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Оригинални научни рад

Са же так: Не дав но је у за о став шти ни по ро ди-
це Фрајт Хри сти на Ме дић про на шла две пар-
ти ту ре за бо ра вље ног бе о град ског ком по зи то-
ра Ла ди сла ва Грин ског ко ји је стра дао у ло го-
ру за вре ме Дру гог свет ског ра та. Та де ла су 
So na ta qu a si Fan ta sia за ви о ли ну со ло и Qu a tre 
piè ces за ви о ли ну и кла вир. За тим је у За гре бу 
про на ђе на и пар ти ту ра Su i te Ori en ta le за сим-
фо ниј ски ор ке стар. Но во от кри ве не ком по-
зи ци је Грин ског при ка за не и ана ли зи ра не су 
у овом ра ду кроз по је ди нач ну об ра ду сва ке 
по на о соб. Текст има за циљ да пру жи ја сни ји 
увид у ства ра ла штво и по е ти ку овог ком по зи-
то ра, а та ко ђе, да тач ни је по зи ци о ни ра Грин-
ског у окви ри ма вре ме на у ко јем је ства рао уз 
ком па ра тив ни при каз слич них ком по зи ци ја 
ње го вих афир ми са них са вре ме ни ка, тач ни је: 
Со на те фан та зи је Љу би це Ма рић, Ле ген де о 
Је фи ми ји Ми ло ја Ми ло је ви ћа и Бал ка но фо ни је 
Јо си па Сла вен ског.

Кључ не ре чи: Ла ди слав Грин ски, Грин ба ум, 
хо ло ка уст, So na ta qu a si Fan ta sia, Че ти ри ко ма-
да, Ори јен тал ска сви та, Ле вант, мо дер ни зам, 
зе ни ти зам, му зич ки при ми ти ви зам, ар ха ич-
ност.

Ко ли чи на по да та ка ко јом да нас рас по ла же мо о 
жи во ту и де ли ма Ла ди сла ва Грин ског (Grin-
sky, не мач ки – Grünba um) ве о ма је скром на. 

Оно што је по зна то је сте да је Грин ски био ком по-
зи тор је вреј ског по ре кла, ро ђен 1904. го ди не у ме сту 
Сом ба теј (Szom bat hely)1 у Ма ђар ској и да је свој крат-
ки жи вот про вео у Бе о гра ду, ак тив но до при но се ћи 
ра зно вр сно сти бо га те му зич ке сце не у пре сто ни ци 
из ме ђу два ра та.

Вла сти мир Пе ри чић, у свом ка та ло гу Му зич ки ства-
ра о ци у Ср би ји, уоп ште не по ми ње Ла ди сла ва Грин ског 
што нам мо же де ло ва ти нео прав да но уко ли ко узме-
мо у об зир спи сак по зна тих ком по зи ци ја овог ауто ра 
ко ји је са чи нио Бо ри слав Чи чо вач ки.2 На том спи ску 
на ла зи се из не на ђу ју ће ве ли ка ко ли чи на де ла ко ја по 
свом оби му и ин стру мен тал ном са ста ву мо гу ука зи ва-
ти са мо на чи ње ни цу да је њи хов аутор био стра ствен 
и пло дан умет ник ко ји је су ве ре но вла дао сво јим уме-
ћем, али пре све га – да је био це њен и тра жен.3 Об ја-
шње ње за што је Грин ски из о стао из Пе ри чи ће ве књи-
ге мо же мо де ли мич но про на ћи у са мом пред го во ру 
Му зич ких ства ра ла ца у Ср би ји у ко јем аутор на во ди 
кри те ри ју ме ко ји ма су се пи сци (по ред Пе ри чи ћа, ту 
су Ду шан Ко стић и Ду шан Ско вран) ру ко во ди ли при 
из бо ру де ла и ком по зи то ра, а ме ђу њи ма и же љу да се 
пру же по да ци о де ли ма ко ја се да нас сре ћу на про гра ми-
ма (Pe ri čić 1969: 6). Грин ски се, да кле, у вре ме пи са ња 
по ме ну те књи ге уоп ште ни је из во дио на кон церт ним 
по ди ју ми ма Ју го сла ви је (па ни Ср би је), а пра ви раз лог 
је то што су го то во сва ње го ва де ла би ла из гу бље на 
или уни ште на за вре ме Дру гог свет ског ра та. По да так 
о то ме ка ко је Грин ски тач но за вр шио жи вот, по знат 
нам је на осно ву се ћа ња Љу би це Ма рић, са ко јом је 
Грин ски за јед но сту ди рао ком по зи ци ју код Јо си па 
Сла вен ског: За вре ме ра та (1941–1945), Грин ба ум је при 
по ку ша ју бек ства из ло го ра уби јен. (Ma rić 2009: 35)

Циљ ово га тек ста ни у ком слу ча ју ни је да ис ти че и 
на бра ја све оно ма те ри јал но, а пре све га ду хов но што је 
на ко лек тив ном ни воу не по врат но не ста ло то ком три и 
по го ди не оку па ци је Бе о гра да, али је вред но не гу би ти 
из ви да по је ди не по дат ке о стра да њи ма и не са гле ди вој 
ште ти. Је дан по да так ка же да је то ком ра та у Бе о гра ду 

1 Видети текст Ме ли те Ми лин у књи жи ци уз CD из да ње 
му зи ке Ла ди сла ва Грин ског, у при ло гу ча со пи са. 

2 Бо ри слав Чи чо вач ки, Ла ди слав Грин ба ум Грин ски, спи-
сак де ла, (ру ко пис), 2014. 

3 У спи ску се на во де три ка мер не ком по зи ци је, је дан 
ба лет, јед на опе ра-ора то ри јум, три кон цер тант на де ла и 
чак три на ест ор ке стар ских ком по зи ци ја. Видети и списак 
Мелите Милин из 2016. уз CD издање.
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раз ру ше но или те же оште ће но 17.750 ста но ва. (Исто ри ја Бе о гра да, 1974: 555) Дру ги по да так ка же 
да су за вре ме ра та оку па то ри уни шти ли око 9.000 бе о град ских Је вре ја (Исто). Иако је та ква вр ста 
ра за ра ња не појм љи ва, и ма да не ма на чи на да се са по у зда но шћу утвр ди шта је све од кул тур ног 
и умет нич ког на сле ђа уни ште но, прет по став ка је да је је дан скром ни део опу са Ла ди сла ва Грин-
ског ипак, ве ро ват но, био по ште ђен. У би бли о те ци Фа кул те та му зич ке умет но сти у Бе о гра ду 
по сто ји сиг на ту ра за пар ти ту ру ње го ве опе ре-ора то ри ју ма Ма ка беј ци, ма да за вре ме пи са ња 
овог тек ста при ме рак пар ти ту ре ни је био до сту пан и ни је би ло по зна то где се на ла зи. С дру ге 
стра не, у но то те ци Ра дио Бе о гра да не по сто ји ни јед на пар ти ту ра Ла ди сла ва Грин ског, као ни у 
Удру же њу ком по зи то ра Ср би је. Ме ђу тим, Хри сти на Ме дић је не дав но у за о став шти ни Луд ми ле 
и Јо ва на Фрај та про на шла но те за две ка мер не ком по зи ци је Ла ди сла ва Грин ског, а убр зо по том 
им се при дру жи ла и тре ћа – и то ор ке стар ска. То су So na ta qu a si Fan ta sia за ви о ли ну со ло, Qu a tre 
piè ces за ви о ли ну и кла вир4 и Su i te Ori en ta le за сим фо ниј ски ор ке стар.5

Упра во те по ме ну те, но во от кри ве не ком по зи ци је Грин ског би ће при ка за не и ана ли зи ра не у 
овом ра ду. Кроз по је ди нач ну об ра ду сва ке по на о соб, овај текст ће има ти за циљ да пру жи ја сни-
ји увид у ства ра ла штво и по е ти ку јед ног за бо ра вље ног ком по зи то ра, а та ко ђе, уз ком па ра тив-
ни при каз слич них ком по зи ци ја ње го вих афир ми са них са вре ме ни ка, да тач ни је по зи ци о ни ра 
Грин ског у окви ри ма вре ме на у ко јем је ства рао.

So na ta qu a si Fan ta sia
Ова јед но ста вач на ком по зи ци ја за ви о ли ну на ста ла је 1932. го ди не6 и на осно ву тврд ње Бо ри-

сла ва Чи чо вач ког да је Со на та фан та зи ја Љу би це Ма рић (пре ми јер но из ве де на са мо три го ди не 
ра ни је – 1929) јед но од пр вих де ла за со ло ви о ли ну у срп ској му зи ци (Чи чо вач ки 2010:18), мо же 
се за кљу чи ти да је и до при нос Ла ди сла ва Грин ског со ли стич кој ли те ра ту ри за овај ин стру мент 
ме ђу пи о нир ским пр вен ци ма код нас. Пар ти ту ра је ве ро ват но ауто граф ско из да ње, а из да вач је 
Edi tion K. Boj ko vitch, Бе о град. (Ви ди сли ке бр. 1, 2 и 3)

При пр вом су сре ту са овом ком по зи ци-
јом, и са му зи ком Ла ди сла ва Грин ског уоп-
ште, осе тан је и на ви ше пла но ва уоч љив 
ди рек тан ути цај ње го вог учи те ља – Јо си-
па Сла вен ског. С тим на уму, ја сно је да је 
Грин ски био за не сен оном стра ном мо дер-
ни зма ко ја је за свој кре до има ла по вра так 
му зич ком при ми ти ви зму, ата ви стич ку сна-
гу под све сног и на па ја ње бо га тим на сле ђем 
нај ста ри јих му зи ка. На из ве стан на чин, 
му зич ки је зик ово га ком по зи то ра мо гли 
би смо да по ре ди мо са плат ни ма Ан ри ја 
Ру соа, фран цу ског на ив ног сли ка ра ко јег 
је аван гар да с по чет ка 20. ве ка из у зет но 
це ни ла због ње го ве де ти ње не спу та но сти, 
ди рект но сти, све жи не и кре а тив не искре-
но сти. Ова ква ана ло ги ја се по нај пре мо же 
уочи ти на пла ну хар мо ни је ко јом се Грин-
ски ко ри стио. На осно ву до ступ них пар ти-
ту ра, ба за од ко је се ком по зи тор ни је уда ља-
вао је сте про ши ре на то нал ност са из у зет но 
ве ли ким бро јем еклек тич но здру же них хар-
мон ских осо бе но сти. На и ме, у му зич ком 
пи сму ово га ком по зи то ра ко ха би ти ра ју, и 
то у вр ло уском про сто ру, мо дал ни је зик, 
број не на род не ле стви це, би то нал ност па 

4 Обе ове камерне композиције Гринског изведене су први пут после рата на концерту под називом Ла ди-
слав Грински и Јован Фрајт – откривање непознатих страница српске музичке прошлости, одржа ном 6. 
но вембра 2014. године у Галерији САНУ. Концерт је приредио Музиколошки институт САНУ (уз финансијску 
подршку СОКОЈ-а), а организатор је била Мелита Милин, аутор текста о Гринском у програмској књижици. 
Извођачи су били: Мадлен Стокић-Васиљевић, виолина, Анета Илић, сопран и Неда Хофман, клавир.

5 Сви ту је про на шао Да вор Мер каш у Му зич ком ин фор ма тив ном цен тру у За гре бу.
6 Снимак композиције налази се на CD-у у прилогу часописа. 
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и по ли то нал на хар мон ска на сло ја ва ња (у јед ном слу ча ју чак че ти ри раз ли чи та то на ли те та7), 
ме ди јан ти ка, акорд ска са звуч ја им пре си о ни стич ке про ве ни јен ци је али ко ри шће на у сна жном, 
екс пре си о ни стич ком ма ни ру, на гли ско ко ви у уда ље не акор де, за тим хро ма ти ка, па и обри си 
тра ди ци о нал но-функ ци о нал них хар мон ских пла но ва и елип си. Упра во ту ле жи оправ да ност 
по ре ђе ња са по ме ну тим Ру со ом – слу ша лац је из ло жен кон стант ним и на глим сме на ма јар ких 
бо ја и гру бих по те за, а њи хов збир ни енер гет ски по тен ци јал от кри ва на ив ну ви тал ност и вр сту 
при мал но сти ко ја је за пра во пи та ње све сног и на мер ног умет нич ког ге ста.

Дру га и под јед на ко бит на став ка у де фи ни са њу хар мон ског је зи ка Грин ског, а у ве зи са ње го-
вим на сле ђем, је сте афи ни тет ка под не бљу и тра ди ци о нал ној му зи ци Ле ван та – ка ко по про-
грам но сти ко ја је при сут на у на сло ви ма ком по зи ци ја и на сло ви ма по је ди нач них ста во ва ње го вог 
дуа за ви о ли ну и кла вир, те сим фо ниј ске сви те (на при мер: Хе бреј ска ари ја, Тур ско ве че, Тур ска 
свад ба), та ко и по из бо ру на род них ле стви ца ко је су у ди рект ној ве зи са клец ме ром, је вреј ском 
све тов ном му зи ком. Пр ви при мер за то је већ на са мом по чет ку Со на те, где у тре ћем так ту уво да 
чу је мо фри гиј ско-хар мон ску ле стви цу in g ко ја звуч но асо ци ра на клец мер мо ду се.

По ред на бро ја ног, ка рак те ри стич не су за хар мон ски је зик Грин ског и сво је вр сна еман ци па ци ја 
ди со нан це, као у 18. так ту,

а тако ђе и че ста „вар љи вост“ ал те ра ци ја – ал те ро ван тон ће се ре ал те ро ва ти спон та но, без по себ-
но очи глед ног хар мон ског раз ло га (такт број 20).

7 У сим фо ниј ској ком по зи ци ји Su i te Ori en ta le, о ко јој ће ка сни је би ти ре чи. 
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Слика бр. 2 – Почетак прве стране Sonate Quasi Fantasia са посветом виолинисти Андреју 
Хаузеру који је био солиста и концертмајстор окестра Радио Београда, а наступао је и у 
саставу квартета Тополски-Вајланд-Хаузер-Хорват
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Свим овим на бро ја ним сред стви ма, ком по зи тор на се би свој ствен и ори ги на лан на чин усва-
ја мо дер ни стич ку те ко ви ну не га ци је то нал ног си сте ма, у сво јим де ли ма оства ре ну мно штвом 
на из глед не ком па ти бил них хар мон ских ре ше ња. Шта ви ше, ов де је реч о сво је вр сном пан да ну 
не мач ком на пу шта њу то нал ног си сте ма – на су прот то тал ном рас ки да њу свих до та да шњих хар-
мон ских спре га у слу ча ју Дру ге беч ке шко ле, Грин ски, као и број ни ње го ви са вре ме ни ци, овој 
про бле ма ти ци при ла зи са по лар но су прот не стра не та ко што уче ста лим про ме на ма хар мон ских 
пло ха и њи хо вим на сло ја ва њем ли ша ва хар мон ски ток тра ди ци о нал не кон тек сту ал но сти, а на 
тај на чин хар мон ска функ ци о нал ност би ва пот пу но ре ла ти ви зо ва на.

