичност
Потребу да постоји
Почиње и да смета
Мења се и
Угрожава целовитост организма
Треба га као таквог
Поправити ако може или
Извадити
Уклонити
Одстранити

ДРАГОЉУБ ФИРУЛОВИЋ

ПЛИВАМ
Пливам
не толико вешто
колико панично.
Обала је далеко
дно дубоко
небо високо.
Нада ми је једина
у твом оку
које ми шаље сламку
и осмех.
Бићеш спасен
рече ми галеб
и слете на моју главу.
Вребајући златну рибицу
која ми стаде на пут.
Заврши с тим - одговорих му.
Понестаје ми дах,
птицо.

ЛЕТ

Спасити оно што функционише
Гладан сам,
да, прилично сам гладан
јестиве звезде
нигде на видику
морам да се послужим
овим непознатим
о њима ништа не знам
тако су светлуцаве.
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Шта ако отровне јесу?
Не, нећу ризиковати
променићу јеловник.
Јешћу светлост и тмину
да могу наставити анђеоски лет.

ВЛАСТА МЛАДЕНОВИћ

ПЕСНИКОВО САМОУБИЈАЊЕ
***
Пружи ми руку, оче,
и немој жалити
што си ме патњом подарио.
Издржаћу ја,
Срећа ме прати.
***
Данас сам својим криком
пробудио неке људе.
Нека живе!

Читав мој живот
предмет је спора.
Да (се) убијем?
Ни говора,
говори ми Питагора,
ни због чега
ни због кога,
јер је увреда за Бога.
То је ствар ега,
лична воља, дар,
само си ти господар наговара ме лукави Монтењ.
Стари лисац, писац
Петроније Арбитар,
нешто је перфиднији,
вешто арбитрира:
Не прихватај улогу скота,
убиј (се) човече,
тако ми рече,
- смрт је стилски
украс живота.
Очигледно, мене нико
ништа и не пита,
дуго траје полемика,
убити песника у себи,
да будемо начисто,
сасвим је исто..
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ДОПИСИВАЊЕ
Језик је наша држава
која нас одржава,
уставина свих нас
који нисмо само за данас.
Изгубљени у времену,
ал’с јасним знацима,
знакови на небу,
браћа смо
која имају писмо.
И множе се, множе
наше речи, Боже.

РАДОЈКА РАНКОВИЋ

ОХРИДСКИ ИЗВОРИ
I
Док кружимо орбитом
језера са чијег дна поларна избија светлост
већ половину ствари сметнувши с ума
гледајући беле бродиће
који изгледају као да возе
у Авалон или Валхалу
одзвони триста шездесет пет цркава мешају се са
галамом дечијих гласова
прегласном музиком
и свим звуцима што јуре преко језера
као зелени коњи који растерују галебове
и шаљу их на све четири стране историје
и још даље
у мрак првог постања
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о којем не знамо готово ништа
али увек можемо рећи да
то неко искушава нашу веру
као што и ми проверавамо
температуру језера пре него што
своје тело уронимо у воду
у онострано
II
Грци су стигли бродовима
а ми аутобусом који
тачно у двадесет један и тридесет креће
с једног од многих перона
Срели смо се
на једној од многих плажа
у времена једна од многих
и гледали смо се у чуду
јер они су видели град
а ми рушевине
Па ипак поздрависмо се
при уласку у њихове бродове
којима смо отпловили
а они заувек остали овде
И ВИДИ ДА МЕ НЕМА

већ виђено

Постоји једно место... Наговештај свега што данас постоји,
једна Атлантида, нека нова Грчка, Африка и Нил.
Колевка нас љуља, данас њена чеда - сутра само дим.
Постоји једно место... Тамни вилајет свих жеља и нада,
чун у ком се снива јасно ко на јави и
сусреће песник по изласку из Хада.
Постоји једно место које тражи себе у свему
што јесте и што не постоји,
једно старо место у које се пада. Научите пјесан!
Нека се окамени! и приђите млади, горки, занесени.
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ДАНИЈЕЛА ПАВИЧИЋ

МЕСЕЧИНА
Заварани месечином
лутали смо дуго, дуго…
од умора сан нам дође
па уснисмо нешто друго…
Низаху се дивни снови...
многа сунца, многа поља,
учини се лакомима свака ноћ од сваке боља...