На кло ност Ла ди сла ва Грин ског пре ма му зи ци сво јих пре да ка мо же се уочи ти и на осно ву 
са мог из бо ра ин стру мен та ко ји је, у кон тек сту те мат ског ма те ри ја ла уво да Со на те, алу зи ја на 
на род но му зи ци ра ње Је вре ја. Та ко ђе, де ло по чи ње дво зву ком ге-де1 што зна чи да је ком по зи тор 
упо тре био тре ћу и че твр ту пра зну жи цу, док су на ред на три так та уво да на пе да лу по след ње 
жи це – ово су још не ки од ти пич них по сту па ка у на род ном сви ра њу. По зна то је да је ви о ли на 
нај про ми нент ни ји ин стру мент клец ме ра, а на осно ву тек ста Ра фа и ла Бла ма,8 Грин ски ни је сви-
рао ви о ли ну те овај из бор де лу је пре као све сна од лу ка не го као опре де ље ње усло вље но ин стру-
мен тал ним уме ћем, као на при ме ру Љу би це Ма рић.

Упра во је Со на та фан та зи ја Љу би це Ма рић нај по де сни је де ло с ко јим би ова ви о лин ска 
ком по зи ци ја Ла ди сла ва Грин ског мо гла да се упо ре ди. Оба ра да на ста ла су у ре ла тив но уском 
вре мен ском оп се гу, оба мла да умет ни ка су сво је ком по зи тор ско усме ра ва ње ду го ва ла истом 
учи те љу, а по сто ји и низ ка рак те ри сти ка чи јим би по ре ђе њем би ло ја сни је шта је од Сла вен ског 
на шло од је ка у сен зи би ли те ту Ма ри ће ве, а шта код Грин ског.

Нај у оч љи ви ја раз ли ка из ме ђу ова два де ла је сте хар мон ски је зик. Већ на ве де не ка рак те ри сти-
ке хар мо ни је код Грин ског су су прот ност уме ре ни јим и урав но те же ни јим сред стви ма ко ји ма се 
Љу би ца Ма рић ко ри сти ла. Њен се је зик ви ше осла њао на ра ну Бар то ко ву екс пре си о ни стич ку 
фа зу, као и на де ла Зол та на Ко да jа. У ње ној Со на ти не по сто ји ве ли ки број до ми нант них ако ра-
да, а не у по ре ди во је ма ње ди со нан ци, мо дал но сти, ме ди јан ти ке и елип си не го код Грин ског.

У по гле ду ме ло диј ске ин вен ци је, ове две ком по зи ци је су срод не уто ли ко што су обе из гра-
ђе не од те мат ског ма те ри ја ла, пре те жно за сно ва ног на ле ствич ном кре та њу и ма њим ско ко-
ви ма. До ду ше, код Љу би це Ма рић ме ло ди ја је по пут не спу та не ара бе ске ко ја, иако на мо мен-
те ис пре ки да на и ве ћим ско ко ви ма, од ме ре но осци ли ра у ши ро ким лу ко ви ма и у фо ку су 
јој ни су по на вља ња крат ких рит мич ких фор му ла и мо ти ва као што је слу чај код Грин ског. 

8 Ра фа и ло Блам, Је вреј ски пре глед, 1–2, 1983 (http://el mun do se fa rad.wi ki dot.com/se ca nje-na-kom po zi to ra-
grin skog) да тум при сту па сај ту: 21. 11. 2015. 
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са потписом Ладислава Гринског
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Ње го ва So na ta qu a si Fan ta sia оби лу је ме ло диј ским кре та њем ко је је мно го до слов ни је ле ствич-
но и вр ло се че сто од ви ја уну тар ре ла тив но ужег ам би ту са. Та ко ђе, пул са ци ја и осе ћај ме тра су 
кон стант но при сут ни, док је код Ма ри ће ве ме три ка ди рект но под ре ђе на му зич ким фра за ма, без 
по себ но на гла ше них те шких до ба.

Фор ма Со на те фан та зи је Љу би це Ма рић ис по ља ва се кроз ме ђу соб но са деј ство три кон тра-
сти ра ју ћа од се ка ко ји се на из ме нич но сме њу ју. Они на тај на чин ода ју ути сак спон та но тво ре не 
це ли не ко ја је ни кла из им про ви за ци је. Код Грин ског су сви обри си тра ди ци о нал не со нат но сти 
мно го при сут ни ји – обе те ме ја сно су из ди фе рен ци ра не и по ка рак те ру и по то на ли те ту. Пр ва 
по чи ње у 11. так ту и у еол ском је мо ду су in g, док је дру га те ма, од 49. так та, у до ми нант ном то на-
ли те ту – in d. Раз вој ни део (од 75. так та) мо то ри чан је, фраг мен та ран и то нал но не ста би лан, а 
при сут на је и ре при за (од 122. так та) ко ја чак за по чи ње ре ми ни сцен ци јом ма те ри ја ла из уво да 
ком по зи ци је. Јед на од осо бе но сти овог де ла је сте и чи ње ни ца да се по ме ну ти увод ни ма те ри јал 
ко ји по рас по ло же њу и ме ло ди ци алу ди ра на клец мер, по ја вљу је на још са мо два крат ка и изо-
ло ва на ме ста у со на ти: у мо сту (так то ви 39–40) и ре при зи, што је нео бич но с об зи ром да та кав 
ди стинк ти ван ка рак тер сна жно од у да ра од свих оста лих ма те ри ја ла ком по зи ци је ко ји су ја сно 
ори јен ти са ни ка за пад њач ком му зич ком иди о му. Мо гу ће је да баш у овом ам би ва лент ном од но су 
ком по зи то ра пре ма мо ти ви ци ле жи об ја шње ње за што је ком по зи ци ја са кла сич ним со нат ним 
об ли ком у на сло ву до би ла од ре ђе ње qu a si Fan ta sia.

Qu a tre piè ces
Че ти ри ко ма да за ви о ли ну и кла вир (из да-

вач је та ко ђе Edi tion K. Boj ko vitch, Бе о град 
– ви ди сли ку бр. 4)9 је сте сви та са ста вље на 
од крат ких ми ни ја ту ра вр ло пре глед не и 
кон ци зне фор ме, ја сно из ди фе рен ци ра них 
по ка рак те ру, а на осно ву са др жа ја, не пре-
тен ци о зно сти и пит ке ле жер но сти оне мо гу 
асо ци ра ти на ко ма де ко ји су би ли на ме ње-
ни са лон ском му зи ци ра њу. На зи ви по је ди-
нач них ста во ва по ре до сле ду из во ђе ња су: 
Air he bre ic, Ron di no, So irée tur que и Dan se 
Ro u main, пре ма ко ји ма мо же мо за кљу чи ти 
о ка квој вр сти про грам но сти је реч. У прет-
ход но из ло же ној ком по зи ци ји So na ta qu a si 
Fan ta sia на род ни ко ло рит је тек им пли цит-
но су ге ри сан рас по ло же њем увод ног од се-
ка ко ји хар мон ско-ме ло диј ским сред стви ма 
на сто ји да до ча ра ам би јент, кон крет ни је – 
ге о граф ско под не бље. У слу ча ју де ла Че ти ри 
ко ма да, про грам ност је ди рект на, а по себ но 
је зна чај на ње на рас пр ше ност фо ку са ко ји је 
пре ин клу зив ни ји не го ли ис кљу чив пре ма 
раз ли чи тим ет ни ци те ти ма и њи хо вим на сле-
ђи ма. Чи ње ни ца да је у ис тој сви ти Грин ски 
об је ди нио сво је до жи вља је хе бреј ске, тур-
ске и ру мун ске му зи ке го во ри са мо да је овај 
ком по зи тор, по узо ру на свог учи те ља Сла-
вен ског, за пра во био ко смо по лит са те жњом 
да ње го ва умет ност опи ше ши ро ки круг око вре мен ских зо на, ду хов них и кул тур них рас кр шћа 
на ко ји ма је и са ма му зи ка Бал ка на. (То ма ше вић 2009: 25)

Пр ви став, Хе бреј ска ари ја (на пи са на 1931. го ди не), крат ка је тро дел на ком по зи ци ја ко ја пре те-
жно мо дал ним ле стви ца ма и све ча ним али мир ним то ном на сто ји да ево ци ра рас по ло же ње ко је 
је, вр ло мо гу ће, сâм ком по зи тор осе ћао ка да је слу шао не ког је вреј ског кан то ра или бо ра вио у 
не кој си на го ги. С об зи ром да од ред ни ца за тем по гла си Mo de ra to re li gi o so qu a si An dan ti no, ова ква 
прет по став ка ни је нео сно ва на.

Кон крет ни је, што се ти че хар мо ни је, а она је ра ни је ока рак те ри са на као бит на ди стинк тив на 
цр та му зич ког је зи ка Ла ди сла ва Грин ског, сред ства ко ји ма се аутор у овом ста ву слу жи при па-
да ју мо дал но сти про же тој ро ман ти чар ском хар мо ни јом, та квом да до ча ра ва уме ре ност и ин тро-

9 Снимак композиције налази се на CD-у у прилогу часописа.
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Слика бр. 4 – Насловна страна Quatre pièces 
pour violon et piano у издању Edition К. 
Bojkovitch 
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спек тив ност. При сут на је и већ по ме ну та тен ден ци ја ауто ра да ал те ру је и ре ал те ру је то но ве, као 
на при мер у так то ви ма 15 и 16, у де о ни ца ма ви о ли не и ле ве ру ке кла вир ске прат ње.

Та ко ђе, у за вр шна че ти ри так та де о ни це кла ви ра, фак ту ра де лу је по све им пре си о ни стич ки, 
што иде у при лог тврд њи да је овај ком по зи тор био еклек ти чар.

Грин ски је ина че био склон то ме да, кад год по же ли да у сво јим ком по зи ци ја ма до ча ра из ве стан 
при звук бли ско и сточ ног ко ло ри та, он би у из град њи те мат ског ма те ри ја ла по се зао за пре ко мер-
ним се кун да ма. Бу ду ћи да је у овом ста ву имао на ме ру да при ка же кон тем пла тив ну и уз ви ше ну 
уз др жа ност, он је та кве се кун де углав ном и из о ста вио – по ја вљу ју се тек на не ко ли ко ме ста и то 
вр ло не на ме тљи во. На и ме, му зич ка пу бли ка чи ји је укус био од не го ван на за пад њач кој тра ди-
ци ји си гур но је у то вре ме мо гла да до жи ви пре ко мер не се кун де као ису ви ше сна жан и оче ви дан 
уплив ис точ њач ког ути ца ја и као та кве мо жда би обо ји ле цео став те на ве ле не ко „пре ко ухо“ да 
пре ви ди су шти ну? Уоста лом, по зна то је да су та да шњи му зич ки кри ти ча ри ма хом би ли на кло-
ње ни европ ским те ко ви на ма и да је у на зо ри ма јед ног де ла му зич ке јав но сти би ла оче вид на 
„тур ко фо бич ност“. (То ма ше вић 2009: 27) Мо жда је Грин ски пре ко мер не се кун де ма кар у овом 
ста ву на мер но из бе га вао ка ко би са чу вао чи сто ту му зич ке ин тен ци је.

Сле де ћа ми ни ја ту ра, Ron di no (на пи са на 1932. го ди не), пред ста вља жу стри став пле сног ка рак-
те ра у дво че твр тин ском ме тру. Ово је је ди ни став ком по зи ци је ко ји не ма про грам ски на слов, али 
по ка рак те ру и ме ло диј ској ин вен ци ји очи глед но је да ор ган ски при па да сви ти. Мо дал ност је 
ов де уме ре ни је при сут на не го у прет ход ном, а с об зи ром да је те ма ис ком по но ва на у ге мол хар-
мон ској ле стви ци, ја сно је да пре ко мер них се кун ди има зна чај но ви ше. Та ко ђе, упо тре ба ме ди јан-
ти ке је из ра же ни ја, што се ви ди у так то ви ма 18, 19 и 23. Још је дан од по ка за те ља да је Грин ски био 
окре нут и им пре си о ни зму, мо же се ви де ти у так то ви ма 29–38, у де о ни ци кла вир ске прат ње.
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У ком по зи ци ја ма Грин ског при сут на је и од ре ђе на вр ста спон та но сти у из ла га њу, за ко ју је на 
пр вом ме сту за слу жан ауто ров рап со ди чан трет ман фор ме. На и ме, ком по зи тор је че сто и не оче-
ки ва но глав ни те мат ски ма те ри јал под вр га вао ка рак тер ном ва ри ра њу и то обич но упо тре бом 
спо ри јег тем па и из ла га њем ма те ри ја ла у про ме ње ном ро ду. Та ко је и у 49. так ту, где је ме ло ди ја 
до би је на ва ри ра њем ини ци јал ног ге-мол мо ти ва, за тим ме ња њем ње го ве фи зи о но ми је по мо ћу 
успо ра ва ња тем па и тран спо но ва њем у Ес дур.

Глав на обе леж ја тре ћег, ла га ног ста ва Тур ско ве че је су да се му зич ки ток у це ло сти од ви ја над 
пе да лом то ни ке и да се ар пе ђи ра на прат ња у де о ни ци кла ви ра до слов но, ости нат но по на вља од 
по чет ка до кра ја ком по зи ци је без ме ња ња фи зи о но ми је – ре ла тив но хра бар ком по зи тор ски гест 
с об зи ром да је ми ни ја ту ра на пи са на 1927. го ди не. 

Овај став је фор мал но нај све де ни ји јер је из гра ђен од ре че ни це ко ја се из ла же три пу та. У 
дру гом из ла га њу, она је прак тич но не из ме ње на – са мо је тран спо но ва на за ок та ву ви ше, док је 
њен тре ћи на ступ ка рак тер на ва ри ја ци ја (на лик оној из прет ход ног ста ва), у исто и ме ном ду ру, 
ме ђу тим ово га пу та без из ме не тем па. То нал ни цен тар је in es, а хар мо ни ја је мо дал на – пр ва два 
на сту па те ме су у ком би на ци ји еол ског и фри гиј ског мо ду са. Та ко ђе, пре фи нал ног из ла га ња 
ре че ни це у про ме ње ном ро ду, дур ска тер ца се на два ме ста нео че ки ва но по ја вљу је уну тар ако ра-
да у де о ни ци де сне ру ке кла вир ске прат ње (так то ви 10 и 18), до при но се ћи ми стич ном при зву ку 
ста ва и осве жа ва ју ћи му зич ки ток. Сми ре на, ме лан хо лич на, ши ро ка и еле гич на ме ло диј ска 
ли ни ја ко ју из ла же ви о ли на не мо же се до ве сти у ди рект ну ве зу са му зи ко ло шки аутен тич ним 
му зич ким на сле ђем тур ског под не бља, већ је ауто ро ва сло бод на им пре си ја и ви зи ја, по сво јим 
кон ту ра ма – са свим за пад њач ка. Мо же се ре ћи да под се ћа на ма што ви то, али ро ман тич но и 
не ин фор ми са но ви ђе ње ода ли ски у тур ским са ра ји ма, на плат ни ма фран цу ског сли ка ра Ен гра. 
Је ди ни ис точ њач ки „за чин“ ко ји она у се би но си је сте по вре ме на по ја ва сни же ног дру гог ступ ња 
(ма ло пре по ме ну ти фри гиј ски мо дус).

По след њи став сви те, Ру мун ска игра (на пи са на 1932. го ди не) је ро бу сна тро дел на ми ни ја ту ра, 
рит мич ки сим пли фи ко ва на, али прег нант на и сна жног пле сног на бо ја. У њој Грин ски спрет но 
оправ да ва пред ло жак из на сло ва ме ло диј ским ма те ри ја лом ви о ли не ко ја ов де по се ду је гу слар-
ски ка рак тер. Иако у мо ти ви ци по сто ји не што им пли цит но кар пат ско, у пи та њу ве ро ват но ни је 
ци тат не ке по сто је ће на род не ме ло ди је, јер већ у тре ћем так ту она за хва та ам би тус ок та ве, што 
ни је у са гла сју с му зич ком тра ди ци јом овог под не бља. Упр кос то ме, му зич ким сред стви ма жи во 
је до ча ра на сти ли зо ва на ат мос фе ра не ке на род не свет ко ви не и слу ша лац ја сно мо же да ви ди 
игру у ко јој се по ја вљу је чо век, у свом пле сном ис по ља ва њу, си ров и сурoв бал кан ски древ ни чо век, 
озно јен и раз го ро па ђен, бал кан ски чо век по сред свог за бав ног ме ди ју ма, у свом са мо за бо рав ном и 
раз и гра ном по на ша њу. (Сте фа но вић 1971: 22) Та ко ђе, по себ но упе ча тљи ва ка рак те ри сти ка ово га 
ста ва, на ро чи то у по ре ђе њу са прет ход на три, је сте мно го сло же ни ји хар мон ски план, бо га ти ји 
и хра бри ји фонд са звуч ја. Ком по зи то ро ва не спу та ност у овом по гле ду нај у оч љи ви ја је у че стој 
упо тре би би то нал но сти, од но сно би мо дал но сти, као на при мер у так то ви ма 21 и 22. Ме ло ди ја 
ви о ли не је у фри гиј ском мо ду су in h, док је кла вир ска акорд ска прат ња у Ха ду ру.
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У сре ди шњем, кон траст ном од се ку, аутор још јед ном у овој сви ти, на се би свој ствен на чин, 
ка рак тер но ва ри ра ини ци јал ни ма те ри јал ста ва и ту је ме ло ди ја из ло же на у фри гиј ском мо ду су, 
док је кла вир ска прат ња у исто и ме ном ли диј ском мо ду су.

Број не слич но сти, али и ана ли тич ки за ни мљи ве раз ли ке пре су ди ле су да за пан дан овом де лу 
Ла ди сла ва Грин ског по слу жи ком по зи ци ја Ле ген да о Је фи ми ји Ми ло ја Ми ло је ви ћа. Иако је би ла 
на пи са на за ви о лон че ло и кла вир, ње на про грам ност и стил ске цр те нам при по ре ђе њу са ком-
по зи ци јом Грин ског мо гу пру жи ти дра го цен увид у умет нич ка стре мље ња ком по зи то ра ко ји је 
у жи жи ово га тек ста.

Ле ген ду о Је фи ми ји од ли ку је ро ман ти чар ска хар мо ни ја, не ста бил на, на ме сти ма чак рас ко шна, 
а њен при мар ни им пулс је сте она вр ста ро ман ти чар ског усу да ка кав мо же мо сре сти у му зи ци 
Алек сан дра Скр ја би на и ње му слич них ком по зи то ра. Та кав усуд се по себ но осе ћа у глав ној те ми 
ви о лон че ла, у 21. так ту, чи ји по чет ни мо тив по свом рас по ло же њу асо ци ра на увод ну фра зу 
Ел га ро вог кон цер та за ви о лон че ло. Та ко ђе, при сут ни су и упли ви им пре си о ни зма – цр та ко ју 
ком по зи ци ја де ли са Че ти ри ко ма да Грин ског. Ово је нај уоч љи ви је у цен трал ном, кон траст ном 
од се ку Ле ген де о Је фи ми ји, о ко јем ће још би ти ре чи.

Фак ту ра је код Ми ло је ви ћа на мо мен те раз ба ру ше но еруп тив на, као на при мер у так то ви ма 
28, 34 и 35. Код Грин ског не по сто је та кви из ли ви енер ги је и па то са, што му зич ки ток у Че ти ри 
ко ма да чи ни не по сред ни је из ло же ним, без афек ту а ци је.

Ли те рар ни пред ло жак Ле ген де о Је фи ми ји је исто и ме на пе сма Ми ла на Ра ки ћа и срж Ми ло је-
ви ће вог до жи вља ја ових сти хо ва се мо же чу ти у цен трал ном од се ку ком по зи ци је. У мно го че му, 
он је сли чан ста тич ном, ла га ном, тре ћем ста ву код Грин ског. То је лир ски, кон траст ни од сек, 
из ра же не не жно сти, искре но сти и то пли не, са де ли кат ном кла вир ском прат њом ко ја се у сва ком 
так ту ости нат но по на вља кроз акорд ско раз ла га ње, та ко да је до би је на звуч на сли ка им пре си-
о ни стич ка. Шта ви ше, ово се, као и код Грин ског, од ви ја над кон стант ним пе да лом то ни ке, тач-
ни је, на фо ну не пот пу ног ун де ци ма кор да in a у ко јем су из о ста вље не тер ца и сеп ти ма. Ова ква 
не од ре ђе ност ро да и ле стви це до при но си сво је вр сној ат мос фе ри за ми шље но сти и ин тро спек ци-
је. У тре ћем так ту од се ка, у де о ни ци ви о лон че ла се по ја вљу је тон фис, а тер ца акор да, и то мол ска, 
пр ви пут се чу је исто у ви о лон че лу тек на кра ју сед мог так та – што зна чи да је ово дор ски мо дус. 
Цео од сек је обо јен дор ском сек стом ко ја да је тон уз ви ше но сти, али и ин тим но сти, а мол ска тер-
ца се по ја вљу је тек не ко ли ко пу та и Ми ло је вић је ко ри сти вр ло еко но мич но и про ми шље но. На 
овај на чин, та мол ска тер ца, у ова квом све тлом окру же њу дор ског мо ду са, за зву чи још бол ни је и 
још там ни је не го ка да би се по ја вљи ва ла че шће. Сто га, овај од сек је за пра во Је фи ми јин ла мент, 
а Ми ло је вић пре у зи ма на се бе уло гу ње ног гла са.

Упра во ту ле жи су штин ска раз ли ка из ме ђу умет нич ких хо ри зо на та Ми ло је ви ћа и Грин ског. 
Ми ло је ви ћев им пулс био је да срп ско на сле ђе „евро пе и зи ра“ та ко што ће јед ну ве ли ку, на ци о-
нал ну исто риј ску те му тре ти ра ти у за пад њач ком ма ни ру, те на тај на чин на сто ја ти да пре мо сти 
ви ше ве ков ну одво је ност Ср би је од то ка ево лу ци је европ ског сти ла, док је Грин ски био од са свим 
дру гог по ле та, баш по пут Љу бо ми ра Ми ци ћа и оста лих зе ни ти ста: осе ћао је да је пре Евро пи 
би ла по треб на „бал ка ни за ци ја“.

9



10

Музички талас, 45/2016 

Su i te Ori en ta le

Та кав по кре тач ки елан по себ но је при су тан и у са др жа ју че тво ро ста вач не сим фо ниј ске10 ком-
по зи ци је Ла ди сла ва Грин ског, на сло вље не Ори јен тал ска сви та (Ути сци са Ори јен та). На и ме, 
по ре до сле ду из во ђе ња, на зи ви ста во ва су: До ла зак. Тур ски ва шар; Тур ско ве че. Игра; У џа ми ји 
и Тур ска свад ба, сто га је очи глед но да је Грин ски ода брао ото ман ски ам би јент као ван му зич ки 
пред ло жак сво је ком по зи ци је. У ду ху Ми ци ће вих по ви ка Ни ка да ви ше ра та! (Mi cić 1921: 1–2) 
ком по зи тор по мир љи во и ал тру и стич ки би ра да без пред ра су да „пе ва“ о свом умет нич ком ви ђе-
њу на ро да са ко јим је ње го ва др жа ва до ско ро би ла у ра ту.11

До ла зак. Тур ски ва шар, тро дел ни пр ви став сви те, но си озна ку за тем по Al le gro bar ba ro, са свим 
из ве сно као омаж Бар то ку и ње го вој клавирскoj ком по зи ци ји, али мо жда и по „бар ба ро ге ни ју“ 
(Mi cić-Gol-To kin 1921: 16) ко јег зе ни ти сти по ми њу у свом ма ни фе сту. Ме ло диј ско-рит мич ки 
са др жај ста ва је упра во та кав – све ден, сим пли фи ко ван и си ров, док је хар мо ни ја на мо мен те 
оштро ди со нант на и гру ба, иако је у су шти ни то нал но ор га ни зо ва на, што Грин ски по сти же 
на сло ја ва њем ви ше ле стви ца исто вре ме но ти ме до би ја ју ћи сво је вр сну по ли фо ни ју сло је ва. Из ве-
сно је да тек у фак тур ним мо гућ но сти ма ор ке стар ске вер ти ка ле Грин ски успе ва да оства ри сво ју 
пу ну на ме ру у прав цу не га ци је то на ли те та, јер она из тех нич ких раз ло га ни је до те ме ре мо гу ћа у 
ка мер ној му зи ци. То је по себ но из ра же но у од се ку ко ји по чи ње у 53. так ту где по сто је чак че ти ри 
раз ли чи та хар мон ска сло ја. Фла у те, обое и кла ри не ти обра зу ју акорд ко ји је на стао на сло ја ва њем 
тер ци од то на ха1, фа го ти, ви о лон че ла и кон тра ба си при па да ју то нал ном цен тру in fis, за тим 
ли ме ни ду ва чи сви ра ју те му ко ја је у бал кан ском цис мо лу (са пе дал ним то но ви ма у ви о ли на ма 
и ви о ла ма) и уз све то хар фа сви ра ве ли ки сеп та корд Еф ду ра. (Нот ни при мер је in C.)

За тим, Грин ски у овом ста ву, па и у це лој сви ти, че сто ко ри сти пен та то ни ку. Ов де се она 
ја вља на по чет ку ста ва, уну тар акорд ског пе да ла ко ји сви ра ју сви др ве ни ду вач ки ин стру мен ти. 
Вер ти ка лу обра зу ју то но ви пен та тон ске ле стви це in cis на тај на чин да она ли чи на не пот пу ни 
ун де ци ма корд.

10 Пар ти ту ра зах те ва ор ке стар пу ног двој ног са ста ва, са до да тим алт-сак со фо ном (са мо у по след њем 
ста ву), хар фом и уда раљ ка ма. 

11 На на слов ној стра ни пар ти ту ре сто ји по да так да је пре ми је ра де ла би ла 11. ма ја 1931. го ди не (Бе о-
град ском фил хар мо ни јом ди ри го вао је Сте ван Хри стић), што зна чи да је сви та на ста ја ла не ко ли ко го ди на 
пре то га (види слику бр. 5). Сва ка ко је не ки њен део на стао и ра ни је, као на при мер тре ћи став, јер је у ње га 
укор по ри ран ма те ри јал из ла га ног ста ва ком по зи ци је Че ти ри ко ма да за ви о ли ну и кла вир, на пи сан 1927. 
го ди не – а по зна то је да се Пр ви свет ски рат за вр шио са мо де вет го ди на пре то га. 
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Слика бр. 5 – Насловна страна партитуре Оријенталске свите
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На чел но је из ра же на тен ден ци ја ком по зи то ра да у це лој сви ти че сто ко ри сти ста тич не акорд-
ске пе да ле ко ји ле же. Та ко ђе, он фор му гру бо раш чла њу је по бло ко ви ма ко ји се од сеч но сме њу ју, 
на на чин ко ји асо ци ра на по ступ ке ко ји ма се и Стра вин ски ко ри стио у сво јим ба ле ти ма ра ног 
пе ри о да.

Ов де, а и у остат ку де ла, ме ло диј ска ин вен ци ја је све де на, че сто ис кљу чи во ле ствич на, а мо тив-
ски ма те ри јал про ла зи кроз ми ни мал не тран сфор ма ци је и не по сто је на зна ке оп се жни је раз-
вој но сти. У пр вом ста ву, глав ни мо тив се у свом пра вом ви ду ја вља тек у 21. так ту у де о ни ца ма 
фа го та, хор ни и тром бо на.

Пре то га, мо тив је био ан ти ци пи ран у ауг мен та ци ји и зна чај но скра ћен на са мом по чет ку ста-
ва, у ви о ла ма, ви о лон че ли ма и кон тра ба си ма.

Аске ти зам у ко ри шће њу ма те ри ја ла је за пра во до те ме ре из ра жен да су по не кад чи та во ме ло-
диј ско тки во и по ли фо на гра ђа у свим де о ни ца ма ди рект но до би је не из основ ног мо тив ског 
је згра, на при мер од 17. так тa, где је ли ни ја ба са ауг мен та ци ја, са жи ма ње и рит мич ка ва ри ја ци ја 
го ре по ме ну тог глав ног мо ти ва.

У кон траст ном, спо ри јем и мир ном од се ку ста ва, вр ло јед но став на пен та тон ска ме ло ди ја чу је 
се у де о ни ци пр вих ви о ли на. Она се од ви ја над ста тич ним пе да лом у остат ку гу да ча, ко ји је пен-
та тон ска вер ти ка ла на лик оној с по чет ка ста ва.