Ти осмехом једним
целу прошлост вратиш,
све оне тренутке
док љубисмо страсно…
Ја из душе вапим
за осмехом твојим
што шапатом љубав
изговара гласно...
Смеј се, Драги, смеј се...
то је твоја снага душа, као птица,
дрхти да те спозна…
огрејана звездом
твога радовања
она се узнесе
и све тајне дозна.

Продадосмо у бесцење
своје снове, своје наде…
кад месецу то досади,
са ока нам сан украде…
Сад лутамо, тихо, гладно,
завидећи старој срећи...
заварани месечином,
једно другом - све журећи.
ОСМЕХ
Тај твој ведри осмех
као сунце живо
боји сиве дане,
срце моје греје...
Живим за тренутак
да угледам само
твоје мило лице
док се тако смеје…
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ГОРАН ПАОВИЋ

РУКОВЕТИ

Рукохват диригентске руке почива на белом грлу музике.
Отвара усне широко на насмејаном лицу Неготина
и зазива крик предака, колико и прегршт духова
оличених у нашим склопљеним, а радосним очима.
Вечна јеси, душо словенска.
Сав свет на музици почива, њоме живи и дише,
системима за лествице успиње се ка небесима.
Интервалима музичким пулсира било света,
око дура и мола све се врти, окреће.
Вечна јеси, душо словенска.
Бог, мајка и музика су све, а Бог је највећи,
све тројично ко једно у нама почива.
И бива већма, као шеста руковет посвећена
највећем јунаку свога времена.
Вечна јеси, душо словенска.
Од прве до шеснаесте (незавршене) руковети
рађа се, умире и васкрсава, залива сузама и негује
крхко српско биће у музици и узраста
дубоко до старине, високо до Византије.
Вечна јеси, душо словенска.
Славан је септембар, златан октобар
у граду, у земљи где сви певају и плачу.
Стара црква Богородичина у старом граду,
у срцу Мокрањчевом, у срцу твом, у срцу мом,
дани прекратки да узнесу љубав према Српству.
Вечна јеси, душо словенска.
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Певају хорови, силе, натпевавају се ко славуји,
зрију виногради, берба је, тече вино у потоцима,
теку реке људи, као ноте у партитурама,
из грлâ ангели узносе славе и тропаре
да разбију маглу у души, гласови од миља
упрти према Букову који их благосиља.
  Вечна јеси, душо словенска.

ИСИДОРА СЕКУЛИЋ

***
Неке ствари се не изговарају. Осете се у покрету, погледу.
Нисам стидљива, ни плашљива. Нећу да их изговорим. Не
умем да их објасним.
Уморила сам се тражећи реч савитљиву - да не поруши
невидљиви мост, меку - да ти руке не умртви, рец - музику, ону
тиху коју волимо. А да кажем: „Ми то себи не смемо да дозволимо,
али...”, или оне две обичне које сам многима рекла... ми нисмо
многи. Уморна сам. Од твог неуморног загрљаја, шта сам стекла?
И шта ако не дочекам сутра, а нисам ти рекла?
***
Можда је то само изговор за меку и фину паучину која се
прилепила, згуснула у љуску - непробојан штит.
Немам времена, а да га имам, онда кад ме снађе- писала бих:
о уметности испијања прве јутарње кафе; о белим порцуланским
шољицама са роза цветићима и паду сваке капи из месингане џезве
у њих; о металном послужавнику који насмејана кроз двориште до
наших жалосних врба носиш; о начину на који га на сто од прућа
спушта твоја нежна, бела рука; о коти на којој нам се сусрећу
погледи док низ грла клизи топло црнило...
Можда је само изговор, ал’ већ је шест. Побећи це ми
аутобус. Изгорећу језик. А једном, једном ћу о свему писати.
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МИСТИКА
БРАНКО ПАВКОВИЋ

ЛОГИКА
Ми смо заједно  
само због просте чињенице
да је ваздух у мојим алвеолама
онај исти у твом уздаху
због неостварене жеље.
Ми смо заједно због ветра
који ти мрси косу и нервира те,
који направи мало торнадо
улетевши кроз прозор моје собе
разбацујући листове мојих радова
по тепиху којим си ходала.