Осци ла ци је из ме ђу кул ми на ци ја и сми ри ва ња ком по зи тор оства ру је про ме на ма ка рак те ра, 
тем па, за тим ни ве ли са њем ди на ми ке и усло жња ва њем или рас те ре ћи ва њем фак ту ре, да кле, 
ком по зи ци о ним по ступ ци ма ко ји су при мал но сим пли фи ко ва ни. Ово је све сно ода бра но сред-
ство чи ји је циљ да се по стиг не ути сак при мор ди јал ног, го то во ар хе тип ског му зич ког из ра за.
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Дру ги став но си на зив Тур ско ве че. Игра и у ње му мо же мо чу ти не ке од упе ча тљи ви јих ком по-
зи то ро вих иде ја. Пр ви од сек је за пра во ор ке стри ра на вер зи ја ла га ног, тре ћег ста ва ком по зи ци је 
Че ти ри ко ма да за ви о ли ну и кла вир, и ов де је он пре не сен без по себ них из ме на у хар мо ни ји, 
ме ло ди ји и фор ми. У 41. так ту по чи ње дру ги од сек ста ва ко ји је пра во из не на ђе ње – ости нат на, 
рит мич ки ујед на че на, ла га на и, јед но став на, али ма што ви то осми шље на прат ња у гу да чи ма и 
хар фи ко ја по се ду је нео бич но аутен тич ну фи зи о но ми ју. 

Она слу жи као под ло га пен та тон ској ме ло ди ји in c у фа го ти ма и це ла звуч на сли ка под се ћа 
на сре ди шњи од сек ста ва Ца ри ца па го да из Ра ве ло ве сви те Мо ја мај ка гу ска. За пра во, ути сак 
ко ји му зич ки ма те ри јал оста вља је сте да под не бље у ко јем се ова ква му зи ка чу је ни је тур ски део 
Ори јен та, већ онај мно го да љи и дра стич но дру га чи ји – ки не ски или ја пан ски. Ни је до кра ја 
ја сно за што се Грин ски од лу чио за ова кво ге о граф ско по и гра ва ње, али мо жда у ко ре ну ње го ве 
ин тен ци је ле жи још јед но од на че ла зе ни ти зма: Ми ни смо ни Фран цу зи, ни Ср би, ни Цр но гор ци, 
ни Нем ци, ни Лук сем бур жа ни. Ми смо Евро пеј ци Аме ри кан ци Афри кан ци Азиј ци Аустрал ци... 
(Mi cić-Gol-To kin 1921: 16) Цео од сек је, ина че, хар мон ски ста ти чан, сав му зич ки ток се од ви ја на 
ма лом мол ском сеп та кор ду це мо ла, а као хар мон ско осве же ње у 56. так ту се у кон тра пункт ској 
ме ло ди ји пр ве и дру ге хор не по ја вљу је дор ска сек ста.

На ред ни од сек, од так та 67, је сте окрет ни плес жи вах ног тем па из гра ђен на ма те ри ја лу из 
прет ход ног од се ка, али све ње го ве ка рак те ри сти ке су за др жа не: ости нат на ре пе ти тив ност, хар-
мон ска ста тич ност, па чак и мо ти ви ка – пен та тон ску ме ло ди ју фа го та из 43. так та ов де ва ри ра но 
и у ди ми ну ци ји сви ра ју фла у те, обое и кла ри не ти. Ова ква тран сфор ма ци ја ни је пу ко убр за ва ње 
ма те ри ја ла из прет ход ног од се ка, већ ње го во по ди за ње на ви ши енер гет ски ни во, са свим дру-
га чи јим, али ор ган ски ана лог ним ор ке стра ци о ним сред стви ма. Оста так ста ва је раз и гра ва ње и 
раз бук та ва ње ово га пле са, без из ме не чи ни ла ца му зич ког то ка. Грин ски, иако упо ран у аске зи 
из бо ра ма те ри ја ла, ипак уво ди јед ну но ви ну, а то је си мул та на по ја ва ком пле мен тар не, дру ге 
те ме у мик со ли диј ској ле стви ци in es. Њу од 108. так та из во де све че ти ри хор не упо ре до са оном 
пен та тон ском, ко ја је ово га пу та из ло же на у гу дач ком кор пу су па ра лел но кроз че ти ри ок та ве.

На ред ни, тре ћи став, но си на зив У џа ми ји. Ком по зи тор се ов де опре де лио за уз не ми ру ју ће 
звуч но рас по ло же ње, пу но на пе то сти и ми сте ри је, уз при су ство ве ли ке ши ри не у ко јој има 
не че га уз ви ше ног, али за стра шу ју ћег. Чи тав став сво јим успо ном и кул ми на ци јом опи су је је дан 
мо но лит ни лук, ко ји у јед ном да ху и без про ме не рас по ло же ња при ча о не че му не појм љи вом, 
не из ре ци вом и искон ском. Грин ски се би и ов де оста је ве ран – ра зно вр сност ма те ри ја ла је ми ни-
мал на, а до след ност у ин си сти ра њу на ре пе ти тив но сти не по ко ле бљи ва. Му зич ки ток је ли шен 
тра ди ци о нал не ево лу тив но сти, већ се гра да ци ја по сти же згу шња ва њем ор ке стар ских сло је ва и 
њи хо вим су пер по ни ра њем.

Ова ко спе ци фич на сли ка де лом је ре зул тат ин тен зив них од но са бо ја уну тар вер ти ка ле, а то 
Грин ском по ла зи за ру ком за хва љу ју ћи на сло ја ва њу то на ли те та. Став за по чи ње гро мо гла сним 
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tut ti са звуч јем ко је се мо же опи са ти као би корд Де ду ра и Ха ду ра. Од 12. так та по сто ји чак пет 
сло је ва са укуп но че ти ри раз ли чи та то нал на цен тра. Пр ви слој је пе дал на акор ду Ха ду ра у фла-
у та ма и обо а ма.

Дру ги слој је ре пе ти тив ни мо тив у кла ри не ти ма ко ји се кре ће уз ла зно и си ла зно у окви ру 
ам би ту са ок та ве ле стви цом Ха ду ра. По себ но је спе ци фи чан ње гов гор њи тон ко ји ни је ок та ва 
од по чет ног до њег, као што би би ло оче ки ва но, већ пре ко мер на ок та ва.

Тре ћи слој сви ра ју хор не, а то је мо тив си ла зне ле стви це ма ђар ског мо ла in e. По сво јој раз ву-
че ној рит мич кој струк ту ри ко ју чи не по ло ви не и це ле но те, он под се ћа на кан тус фир мус.

Сле де ћи слој су крат ки уз ла зни, по но во ле ствич ни мо ти ви у ви о ли на ма и ви о ла ма, ко ји, по сма-
тра но изо ло ва но, нај ви ше гра ви ти ра ју Це ду ру.

По след њи, пе ти слој, је сте под ло га у ба су на то ну де и то ну а. У фа го ти ма је то ле же ћи пе дал, а 
у ви о лон че ли ма и кон тра ба си ма ости нат ни и рит ми зо ва ни пи ци ка то.
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Кул ми на тив ни пла то ста ва по чи ње у 33. так ту где се у це лом кор пу су бле ха ја вља бла го из ме ње-
ни, али ја сно пре по зна тљи ви глав ни мо тив пр вог ста ва (21. такт). Ов де ви ди мо са мо бла гу на зна-
ку ци клич но сти на ни воу ма кро фор ме, ко ју ће Грин ски пот пу но раз ви ти у на ред ном ста ву.

Тур ска свад ба је фи на ле ове сим фо ниј ске сви те. Од ли ку ју га пра знич ни тон – на мо мен те 
ег зал ти ран, за тим фан фар ни ка рак тер, хим нич ност и по себ но из ра же на рап со дич ност. Иако је 
хар мо ни ја ста бил ни ја не го у не ким од дру гих ста во ва сви те, му зич ки ток је за то не ста би лан и 
ве о ма про мен љив. Грин ски у Тур ској свад би ни же је дан за дру гим та блое раз ли чи тих рас по ло-
же ња на та кав на чин као да му је би ла на ме ра да до ча ра ус хи ће ност јед ног све ча ног да на и фор ма 
ста ва је из гра ђе на по пут мо за и ка од чак три на ест од се ка ко ји су ме ђу соб но те мат ски ис пре-
пле те ни. Та ко ђе, у овом ста ву ком по зи тор ја сно ко ри сти ци клич ни прин цип и став је про жет 
мо ти ви ма ко ји су се ра ни је ја ви ли у сви ти. Ово бо гат ство те мат ског пла на ујед но је и нај у пе ча-
тљи ви ја ка рак те ри сти ка Тур ске свад бе. Сле ди кра так опис сва ког од се ка по на о соб, са фо ку сом 
на те мат ски ма те ри јал ко ји, уоста лом, пра ви основ ну ди стинк ци ју ме ђу њи ма. 

– Пр ви од сек је фан фар ни увод, са бо га то рас пи са ном де о ни цом пер ку си ја. Раз и гра на те ма у 
кла ри не ти ма и алт-сак со фо ну (ко ји се ов де пр ви пут по ја вљу је у сви ти) осци ли ра из ме ђу мик-
со ли диј ске ле стви це и бал кан ског мо ла (обе in c), а ме три ка је 5/4 чи ме ком по зи тор чи ни ток 
флу ид ни јим и за ни мљи ви јим.

– Од так та број 25 сле ди од сек у ко јем се пр ви пут ја вља amo ro so хро мат ски мо тив у де о ни ца ма 
хор ни. 

Чи тав од сек је из гра ђен на осно ву ово га мо ти ва и ње го вих „де ри ва та“, а у 33. так ту се по ја-
вљу је и кон тра пункт ска те ма на пен та то ни ци ко ју сви ра ју ви о ли не и ви о ле.

– Сле ди лир ски од сек од так та 45 ко ји по фак ту ри и ор ке стра ци ји под се ћа на пр ви, ста тич ни 
од сек ста ва Тур ско ве че. Игра, док је ње гов те мат ски ма те ри јал по зајм љен из пен та тон ске ме ло-
ди је in cis пр вог ста ва (такт 67) ко ја је ов де ди ми ну и ра на. Кон тра пункт ска ме ло ди ја у хор ни 
со ло чи ни ат мос фе ру овог од се ка још че жњи ви јом.

– Пре ла зак из пен та тон ске ме ло ди ке у ле ствич но кре та ње по те тра хор ду са пре ко мер ном се кун-
дом ана ло ган је истом по ступ ку из 78. так та пр вог ста ва, а уло га му је да на ја ви пр ву кул ми-
на ци ју Тур ске свад бе ко ја по чи ње у так ту број 57. Хар мо ни ја ов де осци ли ра из ме ђу еол ског и 
дор ског мо ду са in cis, а те мат ски ма те ри јал је до би јен из већ по ме ну те пен та тон ске ме ло ди је 
пр вог ста ва. Њој су до да те па ра лел не квин те, та ко да це ли од сек асо ци ра на не ка кав зло коб-
ни од јек кул ми на ци је дру гог ста ва Рим ских пи ни ја Ото ри на Ре спи ги ја. За ве ли ку про ме ну 
бо је и рас те ре ће ње гу сте и мрач не ат мос фе ре, Грин ском је по слу жи ла пи кар диј ска тер ца у 74. 
такту.

– У так ту број 82, пр ви пут се по ја вљу је те ма in f са мик со ли диј ском сеп ти мом, ко ју сви ра ју 
обое.

– Она ан ти ци пи ра гро мо гла сан и све чан tut ti марш ко ји по чи ње од 91. так та, а из гра ђен је на 
истом ма те ри ја лу са мик со ли диј ском сеп ти мом. Фла у те, обое и кла ри не ти сви ра ју јед но став ну 
осмин ску ости нат ну прат њу ко ја на не ки на чин под се ћа на слич ну ре пе ти тив ну прат њу од 89. 
так та Ве ли ке ки јев ске ка пи је, по след њег ста ва Сли ка са из ло жбе Мо де ста Му сорг ског. Је ди но у 
де о ни ци фла у та, сед ми сту пањ ле стви це је по ви шен чи ме су ова два ин стру мен та на не ко ли ко 
ме ста у звуч но пи кант ној ко ли зи ји са глав ном ме ло ди јом.
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– Са свим нео че ки ва но, сле ди од сек са но вим мик со ли диј ским ма те ри ја лом у пи ко лу и фла у ти. 
Ме ло ди ја је та ква да зву чи као да се из во ди на не кој па сто рал ној сви ра ли. Цео од сек је по пут 
бу ко ли ке. Упо ре до са њим, пр ва хор на као кон тра пункт ски глас сви ра ва ри ран amo ro so мо тив. 
Грин ски се ка сни је у од се ку по и гра ва бо јом – ма те ри јал пре ла зи из мик со ли диј ског у еол ски 
мо дус.

– Од так та број 146, по но во се по ја вљу је пен та тон ски мо тив из пр вог ста ва, а ње му се 11 так то ва 
ка сни је при дру жу је и упо ре до са њим ја вља ва ри ра на ме ло ди ја из 43. так та дру гог ста ва.

– По нов на по ја ва amo ro so мо ти ва од 161. так та пра ће на је ро ман ти чар ским елип са ма у хар мо-
ни ји.

– Сле ди кра так од сек у ко јем блех по на вља те му са мик со ли диј ском сеп ти мом, ово га пу та in аs. 
(Такт број 169.)

– На ред ни од сек, од так та 180, по чи ње крат ком епи зо дом са па ра лел ним квин та ма ко је сви ра ју 
фа го ти.

За њом сле ди фраг мен тар ни део без по себ но из ра же ног те мат ског ма те ри ја ла, ко ји је раз вој-
ног ка рак те ра и ко ји за хва та Гес дур, ха мол и Де дур.

– Од так та број 210 по чи ње од сек са по нов ном по ја вом amo ro so мо ти ва, кон тра пункт ски тре ти-
ра ног и ва ри ра ног, а у на став ку, од 220. так та, си мул та но се по ја вљу је ва ри ра ни глав ни мо тив 
из пр вог ста ва (ње гов 21. такт) уз те му са мик со ли диј ском сеп ти мом, ово га пу та in d.

– У крат кој фи нал ној кул ми на ци ји (од так та број 228), amo ro so мо тив је ауг мен ти ран и по стао је 
ли ни ја ба са. Над њом, сви ин стру мен ти су ор ке стри ра ни у вер ти ка лу ко ја се па ра лел но кре ће, 
што је би ло ан ти ци пи ра но крат ком епи зо дом у фа го ти ма од 180. так та.

О сим фо ниј ском ци клу су Su i te Ori en ta le не мо гу ће је го во ри ти, а да се ње го ви до ме ти не до ве ду 
у при сну ве зу са де лом ве о ма слич ним у по гле ду сен зи би ли те та, кон цеп та, си жеа, а по на ро чи то 
по иде о ло шким стре мље њи ма, са де лом ко је је са мо не ко ли ко го ди на ра ни је на пи сао мен тор и 
узор Ла ди сла ва Грин ског. Реч је, на рав но, о ор ке стар ској сви ти Бал ка но фо ни ја Јо си па Сла вен-
ског. 

Бал ка но фо ни ју је Сла вен ски на пи сао ка да му је би ла 31 го ди на, а при бли жно слич них, али 
не што ма њих го ди на био је и Грин ски ка да је за вр шио Ори јен тал ску сви ту – око 27. Ово на во-
ди на по ми сао да се све оне сим пли фи ко ва но сти и стил ске гру бо сти код Грин ског о ко ји ма 
је би ло ре чи, при по ре ђе њу са Бал ка но фо ни јом под ве ду као ре зул тат ма њег оби ма ис ку ства у 
ком по зи тор ском ра ду, али то је не мо гу ће ре ћи на ова ко скром ном узор ку. Ма да, чи ње ни ца је 
да су мно ге иди о мат ске цр те му зич ког је зи ка Јо си па Сла вен ског ди рект но ути ца ле на мла ђег 
ком по зи то ра, Грин ског, ко ји их је усво јио и ин кор по ри рао у сво ју син так су, при ла го див ши их 
свом сен зи би ли те ту.

Иако је код Грин ског, у по гле ду те ма ти ке, фо кус у Ори јен тал ској сви ти био усме рен при мар но 
ка ма ло а зиј ском по лу о стр ву док је код Сла вен ског об у хва тао, по ред тур ске, и све оста ле кул-
ту ре ко је при па да ју Бал ка ну, оба де ла су вер на на че лу по врат ка ста ри ни и об но ве ар хе тип ског. 
Та ко ђе, вре ди при ме ти ти да је код Сла вен ског из ста ва у став из раз екс пли цит но осци ли рао 
из ме ђу пе сме и пле са, а код Грин ског не по сто ји та ко ја сна ди хо том на ди фе рен ци ја ци ја. Да ље, 
од очи глед ни јих раз ли ка из ме ђу две ком по зи ци је, ор ке стра ци ја и ба ра та ње ор ке стар ским сло-
гом код Сла вен ског су угла ђе ни ји. Из ме ђу оста лог, Грин ски ни у јед ном тре нут ку не раз ре ђу је 
фак ту ру у про зрач ну, ка мер ну си ту а ци ју, а код Сла вен ског то је слу чај са чи та вим ста во ви ма 
– у Грч кој пе сми, а по на ро чи то у Ру мун ском пле су. Став Мо ја пе сма из Бал ка но фо ни је је му зич ко 
тки во из ра ђе но ис кљу чи во на прин ци пу ими та ци је и по ли фо ни је, што код Грин ског не по сто ји. 
Сла вен ски на не ко ли ко ме ста ко ри сти пе да ле ко ји су кла сте ри хро мат ског то та ла, код Грин ског 
су пе да ли го то во увек акорд ски струк ту и ра ни. На кра ју, мо тив ска ис пре пле те ност ста во ва и 
ци кли чан прин цип су Грин ском би ли ва жни, док Сла вен ски та кав од нос пре ма струк ту ри ни је 
из гра дио у Бал ка но фо ни ји.

Слич но сти су, са дру ге стра не, број не. У Срп ској игри, пр вом ста ву Бал ка но фо ни је, мо же мо 
чу ти ре пе ти тив ност слич ну тран су, као и оштре ди со нан це. У Ал бан ској пе сми по сто ји ме ло диј-
ска ли ни ја у кла ри не ти ма и фа го ти ма ко ја се кре ће у па ра лел ним квин та ма (15. такт), а та ко ђе и 
би то нал ност од так та број 26. Све ово као да је на шло ди рек тан пут из Бал ка но фо ни је у Ори јен-
тал ску сви ту. Иако су из раз, му зич ки ток, ор ке стра ци ја и из бор ма те ри ја ла са свим раз ли чи ти, 
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ат мос фе ра у ста ву Тур ска игра сна жно асо ци ра на став У џа ми ји код Грин ског. Оба су ис пу ње на 
мра ком и на пе то шћу и као да опи су ју не што древ но, он то ло шко. У Грч кој пе сми за јед нич ке су 
не у о би ча је не ле стви це и хар мон ске дво сми сле но сти. Став Ру мун ски плес је у так ту 5/4, као и 
по чет ни од сек Тур ске свад бе, а ости нат на прат ња је не што што је ве о ма при сут но у ком по зи ци-
ја ма оба ауто ра. Ле же ћи пе да ли су та ко ђе чест ор ке стра ци о ни по сту пак код оба ком по зи то ра. У 
ста ву Мо ја пе сма, од 23. так та чу је мо ле же ћи пе дал у др ве ним ду ва чи ма, што је Грин ски на ви ше 
ме ста и сам ко ри стио. С об зи ром на гу сти ну и ин тен зи тет та кве бо је, че сто и ду го трај но при бе-
га ва ње ова квом ре ше њу тре ба ло је да бу де уме ре ни је. То се та ко ђе од но си и на че сту упо тре бу 
пен та то ни ке у Ори јен тал ској сви ти. Ње на спе ци фич ност је исто вре ме но и ње на ма на, те уху 
ова ле стви ца мо же бр зо по ста ти мо но то на. Бу гар ска игра је став од сеч ног пле сног ка рак те ра са 
оби љем ре пе ти тив но сти, ости на та и за си ће них вер ти ка ла, а као и на мно го ме ста код Грин ског, 
сав са др жај је про ис те као из јед ног мо тив ског је згра.

Ве лик је број за јед нич ких ка рак те ри сти ка ова два де ла, а оне, усло вље не та да шњом умет нич-
ком кли мом ко ја је на шла од је ка у ства ра лач ким на го ни ма два ком по зи то ра, чи не ком пле мен-
тар ни скуп те жњи да се на ци о нал на кул тур на об но ва у пе ри о ду по сле Пр вог свет ског ра та осло-
ни ис кљу чи во на мо дер ни стич ки кон цепт ожи вља ва ња и про жи вља ва ња нај ста ри јих сло је ва 
ко лек тив ног људ ског на сле ђа. Бал ка но фо ни ја и Ори јен тал ска сви та сто га за јед но су зву ков на 
при ча о чо ве ку, све ту и ко змо су, му зич ким је зи ком ис при ча на исто ри ја свих па и ва ни сто риј ских 
на ших вре ме на и раз вој них фа за, звуч на кро ни ка о сви ма на ма, од ми то ло шке до са вре ме не људ-
ске све сти. (Сте фа но вић 1971: 24)

Ла ди слав Грин ски је био ком по зи тор. Та ко ђе зна мо да је био и пи ја ни ста и ди ри гент. Ко ли чи-
на по да та ка ко јом да нас рас по ла же мо о ње го вом жи во ту и де ли ма, и по ред овог тек ста, и да ље 
је ве о ма скром на. Та ко ђе зна мо да је био стиг ма ти зо ван као неподобaн. Исто та ко зна мо да је 
то што га је обе ле жи ло и за да ло де фи ни тан и фи нал ни курс ње го вом жи во ту при па да ло оном 
на лич ју људ ске при ро де ко ја је ње му би ла пот пу но стра на, а то је ја сно ма кар из ви зу ре из ко је 
мо же мо ду бље раз у ме ти за што је и о че му је ком по но вао. Иако је Ла ди слав Грин ски био из гу-
бљен, овај текст је по ка зао да ни су из гу бље на и сва ње го ва де ла, а ако је по тре ба за ком по но ва њем 
је дан вид те жње да се људ ско ис ку ство ове ко ве чи у вре ме ну и син те ти ше у јед ну ап стракт ну, 
ар ти фи ци јел ну, сти ли зо ва ну фор му без сим бо ла, да кле пра древ ну, чак „пред ло гич ну“ (Сте фа-
но вић 1971: 22), уто ли ко је овај ком по зи тор дво ја ко три јум фо вао.

Спи сак де ла Ла ди сла ва 
Гринског
Сцен ска де ла:

- Ма ка беј ци, опе ра-ора то ри јум у два чи на 
(1934)

- Ма ри о нет ске суд би не, ба лет (до 1935)

Ор ке стар ска му зи ка:

- Пла ни нар ска ко рач ни ца, за ду вач ки ор ке-
стар (По све ће но „Хр ват ском пла ни нар-
ском дру штву“. Из да ла „Иван чи ца“ По дру-
жни ца „HPD“ у Иван цу, 4 стр. (без год.) 
(ве ро ват но пре 1927)

- Сви та из ба ле та Ма ри о нет ске суд би не 
(из ве де на у Вар ша ви 1935)

- Пр ва ба лет ска сви та (?)
- Сви та Спорт у му зи ци (ве ро ват но 1936)
- Дру га ба лет ска сви та (ста во ви: Кар не вал, 

Игра па жа, Игра на ро да, Цр нач ка игра; 
из ве де но 1937)

- Ори јен тал ска сви та, ути сци са Ори јен та 
(ста во ви: До ла зак. Тур ски ва шар, Тур ско 
ве че. Игра, У џа ми ји и Тур ска свад ба; пре-
ми је ра 1931)

- Чар ла ма, сим фо ниј ско ко ло (пре ми је ра 
1937)

- Сим фо ниј ски про лог (из ве де но 1939)
- Ру мун ско ко ло (из ве де но 1939)
- Пет сла вен ских рап со ди ја (че твр та рап со-

ди ја на гра ђе на на гра дом Цви је та Зу зо рић, 
1935. го ди не; из ве де на 1935. и 1938; пе та 
рап со ди ја на зва на По ско чи ца, из ве де на 
1940)

- Сим фо ниј ски скер цо (пре ми је ра 1940)
- Две сим фо ниј ске игре (ста во ви: Ру мун ска 

игра и Срем ско ко ло; пре ми је ра 1940)
- Пр ва сим фо ни ја (два ста ва из ве де на 1940: 

Lar go-Re ci ta ti vo и Fi na le-Al le gro)

Кон цер т на де ла:

- Кон церт за ви о ли ну и ор ке стар (ве ро ват но 
1936; из ве ден 1936)

- Кон церт за кла вир и ор ке стар (пре ми је ра 
1937)

- Кон церт за ви о лон че ло и ор ке стар (из ве-
ден 1939)
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Ка мер на му зи ка:

- Че ти ри ко ма да, за ви о ли ну и кла вир (ста-
во ви: Air he bre ic, 1931; Ron di no, 1932; So irée 
tur que, 1927; Dan se Ro u main, 1932)

- So na ta qu a si Fan ta sia, за ви о ли ну со ло 
(1932)

- Сви та за пет хор ни (1939 или 1940)

(спи сак на чи нио Бо ри слав Чи чо вач ки, 2011/4)
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ВОЈТЕХ ФРАЈТ – АУТЕНТИЧНИ ПРЕДСТАВНИК ЧЕШКЕ 
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Увод

Вој тех Фрајт (Плзен, 1894 – Праг, 1971) по те као је 
из по ро ди це1 чи ји су чла но ви у не ко ли ко прет-
ход них ге не ра ци ја би ли му зи ча ри, али је он био 

пр ви ко ји је про шао си сте мат ско му зич ко шко ло ва ње 
и сте као фа кул тет ску ди пло му. Ње гов при мер убр зо 
су сле ди ли и оста ли чла но ви по ро ди це Фрајт–Шкар-
ка: Сте ван (Бе о град, 1911–1993) и Луд ми ла (Бе о град, 
1919–1999) Фрајт2, те Вла сти мир3 (Бе о град, 1922–1997) 
и Ста ни слав Шкар ка (Бе о град, 1911–1980)4. Сви они 
сво је му зич ко шко ло ва ње ве зу ју или за че шке ин сти-
ту ци је или за че шке про фе со ре ко ји де лу ју на му зич-
ким ака де ми ја ма, шко ла ма и кон зер ва то ри ју ми ма на 
ко ји ма уче и сту ди ра ју. 

Не по сред но пре упи са (1911–1914) у кла су чу ве ног 
че шког ви о лин ског вир ту о за и ком по зи то ра Фран ти-
ше ка Онджиче ка на Беч ком кон зер ва то ри ју му, Вој тех 
Фрајт се уса вр ша ва у За гре бу код че шког ви о ли ни сте 
и пе да го га Вац ла ва Ху мла.5 За тим од 1919. сту ди је ви о-
ли не на ста вља на мај стор ској шко ли Пра шког кон-
зер ва то ри ју ма где је у кла си свог беч ког про фе со ра 
ди пло ми рао 1921. го ди не, осво јив ши пр ву на гра ду. 
Сте ван Фрајт не пу не три го ди не (1929–1932) сту ди-
ра ком по зи ци ју на Пра шком кон зер ва то ри ју му (ни је 
сте као ди пло му, јер је због бо ле сти оца 1932. мо рао да 
се вра ти у Бе о град, ка ко би пре у зео ру ко во ђе ње по ро-
дич ном фир мом), а Луд ми ла Фрајт у сред њој му зич кој 
шко ли (Стан ко вић) учи кла вир код че шког пи ја ни сте 
и про фе со ра Еми ла Ха је ка. У ње го вој кла си упи су је 
сту ди је кла ви ра на тек осно ва ној Му зич кој ака де ми ји 
у Бе о гра ду. Па ра лел но по ха ђа и сту ди је ком по зи ци је 
и сти че ди пло му 1946. го ди не код Јо си па Сла вен ског 
(на Пра шком кон зер ва то ри ју му од 1920. до 1924. сту-
ди рао је ком по зи ци ју код Ви ће сла ва Но ва ка). Ка сни је 
ће (1966. го ди не) у екс пе ри мен тал ном сту ди ју Че шког 
ра ди ја у Плзе ну оства ри ти сво ју пр ву елек тро а ку стич-

1 По ро ди ца Фрајт по ре клом је из Плзе на. Отац Вац лав 
(Плзен, 1848 – Бе о град, 1918) био је фа го ти ста у По зо ри-
шном ор ке стру у Плзе ну, а ка сни је и у ор ке стру Пра шког 
при вре ме ног по зо ри шта. Го ди не 1903. по ро ди ца Фрајт се 
до се ли ла у Бе о град. Вој те хов ста ри ји брат Јо ван (Плзен, 1882 
– Бе о град, 1938), по стао је сле де ће го ди не кон церт мај стор 
по зо ри шног ор ке стра, а по сле Ве ли ког ра та осно вао је у Бе о-
гра ду из да вач ку ку ћу Му зи ка ли је Јо ва на Фрај та, нај ве ћу 
та да на Бал ка ну.