У мени заиста бесне ратови,
али то нисам ја.
То неко у мени претура по моралу,
цепа ми листове љубавних песама
вршећи емотивно чишћење
у мом срцу које није зло.
Љубав у мене долази
из правца растанака и суза
и ја плачем због сусрета са њом
јер састаћемо се
када нам буде најлепше,
Постаћемо два мехура сапунице
који ће ући у нечије купатило,
у прљаву воду каде
из које излазе он и она
чисти као новорођенчад.

Ако ти кажеш да нисмо заједно,
онда ми вероватно живимо
на различитим планетама.
Ја на ледено бездушном Марсу,
ти на цијановодоничној Венери.
Када боље размислим,
у овоме има неке логике,
али за сада нека буде тако.
Од превише логике
стихови полуде
на неко време,
затим оздраве
као да се ништа логично
није ни дешавало.
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СНЕЖАНА МИЛОВАНОВИЋ

СЛАВИЦА ЈАНКОВИЋ

НЕСТАЈАЊЕ

***

Бледим
при пламену
свеће.
знам да ме
више нема.
Ни у трави,
ни у рузмарину,
ни у врелини
огњишта.
Снови су
преметнули,
уништили,
сахранили
стварност.
Ни снова
више нема.

Док слушам звуке ноћи,
и цврчка песму,
док пишем своје сање,
желим да знаш:
ма, нисам ја таква
као све, које су страст дале на трен
и твојим животом прошле
као свеће титрај и пламен.

КРАЈ

Љубав на длану
дарујеш ми...
Сутон и залазак сунца
мирис своје коже.
Додир благ и душа снева.
Предајем ти
душу на длану.
Продужи овај чудесни час
трајањем у нама...

Ево, ту
вена куца
за само један рез.
Дајте ми оштрицу
да годинама
помутим
след.

Ја сам она очију тужних
нестварна за тебе као и за друге
што светом хода тражећи
у сновима боје дуге.
***

И даље је мај...
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ТАМАРА ЛУЦИЋ ДИНИЋ

ИВАН ТОМИЋ

АГОНИЈА

ПОБУНА ЈАЧЕГ

Прихватам тешке речи као утеху јер мене спомињу …
Да ли су пробали да ме убију
Или ми се кратки уздаси о тебе заплићу …
Руке ми болне лепљиве од слатко-слане крви
Твој поглед ме и даље нежно али упорно мрви.
На душу ми сипаш љуте капи сока
Киселину ми сипаш на тело и оба ока ...
Зато небитно је сада што лоше су стигле вести,
Кад свака јача мисао води ка бесконачној несвести.
Врисак не успева, срце одавно спава …
Руком за твој врат хватам се ...
Полако сасвим полако и нечујно
Ја данас поново будим се …

Ево шта ми живот на почетку даде
Дух ми пресахњава и снага се стрви
Да устанем силно више нема наде
Јер моје су побуне гушене у крви

САЊАМ

Пред бојеве на јуриш у рог сам трубио
Мач ми секо месо куршум кости смрви
Битке сам добијао а ратове губио
Све моје су побуне гушене у крви
Презрео неправду постављо јој бране
Често био последњи понекад и први
Делио врлине расипао мане
А моје су побуне гушене у крви
Бразде остадоше на телу и души
Баш све су ми ране походили црви
Доказ да мој бедем може да се сруши
Остао сам ето угушен у крви

Споро, али ефектно сањам да се данима не будим.
Кријем себе од јаве да бар лаганије полудим ...
А сањам мртве како вапе за животом
И сањам душе подбуле и празне.
И сањам људе, гробове и сањам утваре разне.
А клела сам се да никада нећу преживети Смрт за живота.
Говорила да то је неприхватљиво,
Говорила да то је срамота ...
А ево ме у гротлу смрти још мало живе
А безбожници у сенкама лагано по мени миле.
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МИОДРАГ ЗЛАТКОВИЋ