2 Де ца Јо ва на и Еми ли је Фрајт.
3 Нај мла ђи син Маг да ле не Фрајт и Ри хар да Шкар ке.
4 Нај ста ри ји син Маг да ле не Фрајт и Ри хар да Шкар ке.
5 Уче ник Ота ка ра Шев чи ка.

УДК:  787.1.071.2:929 Фрајт В.
78=162.3
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Оригинални научни рад
Са же так: У овој сту ди ји ко ри шћен је ар хив-
ски ма те ри јал из пр вих де це ни ја про шлог ве ка 
(кон церт ни про гра ми, би о граф ске бе ле шке, 
фо то гра фи је) са чу ван у за о став шти ни по ро-
ди це Фрајт-Шкар ка, као и нео бја вљен сни-
мак Вој те ха Фрај та из ар хи ве Пра шког ра ди ја 
Бе то ве но вог Ви о лин ског кон цер та. У пр вом 
де лу тек ста про у ча ва се на ста нак и раз вој 
че шке ви о ли ни стич ке шко ле као те ме ља на 
ко јем је Вој тех Фрајт из гра дио сво ју умет нич-
ку лич ност. Ње го ви учи те љи, вр хун ски вир ту-
о зи тог вре ме на, би ли су пред став ни ци но вих 
тен ден ци ја у на ста ви и ин тер пре та ци ји ви о-
лин ске му зи ке, ко је су при хва та њем ви бра та 
као бит не тех ни ке ле ве ру ке по чет ком 20. ве ка 
про ме ни ле „звуч ну сли ку“ мно гих ком по зи-
ци ја, па и Бе то ве но вог Ви о лин ског кон цер та. 
Ка ко је ово де ло за у зи ма ло цен трал но ме сто 
на Вој те хо вом ре пер то а ру, ње му је по све ћен 
нај ве ћи део сту ди је. Ви о лин ски кон церт ана-
ли зи ра се нај пре у од но су на ње го ву из во ђа чку 
пер цеп ци ју за бе ле же ну на сним ци ма у пр вим 
де це ни ја ма 20. ве ка, као и сa аспек та му зи ко-
ло шких ис тра жи ва ња ко ја су по том усле ди ла, 
а ко ја у ње му про на ла зе еле мен те ка рак те-
ри стич ни је за ро ман ти зам не го кла си ци зам. 
За тим се об ја шња ва ка ко је све то ути ца ло на 
Вој те хо ву кон цеп ци ју ту ма че ња, бу ду ћи да му 
је, као за го вор ни ку кон ти ну и ра ног ви бра та, 
ро ман ти чар ска ви зу ра овог де ла би ла мно го 
бли жа. По ре ђе њем сни ма ка Бе то ве но вог кон-
цер та ко је су око 1952. оства ри ли вр хун ски 
ви о ли ни сти: Ој страх, Фран че ска ти и Ме њу-
хин са Вој те хо вим из истог пе ри о да, би ло је 
мо гу ће утвр ди ти ко ји су то спе ци фич ни ква-
ли те ти ин тер пре та ци је овог че шког ви о ли-
ни сте. С об зи ром на сим фо ниј ски ка рак тер 
Бе то ве но вог кон цер та, Вој те хо во ве ли ко ис ку-
ство со ли сте и ор ке стар ског му зи ча ра (кон-
церт мај стор) не сум њи во је ути ца ло на ње гов 
очи глед но дру га чи ји при ступ у ту ма че њу овог 
де ла. 
До ку мен тар ни ма те ри јал (кон церт ни про гра-
ми, фо то гра фи је) у овој сту ди ји об ја вљу је се 
пр ви пут. 
Кључ не ре чи: Вој тех Фрајт, че шка ви о ли ни-
стич ка шко ла, Онджичек, Бе то вен, ви бра то, 
ро ман ца, стро фа, ин тер пре та ци ја, Масар
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ку ком по зи ци ју.6 Вла сти мир Шкар ка (син Маг да ле не Фрајт и Ри хар да Шкар ке) је сту ди је кла-
ви ра од сред ње шко ле до ди пло ме (1942) на бе о град ској Му зич кој ака де ми ји по ла зио код Еми ла 
Ха је ка. На кон успе шно по ло же ног ди плом ског ис пи та као сти пен ди ста че шке вла де (1946) био 
је на уса вр ша ва њу на Пра шком кон зер ва то ри ју му.

За мла де на ра шта је срп ских му зи ча ра два де се тих и три де се тих го ди на 20. ве ка Праг је био 
ге о граф ски нај бли жа и нај при сту пач ни ја сло вен ска ме тро по ла (Пе ри чић 1971: 13). Зра чио 
је сво јом кул тур ном ауром мно го ви ше не го, на при мер, ге о граф ски бли жи Беч, ма да су и у 
ње му де ло ва ли че шки му зи ча ри. Она је из ме ђу два ра та „оба сја ла“ Бе о град на сту пи ма број них 
че шких умет ни ка и ан сам ба ла.7 Му зич ка кли ма у глав ном гра ду Кра ље ви не у то вре ме би ла 
је ве о ма на кло ње на че шкој кул ту ри. На то су ути ца ли и бли ски од но си Кра ље ви не Ју го сла-
ви је и Че хо сло вач ке ре пу бли ке ис ка за ни ин ститу ци о нал ним по ве зи ва њем две ју др жа ва на 
по ли тич ком, еко ном ском и дру штве ном ни воу (Ди мић 1997: 229–230). Афир ма ци ја сло вен ске 
кул тур не ба шти не као при мар ни за јед нич ки про је кат ове две др жа ве би ла је знак јед ног но вог 
и под сти цај ног об ли ка са рад ње.8 Осни ва ње Че шког до ма (1928), ма ни фе ста ци је по све ће не 
ва жним да ту ми ма ве за ним за Че хо сло вач ку ре пу бли ку (ро ђен да ни Ма са ри ка и Бе не ша, обе-
ле жа ва ње де се то го ди шњи це ре пу бли ке из во ђе њем Двор жа ко ве опе ре Ру сал ка), бројнa пре-
да ва ња по све ће на че шкој му зи ци („Му зи ка у слу жби на ци о нал не све сти че шког на ро да“, „О 
че шкој му зи ци“ и сл., ви ди сли ке бр. 1 и 2), кон цер ти и опер ске пред ста ве са зна чај ним де ли ма 
че шких ком по зи то ра (Двор жа ко ва сим фо ни ја Из но вог све та и опе ра По љу бац, Сме та нин 
ци клус Мо ја до мо ви на, опе ре Про да на не ве ста и Да ли бор, Ја на че ко ва опе ра Је ну фа), обо ји ли су 
кул тур ни жи вот Бе о гра да из ме ђу два свет ска ра та. Сва ова до га ђа ња као и за јед нич ке ак ци је 
две ју др жа ва, пом но је пра ти ла и пи са на реч у днев ној штам пи као и у му зич ким ча со пи си-

6 Луд ми ла Фрајт је код нас (а мо жда и ши ре, тј. на Бал ка ну или чак и у Че шкој) пр ва ком по зи тор ка елек-
тро а ку стич ке му зи ке.

7 Ме ђу њи ма и вр хун ски ан сам бли и умет ни ци – ви о ли ни сти Јан Ку бе лик, Ја ро слав Ко ци јан, Ва ша Пши-
хо да, Че шка фил хар мо ни ја са Вац ла вом Та ли хом, гу дач ки квар тети Шев чик и Зи ка, со пра нист ки ња Ма ри ја 
Жа лу до ва, пи ја ни ста Ру долф Фир ку шњи, пра шки хо ро ви Сме та на и Хла хол. 

8 По сто ја ла је и иде ја да се фор ми ра ен ци кло пе ди ја му зич ке кул ту ре Сло ве на (Ми ла но вић 2010: 143 и 
146). 

Слика бр. 1 и 2 – Штампани програми (види и стр. 19 и 47) за: концерт чешке модерне музике 
одржан 23. априла 1932. у дворани Коларчеве задужбине под покровитељством савеза 
Југословенско-чехословачких лига и уз уводно предавање Милоја Милојевића „Музика у 
служби националне свести чешког народа“, као и за концерт чешке музике одржан у истој 
дворани 16. јануара 1937. уз уводно предавање „О чешкој музици“ Карела Бохуслава Јирака
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ма: цео је дан број ча со пи са Му зи ка из 1928, а исто та ко и Му зич ког гла сни ка из 1938. би ли су 
по све ће ни че шкој му зи ци. 

Та квој кли ми до при но си ли су сво јим број ним на сту пи ма и бе о град ски Че си: Ка рел Хо луб и 
Јо сиф Не ме чек (ви о ли ни сти), Хин ко (ди ри гент) и Љу би ца (пи ја нист ки ња) Мар жи нец, Дра гу тин 
По кор ни и Јо сиф Сво бо да (ди ри ген ти), Ви ће слав Рен дла (ви о лон че ли ста и ди ри гент), Вац лав 
Ве драл (ком по зи тор и ди ри гент), Јо ван Ру жич ка (ви о ли ниста), Емил Ха јек (пи ја ни ста), Ро берт 
Ертл (ба ри тон) и др. 

Има ју ћи у ви ду све ове чи ње ни це, би ло је са свим ра зу мљи во што су се мла ди чла но ви по ро-
ди це Фрајт-Шкар ка опре де ли ли за сту ди је у кла са ма че шких струч ња ка. Њи хов ода бир, осим 
то га, пред ста вљао је оп ти мал не мо гућ но сти у по гле ду ква ли те та и струч но сти са мих сту ди ја. То 
је на ро чи то ва жи ло за сту ди је ви о ли не. Че шка ви о ли ни стич ка шко ла је већ у пр вим де це ни ја ма 
20. ве ка, за хва љу ју ћи Фран ти ше ку Онджиче ку и Ота ка ру Шев чи ку, ре но ми ра ним ин тер пре-
та то ри ма-ком по зи то ри ма- пе да го зи ма, до сти гла ста тус во де ће на европ ском ни воу.9 Из ње су 
по те кли вр хун ски ви о ли ни сти тог вре ме на: Јан Ку бе лик, Вац лав Хумл, Злат ко Ба ло ко вић, Вол-
фганг Шнај дер хан, Ја ро слав Ко ци јан, Ва ша Пши хо да. 

По че ци
Вој тех Фрајт је још то ком крат ког шко ло ва ња на Срп ској му зич кој шко ли от крио бе о град ској 

пу бли ци свој не сва ки да шњи та ле нат. Био је истин ски вун дер кинд и ме ђу ма ло број ним у на шој 
сре ди ни у то вре ме. Не са мо што је са не пу них два на ест го ди на по стао члан ор ке стра На род ног 
по зо ри шта, већ је на кон цер ту оркeстра Срп ске му зич ке шко ле под упра вом Ви ће сла ва Рен дле, 
одр жа ном 1909. го ди не, из вео Бе то ве нов Ви о лин ски кон церт. По ред овог, то ком шко ло ва ња у 
Бе о гра ду из вео је и Па га ни ни јев Кон церт у Де ду ру (Медић 2014: 11). 

На кон за вр шет ка шко ло ва ња на Беч ком кон зер ва то ри ју му 1914. го ди не, Вој тех се вра ћа у Бе о-
град. До по чет ка ра та бо ра ви код се стре Маг да ле не у Му та по вој бр. 6 (ви ди сли ку бр. 3). По сле 
не ко ли ко ра зор них бом бар до ва ња гра да са бра том Јо ва ном, ње го вом су пру гом Еми ли јом и тро-
го ди шњим бра тан цем Сте ва ном од ла зи у Кру ше вац. Ту се као до бро во љац при ја вљу је у срп ску 
вој ску. До кон цер та ко ји је у овом гра ду са бра том Јо ва ном одр жао у хо те лу Та ко во 3. но вем бра 
1915. го ди не бо ра ви у ка сар ни у Ри бар ској ба њи (Исто: 12 и 13). Пре ма бе ле шка ма бра та ни це 
Луд ми ле Фрајт, био је нај пре у ко њич ком пу ку, а за тим у са ста ву Вар дар ске ди ви зи је (Крајачић 
2003: 54) са ко јом пре ла зи Ал ба-
ни ју и обо лео од ти фу са до спе-
ва нај пре у бол ни цу на Кр фу, а 
за тим и у Со лу ну. У тим из у зет-
но те шким и по жи вот опа сним 
да ни ма за Вој те ха је би ла сре ћа 
не са мо што је пре бо лео ову смр-
то но сну бо лест, не го што и то ком 
ужа сне зи ме у вр ле ти ма ал бан-
ских пла ни на ни је до био про мр-
зли не као мно ги вој ни ци чи ме би 
ње го ва умет нич ка ка ри је ра би ла 
до ве де на у пи та ње. Убр зо Ста-
ни слав Би нич ки зах те ва од вој-
них вла сти да се Вој тех пре ба ци 
у са став Ор ке стра Кра ље ве гар де. 
То ком 1917. и 1918. го ди не он (Вој-
тех) ће у окви ру тур не је са овим 
ан сам блом на сту па ти у број ним 
фран цу ским гра до ви ма и као 
ње гов члан и као со ли ста (Медић 
2014: 25, 23).

9 На кон Ве ли ког ра та обе ви о лин ске шко ле и Онджиче ко ву и Шев чи ко ву Јо ван Фрајт ће увр сти ти у сво ја 
из да ња Edi tion po pu la i re. За ни мљи ва је, ме ђу тим, чи ње ни ца да је фа ми ли ја Онджичек та ко ђе би ла ро дом 
из Плзе на, и да су чак пет ње них чла но ва би ли ви о ли ни сти. Бу ду ћи да је реч о ма лом ме сту, ве ро ват но су се 
обе по ро ди це по зна ва ле и пре пре се ље ња Фрај то вих у Бе о град 1903. го ди не. То ме је, да ли слу чај но, у ово ме 
гра ду прет хо дио на ступ Фран ти ше ка Онджиче ка. Но у Фрај то вој кућ ној би бли о те ци та да се већ на ла зе 
нот на из да ња Онджиче ко ве ви о лин ске шко ле. 

Слика бр. 3 – Кућа у Мутаповој бр. 6 (и данас постоји) 
Рихарда Шкарке изграђена 1913. године по пројекту 
његовог брата Славка Шкарке. Ту је Војтех Фрајт 
становао после Првог светског рата до одласка на 
студије у Праг
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Ка ри је ра и со ли сте и ор ке стар ског му зи ча ра обе ле жи ла је умет нич ко де ло ва ње Вој те ха Фрај-
та. На кон ди плом ског кон цер та (Праг, 16. јун 1921)10 на ко јем је са Че шком фил хар мо ни јом 
под упра вом Вац ла ва Та ли ха са ве ли ким успе хом (Vi li mec 2007: 10) из вео Бе то ве нов Кон церт у 
Де ду ру, оп. 61, Вој тех нај пре по ста је (1921–1923) кон церт мај стор ор ке стра опе ре у Оло мо у цу, а 
за тим 1925. го ди не солиста и кон церт мај стор Пра шког ра ди ја.11 На тој по зи ци ји оста ће све до 
пен зи о ни са ња ка да му др жа ва до де љу је нај ве ће умет нич ко при зна ње – „за слу жни умет ник“.12 

Че шка ви о ли ни стич ка шко ла
Исто вре ме но са из град њом на ци о нал ног му зич ког сти ла то ком 19. ве ка Че си су, за хва љу ју ћи 

че тво ри ци вир ту о за-ком по зи то ра, ство ри ли ре пре зен та тив ну на ци о нал ну шко лу ви о ли не ко ја 
је два де се тих го ди на про шлог ве ка до се гла свет ску ре пу та ци ју. Јозеф Сла вик, Фер ди нанд Ла уб, 
Фран ти шек Онджичек и Ота кар Шев чик за ди ви ли су европ ску му зич ку јав ност нај пре сво јим 
уме ћем сви ра ња. Оце не и епи те ти ко ји су пра ти ли њи хо ве на сту пе до та да су ста ја ли са мо уз 
име на ве ли ких му зич ких зве зда по пут Фран ца Ли ста, Ни ко ле Па га ни ни ја, Фре де ри ка Шо пе на 
или Јо зе фа Јо а ки ма.

Јо зеф Сла вик (1806–1833) на зван је „че шким Па га ни ни јем“, а упо ре ђи ва ли су га и са, у то вре ме, 
нај по зна ти јим пољ ским ви о ли ни стом Ка ро лом Јо зе фом Ли пињ ским (1790–1861). Франц Шу берт 
му, за ди вљен ње го вим сви ра њем, по све ћу је сво ју Фан та зи ју у Це ду ру оп. 159 и Бри љант ни рон до 
за ви о ли ну и кла вир оп. 70, а Фре де рик Шо пен, са ко јим се збли жа ва то ком бо рав ка у Бе чу, из ја-
вљу је за Сла ви ка: Сви рао је као дру ги Па га ни ни, под мла ђен, ко ји ће вре ме ном пре ва зи ћи пр вог (Šich 
1951: 2). Са Ни ко лом Па га ни ни јем Сла вик се сре ће у Бе чу 1828. го ди не и сви ра му ње го ву ле ген дар ну 
Cam pa nel lu, ко ју је ве че пре то га пр ви пут чуо и по сле тог јед ног слу ша ња у це ли ни за пам тио (Šich 
1951: 2). Па га ни ни пре по зна је у че шком ви о ли ни сти не са мо вр хун ског вир ту о за, већ и кон ку рен-
та.13 За то од би ја Сла ви ков пред лог да се так ми че као и да за јед но сви ра ју ње гов (Па га ни ни јев) 
Кон церт за две ви о ли не14. Пре ра на Сла ви ко ва смрт спре чи ла је да се ње го ва из во ђач ка15 и ком-
по зи тор ска ка ри је ра16 у пу ној ме ри раз ви је, ка ко се оче ки ва ло, и при ка же европ ској јав но сти. 

За раз ли ку од свог прет ход ни ка Сла ви ка Фер ди нанд Ла уб (Праг, 1832 – Грис, 1875)17 је упра во 
на так ми че њу одр жа ном из ме ђу ње га, Шар ла Бе ри оа, Хајн ри ха Ерн ста и Ан ри ја Вје та на 1851. 
го ди не у Лон до ну по во дом свет ске из ло жбе осво јио ти ту лу нај бо љег свет ског вир ту о за. О Ла у-
бу као нај ве ћем ви о ли ни сти тог до ба из ја снио се (и то на че шком је зи ку) на јед ној све ча но сти у 
Пра гу и сам Чај ков ски (ко ји му је по све тио свој тре ћи гу дач ки квар тет) (види слику бр. 4). А та да 
не при ко сно ве ни ауто ри тет ме ђу ви о лин ским вир ту о зи ма и пе да го зи ма – Јо зеф Јо а ким из ја вљу је 
за два де се то го ди шњег Ла у ба да је нај бо љи ви о ли ни ста ко га је ика да чуо и да сви ра ње гов кон церт 
(...) она ко ка ко то ни он сам не би умео (Šich 1950: 3). 

На след ни ци Сла ви ка и Ла у ба – Фран ти шек Онджичек и Ота кар Шев чик кра јем 19. и по чет-
ком 20. ве ка ни су ви ше са мо во де ћи европ ски већ и свет ски ви о ли ни сти (и пе да го зи). Му зич ка 
јав ност и Евро пе и Аме ри ке (где при ре ђу ју број не кон цер те) по ре ди их са Па блом де Са ра са те ом 
и Еже ном Иса јем.18 То ни је би ло слу чај но. За јед нич ко им је би ло усва ја ње те ко ви на шко ле Лам-
бе ра Ма са ра, про фе со ра на Па ри ском кон зер ва то ри ју му ко ји је сво јим но вим ме то дом у на ста ви 
ви о ли не сре ди ном 19. ве ка за по чео пра ву ре во лу ци ју (на том под руч ју). Он је, на и ме, за го ва-
рао упо тре бу кон ти ну и ра ног ви бра та као бит ну тех ни ку ле ве ру ке. То је та да иза зва ло оштре 
ре ак ци је мно гих ви о ли ни ста и пе да го га. Ве ћи на њих (по себ но они ста ри је ге не ра ци је) ви бра то 
је сма тра ла не ком вр стом де фек та (...), нер во зним тре пе ре њем ко је де ста би ли зу је ин то на ци ју 
(...), из ве шта че ним ефек том у слу жби ис пра зног вир ту о зи те та и ин тер пре та ци је без ду би не и 

10 Вој тех је сту ди је на мај стор ској шко ли Пра шког кон зер ва то ри ју ма за по чео 1919. го ди не. У то вре-
ме на сту ди ја ма су би ли и Јо сип Сла вен ски (1920–1924), Ми ли во је Црв ча нин (1920–1921), Јо ван Бан дур 
(1919–1924).

11 Види попис делатности Војтеха Фрајта на стр. 40–45.
12 То при зна ње му је уру чио Пра шки ра дио 1954. го ди не за ше зде се ти ро ђен дан.
13 Ви сте ђа во, свет се тре се кад ви сви ра те (Šich 1951: 2).
14 Ви сте ман гуп чић ко ји хо ће да ме сврг не са тро на (Исто).
15 Био је кон церт мај стор у Беч ком двор ском ор ке стру, од 1825. члан Беч ке цар ске ка пе ле и кон церт мај-

стор Ста ле шког ор ке стра у Пра гу.
16 О ње ним до ме ти ма све до чи, ма да не ве лик, ком по зи тор ски опус са око два де се так ком по зи ци ја за 

ви о ли ну, а ме ђу њи ма и два ви о лин ска кон цер та.
17 Био је со ли ста Беч ке двор ске опе ре, од 1856. кон церт мај стор Бер лин ске двор ске опе ре. По ред кон це-

ра та за ви о ли ну и ка мер не му зи ке, ком по но вао је и ка ден це за Бе то ве нов Ви о лин ски кон церт.
18 Обо ји ца ће на сту па ти на не ким кон цер ти ма за јед но са Иса јем.
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емо ци ја (Sil ve la 2001: 149 и 181). Пред ла га но је чак да се ка зне они уче ни ци ко ји ко ри сте ви бра то 
упр кос за бра ни сво јих учи те ља. Ипак, ви бра то је био ло гич на по сле ди ца раз во ја ор ке стар ске 
му зи ке у пр вим де це ни ја ма 19. ве ка. Број ча но по ја чан ду вач ки кор пус у европ ским ор ке стри ма 
до нео им је нов ко ло рит и ве ћу со нор ност, али зах те вао и аде кват но по ја ча ње (не са мо број ча но) 
и зву ка гу да ча (Sil ve la 2001: 142). Осим то га, европ ски ор ке стри све че шће на сту па ју у ве ли ким 
но во и згра ђе ним кон церт ним са ла ма дру га чи јих, бо љих аку стич ких ка рак те ри сти ка. Про ме ње-
ни звуч ни од но си уну тар ор ке стар ских гру па, но ви аку стич ки усло ви кон церт них про сто ра као 
и те жња за ве ћом, ин тен зив ни јом екс пре сив но шћу ко ја је ре зул тат но ве ро ман ти чар ске есте ти ке, 
би ли су пре суд ни за при хва та ње и ко ри шће ње ви бра та. Јер он је упра во омо гу ћа вао ту тра же ну 
из ра жај ност и со нор ност гу дач ких ин стру ме на та. 

Су шти ну тог но вог естет ског при сту па ве о ма до бро је осе тио и раз у мео Лам бер Ма сар и сам 
од ли чан ви о ли ни ста, ко ји је за сво је ин тер пре та ци је ка рак те ри стич не по ин тен зив ној упо тре би 
ви бра та19 имао ве ли ку по др шку Фран ца Ли ста. Ка ри је ру вир ту о за и со ли сте Лам бер, ме ђу тим, 
за ме њу је пе да го шком, ко јој се по све ћу је са ве ли ким ен ту зи ја змом и сту ди о зно шћу. Им пре си ван 
број сту де на та и ре зул та ти ко је по сти же већ на кон пр ве три го ди не ра да на Па ри ском кон зер ва-
тори ју му све до че да је ње гов но ви ме тод у под у ча ва њу ви о ли не био у пот пу но сти при хва ћен. До 
кра ја 19. ве ка ве ћи на ла у ре а та Па ри ског кон зер ва то ри ју ма би ли су ви о ли ни сти из кла се Лам бе ра 
Ма са ра, а сви они упо тре бља ва ли су ви бра то, због че га је у то вре ме на зи ван „фран цу ски ви бра-
то“ (Sil ve la 2001: 147). Ме ђу пр вим Лам бе ро вим ла у ре а ти ма би ли су По љак Хен рик Вијењав ски 
(1843), Чех Фран ти шек Онджичек (1879) и Аустри ја нац Фриц Крај злер (1887). Они су у на ред ним 
го ди на ма (тј. у по след њим де це ни ја ма 19. ве ка) као во де ћи ви о ли ни сти за јед но са сво јим број-
ним уче ни ци ма би ли нај за слу жни ји што је Лам бе ро ва ви о ли ни стич ка шко ла би ла при хва ће на 
у мно гим ре но ми ра ним европ ским ака де ми ја ма и кон зер ва то ри ју ми ма, и што су ње не те ко ви не 
усво ји ли та да во де ћи европ ски ви о ли ни сти.

Ме ђу тим, по ја ва гра мо фо на и пло ча по чет ком 20. ве ка уно си нов и зна ча јан мо ме нат у 
при хва та њу и ши ре њу упо тре бе ви бра та, јер је омо гу ћа ва ла бр жу ко му ни ка ци ју у раз ме ни 
ин фор ма ци ја и кон крет на, бо ља ауди тив на са зна ња о то ме ка кав је био звуч ни учи нак ви бра та, 
ко ли ко је он ути цао на тех ни ку и екс пре сив ност из во ђе ња. Ме ђу пр вим сним ци ма ви о ли ни-
ста ко ји су сво је ин тер пре та ци је те ме љи ли на упо тре би ви бра та би ли су они Еже на Иса ја20 и 

19 Пре ма Зден ку Сил ве ли, ко ри стио га је од 1830. го ди не.
20 Уче ник Ма са ро вог ла у ре а та Хен ри ка Вијењав ског, нај ва тре ни јег при ста ли це упо тре бе ви бра та кра јем 

19. ве ка.

Слика бр. 4 – Штампани програм за концерт одржан 28. априла у Прагу поводом 75. 
годишњице од смрти Фердинанда Лауба. Том приликом Војтех Фрајт је извео Лаубове 
Комаде за виолину и клавир као и Бетовенов Виолински концерт са Лаубовим каденцама 
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Фран ти ше ка Онджиче ка21. Пре ма Зден ку Сил ве ли, ко ји је про у ча вао по ја ву ви бра та и раз вој 
мо дер не ви о ли ни стич ке шко ле и то оп шир но и до ку мен то ва но из ло жио у сво јој књи зи A new 
Hi story of vi o lin Playing, пре лом на је у том сми слу би ла 1910. го ди на22 ка да је по ње му Ежен Исај 
оства рио свој пр ви сни мак. Ме ђу тим, у по пи су из да ња Ma ster works-He ri ta ge на ла зи се и се ри ја 
Иса је вих сни ма ка у окви ру еди ци је Euge ne Yssaye, Vi ol nist and Con duc tor, The Com ple te vi o lin 
re cor ding, а нај ра ни ји су, ка ко је ов де на зна че но, оства ре ни 1912. и то уз кла вир ску са рад њу 
Ка миј де Кројс. Сни мље ни су углав ном по пу лар ни ко ма ди (че сто и тран скрип ци је) Ша бри јеа, 
Ваг не ра, Вијењав ског, Фо реа, Ма снеа, Вје та на, Крај зле ра и др. До Пр вог свет ског ра та сво-
је пр ве сним ке су оства ри ли и мно ги дру ги зна чај ни ви о ли ни сти и сим па ти зе ри Mасарове 
но ве ви о ли ни стич ке шко ле: Јан Ку бе лик, Па бло де Са ра са те, Фриц Крај злер и дру ги, та ко да 
је пе ри од не по сред но пре Пр вог свет ског ра та ко ји се по ду да ра са по ја вом и ди стри бу ци јом 
гра мо фон ских пло ча, кљу чан за по зи ци о ни ра ње и утвр ђи ва ње ути цај но сти Ма са ро ве шко ле 
и ње го вих уче ни ка.

Ути цај ност не ке шко ле у то вре ме про це њи ва ла се бро јем след бе ни ка, на ро чи то ме ђу вр хун-
ским ин тер пре та то ри ма, еду ка тив ном ли те ра ту ром, а то ме се као не ка вр ста но вог „до ка зног“ 
ма те ри ја ла са да при дру жу је и гра мо фон ска пло ча.

Све то на по чет ку 20. ве ка има ла је и тзв. че шка ви о ли ни стич ка шко ла. Лам бер Ма сар, чи је је 
те ко ви не ова шко ла усво ји ла пре ко ње го вих уче ни ка, ни је оста вио ни ка кву струч ну ли те ра ту ру. 
Ме ђу тим, ње го ви че шки след бе ни ци ство ри ли су оби ман кор пус инструк тив не ли те ра ту ре за 
ви о ли ну. Кад се има у ви ду на ста ва ви о ли не на Пра шком кон зер ва то ри ју му у дру гој по ло ви ни 
19. ве ка, то је би ла уоби ча је на прак са. С њом је за по чео Фер ди нанд Ла уб, а на ста ви ли су Фран-
ти шек Онджичек и Ота кар Шев чик. 