СВЕ ЋЕ СЕ ПОНОВИТИ У ДРУГИМА
ИЛИ МОЖДА НИКАД

РАТНИЧКО ЗАВЕШТАЊЕ

Ноћима сам доводио мртве
да би ме препознала. Облачио
венчану кошуљу. Поред ње лежао.
Тад би узимала сузе из прошлости
и стављала на очи
пре него што страх оде у нашу децу
снагу да им узме:

Шта вреди
Признање
Покајање

Милош је са два годишња круга
последњи пут слатко јео
из мојих прстију. Често ме
дозивао у тренуцима глади
растављајући жеље на уздахе
за небеском храном
дугиним бојама/сопственом изнутрицом.
Милица није хтела да се роди
и узнесе до стварности. Познавајући
моћ Светих лекара
да смрти подаре живот
анђеоским силама објашњавала је
мајчиној утроби Велику Истину
спајања са мном.
Данима сам одводио мртве
да би ме заборавила. Свлачио
маску смирености. Бежао.
Тад би остављао бол најежених свећа
звездама да у сусрет изађе
и заокружи патњу пре него што радост
дође у нашу децу снагу да им да.
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САША СКАЛУШЕВИЋ СКАЛА

Мајци остају
Само кости
Сестри остаје
Прах
Потомцима својим
Завештали смо
Огроман
Страх
СВИ ПРОТИВ СВИХ
Говорили смо о ватри
Речима што уједају
Тада је било лако
Само ми и они
Ми са једне стране
И они са оне друге
Класичан однос црно-бело
Ломача је изгорела
Вешала су пала
Браве су се закључале
Сада смо сви против свих
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САША СТАНИМИРОВИЋ

ПРОСИМ ЈЕ
Просим је од разних
Најчешће оних
који је не могу дати
Од ветра
од коврџавих дечака
Од рибара
просим је од просјака
од намрштеног господина
Дајте ми је на лепе очи
на невиђено
Дајте ми је у инат
подбулим татиним синовима
Лењим мамини одликашима
Не размишљајте већ само дајте
Без кајања онако српски

Ако не дате
Бићу тужнији од Орфеја
И црвенији од клања
Хладнији од разума
Сиромашнији од логике
Тиши од пања
И слободнији од слободе
О њој говорим деци
Дечаци спремају поход, мусави витезови
Девојчице маштају о њеној белој хаљини
Небо нежности нудим  и ни облачка
Море верности и ни кап више
Њеном плавом косом обојићу зору
Она је необавештена власница
Мојих мисли и дамара
Сусрет са њом ми потроши дан
Зато се надам и трујем
Тугом човека који путује сам
Просим је а нико ми је не да

Дајте ми је због болести
Којој нема времена ни лека
Због скромности
Која никад не би врлина
Због незаборава онога који чека
Због лоше политике
Или због страсти прошлог века
Ако је добијем
Нека ме гоне и траже
Моћнији бићу од самоће
И храбрији од  Вељка
Мирнији од почасне страже
Богатији од подстанара
И нежнији од лирике  
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ЉУБИША РАЈКОВИЋ КОЖЕЉАЦ

ГОРАН ВУЧКОВИЋ

ФРУЛА

ОДГОВОР НА ТУЖНУ ЉУБАВНУ ПЕСМУ
Бори Дугићу

срцем је узмеш
усном дотакнеш
као Исус руком
мртвог Лазара
и гле
оживи лепотом
гласне се радошћу
као новорођенче
плечем
кликне
да се помами
као и живот сам
до сунца би
и преко сунца
а онда се опет
суноврати
у мук гробни
ко коме ту
душу дарује
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за Никиту, постхумно
Опет је зора осванула нова
иако сам јуче сахранио себе
у колеквку неког несретног.
још нерођенчета.
Изнова је замирисала моја ливада
иако су јуче бесни косачи
безосећајно тлачили њено зеленило.
Из мога ока опет блиста суза,
већа од свих река, од свих мора,
иако је од туге јуче пресахла.
Поново падају кише, листају горе,
девојке се смеју,
на Калимегданима Сретени
срећу траже.
А ја мртав и свестан
колико су лажи слатке,
колико су заблуде лепе
и да нисмо постојали.
Кад би бар велика бела птица
поново снела месец на небо.
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