На Пра шком кон зер ва то ри ју му (осно ва ном 1808) од са мог по чет ка ње го вог ра да (1811) уста-
но вље ни су ви со ки стан дар ди у на ста ви ви о ли не. По ред ин ди ви ду ал не на ста ве не го ва ло се 
ка мер но као и ор ке стар ско му зи ци ра ње. Ту прак су увео је већ Ан то њин Бе не виц (1833–1926) 
ко ји у овој уста но ви нај пре ра ди као про фе сор ви о ли не (1865–1882),23 а за тим и као ди рек тор 
(1880–1901). У ње го во про фе сор ско зна ње би ло је утка но и ве ли ко ис ку ство сви ра ња у ор ке стар-
ском ан сам блу (члан ор ке ста ра у Салц бур гу, Штут гар ту, кон церт мај стор Пра шког др жав ног 
по зо ри шта 1852–1861), али исто та ко и у ка мер ним са ста ви ма: пр ва ви о ли на у гу дач ком квар те ту 
Бе не виц осно ва ном 1876, те у три ју са Бед жи хом Сме та ном (кла вир) и Ју ли ју сом Гол тер ма ном 
(ви о лин че ло) са ко ји ма је 3. де цем бра 1855. у Пра шком за во ду из вео Сме та нин Кла вир ски трио 
у ге мо лу оп. 15. 

Слич на ис ку ства има ли су и дру ги про фе со ри ви о ли не на Пра шком кон зер ва то ри ју му. Фер-
ди нанд Ла уб је, на при мер, био со ли ста Беч ке двор ске опе ре, кон церт мај стор Бер лин ске двор ске 
опе ре, а сви рао је у ви ше ка мер них са ста ва: у кла вир ском три ју са Фран цом Ли стом (кла вир) 
и Ко зма ном (ви о лон че ло) за вре ме свог бо рав ка у Вај ма ру, за тим у гу дач ком квар те ту Ра дек-
-Вирст -Брунс, ко ји осни ва то ком свог ра да на Бер лин ском кон зер ва то ри ју му (1856–1862) и са 
њим по сти же ве ли ки успех у из во ђе њу Бе то ве но вих квар те та, као и у квар те ту Ке сма јер-Крол-
-Шле зин гер са ко јим на сту па док пре да је на Беч ком кон зер ва то ри ју му (1863–1865). Овај квар тет 
за слу жан је за пр ва из во ђе ња гу дач ких квар те та Чај ков ског.

Фран ти шек Онджичек био је кон церт мај стор чу ве ног фран цу ског Пас де луп ор ке стра и члан 
ор ке стра Пра шког при вре ме ног по зо ри шта, те пр ви ви о ли ни ста у гу дач ком квар те ту Онджичек 
са ко јим на сту па од 1907. до 1911. го ди не. Ота кар Шев чик та ко ђе је био кон церт мај стор (1873) 
При вре ме ног по зо ри шта у Пра гу, за тим Ко мич не опе ре у Бе чу (ве ро ват но 1909–1918, док је пре-
да вао на Беч кој му зич кој ака де ми ји), као и Мо цар те у ма у Салц бур гу. Осно вао је квар тет Шев чик 
у чи јем са ста ву су би ли ње го ви сту ден ти, али он сам ни је у ње му узи мао уче шћа.

Убр зо на кон што је пре у зео кла су ви о ли не на Пра шком кон зер ва тори ју му, Ан то њин Бе не виц 
је у овој ин сти ту ци ји осно вао ор ке стар ко ји је сре ди ном 19. ве ка био је дан од глав них ак те ра 
му зич ког жи во та гра да, а слич ну уло гу има ће под ње го вим вођ ством и Дру штво за не го ва ње 
ка мер не му зи ке (пре све га че шких ауто ра).24 То је би ла са мо јед на од мно гих ин сти ту ци ја и дру-
шта ва ко ји ће се у вре ме ну на ци о нал ног бу ђе ња сре ди ном 19. ве ка осни ва ти у Че шкој с ци љем 
да се про мо ви ше и очу ва че шка на ци о нал на кул ту ра.25

21 Ма са ров уче ник на Па ри ском кон зер ва то ри ју му и ње гов ла у ре ат из 1879. го ди не.
22 По ле ми ке у ве зи са ви бра том во ди ле су се све до 1925. го ди не.
23 Из ње го ве кла се иза шли су Ла уб, Онджичек и Шев чик.
24 На ини ци ја ти ву овог дру штва Бед жих Сме та на 1876. ком по ну је квар тет Из мог жи во та.
25 У то ме је зна чај ну уло гу имао и Бед жих Сме та на ко ји по врат ком у до мо ви ну 1861. го ди не ста је нај пре 

на че ло хо ра Хла хол, а за тим се 1862. ан га жу је као ди ри гент ор ке стра Пра шког при вре ме ног по зо ри шта у 
ко јем фа гот сви ра Вац лав Фрајт, Вој те хов отац. На ред не го ди не Сме та на су де лу је у осни ва њу Умет нич ког 
удру же ња (Umlec ka be se da) ко је по ста је цен тар че шког умет нич ког и по ли тич ког жи во та.
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Ме ђу тим, ше зде се тих го ди на 19. ве ка 
у фо ку су свих на ци о нал них стре мље ња у 
Че шкој би ла је из град ња на ци о нал ног по зо-
ри шта.26 Ка да је оно 1881. го ди не све ча но 
отво ре но Сме та ни ном опе ром Ли бу ша, 
Ота кар Шев чик већ је имао об ја вље на че ти-
ри во лу ме на сво је ви о лин ске шко ле. 

Са мо у та квим дру штве но-кул тур ним 
окол но сти ма, у ко ји ма је свест о соп стве ној 
на ци о нал ној кул ту ри би ла и сред ство по ли-
тич ке бор бе, ве ли ка из во ђач ка и пе да го шка 
ис ку ства и до ме ти че шких вир ту о за-ком по-
зи то ра Онджиче ка и Шев чи ка мо гли су да 
по ста ну она по кре тач ка сна га ко ја ће из не-
дри ти че шку ви о ли ни стич ку шко лу.27 

Онджичек, ко ји је пр ви од Че ха при хва-
тио и раз у мео учи нак Ма са ро вог кон ти ну-
и ра ног ви бра та, пре по знао је у ње му од ли ке 
људ ског гла са, тј. мо гућ ност оства ри ва ња 
емо ци о нал не из ра жај но сти пе ва ња, та ко 
бли ске ду ху че шке на род не му зи ке. 

Опи су ју ћи Онджиче ко во из во ђе ње Ба хо-
ве Ари је на ге жи ци и Ра фо ве Ка ва ти не, 
са чу ва но на сним ку ко ји је овај умет ник 
оства рио не по сред но пре Пр вог свет ског 
ра та, че шки му зи ко лог и пи ја ни ста Вла ди-
слав Ви ли мец ука зао је упра во на на гла-
шен во кал ни ква ли тет тог из во ђе ња: Ње гов 
(Онджиче ков – прим. Х. М.) тре пе рав 
ви бра то и бо га та рап со дич на екс пре си ја на ма ги чан на чин ево ци ра ју пе ва ње ве ли ких во кал-
них ин тер пре та то ра ње го вог вре ме на. (...) У од но су на чи ње ни цу да је про шао чи тав је дан век 
од овог сним ка, ње го ва (Онджиче ко ва – прим. Х. М.) ин тер пре та ци ја ова два ко ма да је за и ста 
су ге стив на (Vi li mec 2007: 8).

Ви о ли ни ста Бо ху слав Ших, Онджиче ков ђак и би о граф, ис ти че да је он (Онджичек) сво је ре си-
та ле ре дов но за вр ша вао из во ђе њем на ге жи ци пе сме „Где је мо ја до мо ви на“,28 ко ја ће ка сни је 
(1918) по ста ти че шка на ци о нал на хим на. Она је утка на и у Онджиче ко ву Че шку рап со ди ју за 
ви о ли ну и ор ке стар оп. 21 (1913), не за о би ла зну на ре пер то а ру че шких вир ту о за 20. ве ка Ја на Ку бе-
ли ка, Ја ро сла ва Ко ци ја на, Ва ше Пши хо де, Вој те ха Фрај та (види слику бр. 5) итд. Че шка рап со ди ја 
ни је са мо по твр да Онджиче ко вог па три о ти зма, већ и ње го ве при вр же но сти ду ху че шке му зи ке 
из ра же не кроз ле по ту „пе ва ња“ (тј. ви бри ра ња), а та ко ђе су бли ми ра Онджиче ко во из во ђач ко и 
ком по зи тор ско уме ће.

У сво јим опу си ма и Шев чик и Онджичек има ју ком по зи ци је ко је под јед на ко при па да ју умет-
нич кој и еду ка тив ној му зи ци: Шев чик Че тр де сет ва ри ја ци ја оп. 3 (1912), а Онджичек Пет на ест 
ети да (1912) (обе на ро чи ту па жњу по кла ња ју тех ни ци ле ве ру ке и ко ри шће њу ви бра та). Об у хва-
та ју ћи раз ли чи те тех нич ке и ин тер пре та тив не аспек те сви ра ња на ви о ли ни, њи хо ва обим на и 
све о бу хват на струч на ли те ра ту ра (обим на и по бро ју)29 пред ста вља ла је за оно вре ме (а и да нас) 

26 Ка мен-те ме љац по ло жен је 16. ма ја 1868. го ди не.
27 Она је под јед на ко би ла и ре зул тат кон ти ну и те та ко ји ус по ста вља ју Сла вик, Ла уб и Бе не виц на кон-

церт ном, пе да го шком и ком по зи тор ском по љу у ко је је већ би ла ду бо ко утка на че шка на ци о нал на му зи ка. 
Ову ли ни ју на ста вља ју и Онджичек и Шев чик. Го ди не 1883. (4. ок то бра) Онджичек у Пра гу пре ми јер но 
из во ди Двор жа ков Ви о лин ски кон церт, а исте го ди не (2. де цем бра) и у Бе чу. Та да ком по ну је Че шке игре оп. 
3 и Фан та зи ју на те ме из Сме та ни не опе ре Про да на не ве ста. Шев чи ков ђак Ка рел Ха лирж 1895. го ди не са 
ор ке стром Пра шког кон зер ва то ри ју ма пре ми јер но из во ди Се ре на ду у Ес ду ру оп. 6 Јо зе фа Су ка, а 1896. две 
сим фо ниј ске по е ме (По днев на ве шти ца и Вре те но) Ан то њи на Двор жа ка ко ји од 1891. на Пра шком кон-
зер ва то ри ју му пре да је ком по зи ци ју.

28 Пе сма је из сцен ске му зи ке Fi dlo vač ka (1834) Фран ти ше ка Шкро у па.
29 Фран ти шек Онджичек у сарад њи са Ми тел ма ном об ја вљу је (1909–1912): Шко ла ви о ли не, Књи га о сви-

ра њу на ви о ли ни (1909), Но ва ме то да сви ра ња ви о ли не (1909), Еле мен тар на шко ла (1909, из да вач Пе терс), 
Сред ња шко ла (1909); Ота кар Шев чик об ја вљу је: Шко ла ви о лин ске тех ни ке оп. 1 (че ти ри све ске, 1880), Сту-
ди је за си стем по лу то но ва, Шко ла тех ни ке гу да ла оп. 2 (шест све за ка 1893), Ви о лин ски ме тод за по чет ни ке 

Слика бр. 5 – Штампани програм за концерт 
(Праг, 18. април 1952) на којем је Војтех Фрајт 
извео Ондричекову Чешку рапсодију
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сво је вр стан ком пен ди јум ви о ли ни стич ке умет но сти. Ово ме при па да ју и број не ка ден це ко је су 
Онджичек и Шев чик ком по но ва ли за ви о лин ске кон цер те ко је су из во ди ли они и њи хо ви уче-
ни ци.30 Шев чик је, осим то га, об ја вио и ана ли тич ке сту ди је о ви о лин ским кон це ра ти ма Брам са, 
Мендлсо на, Чај ков ског и Вијењав ског.

Те ко ви не че шке ви о ли ни стич ке шко ле, ве о ма бр зо су се про ши ри ле Евро пом и у пр вим де це-
ни ја ма 20. ве ка ума њи ле ути цај ност не мач ке и бел гиј ске (шко ле). 

У том пе ри о ду (пр вим де це ни ја ма 20. ве ка) у Бе о гра ду го сту ју мно ги Шев чи ко ви уче ни ци, та да 
већ вир ту о зи свет ског ран га: Јан Ку бе лик, Ја ро слав Ко ци јан, Ва ша Пши хо да, Злат ко Ба ло ко вић, 
за тим бра ћа Онджичек – Ема ну ел и Фран ти шек.31

Но, мла ди та лен то ва ни ви о ли ни сти са ових про сто ра ви ше ни су мо ра ли да пу ту ју до Пра га 
или Бе ча ако су же ле ли да уче код че шких пе да го га. Вац лав Хумл (1880–1853), Шев чи ков ђак 
(ди пло ми рао код ње га на Пра шком кон зер ва то ри ју му 1899) од 1903. го ди не на ста њу је се у За гре-
бу где у Хр ват ском гла збе ном за во ду отва ра сво ју кла су у ко јој ће до Дру гог свет ског ра та за вр-
ши ти сту ди је Злат ко То пол ски (1934), Пе тар То шков (1941), Ла зар Мар ја но вић (1941) и др.

Вој тех Фрајт – вир ту оз и концерт мај стор

Сла ву Онджиче ка и Шев чи ка на европ ској и свет ској му зич кој по зор ни ци на ста вља ју Че си Јан 
Ку бе лик, Ја ро слав Ко ци јан и Вац лав Хумл – ге не ра ци ја из осамдесетих година 19. века.32 Сле-
де ћој, ро ђе ној у по след њој де це ни ји 19. или на са мом по чет ку 20. ве ка при па да ју Ва ша Пши хо да 
(1900–1960) и Вој тех Фрајт (1894–1971).33

Со ли стич ку ка ри је ру Вој тех Фрајт је за по чео Срп ској му зич кој шко ли у Бе о гра ду 20. мар та 
1909. из во ђе њем Бе то ве но вог Ви о лин ског кон цер та.34 На про гра му ње го вог по след њег на сту па 
у ово ме гра ду у Па ви љо ну Цви је та Зу зо рић 26. но вем бра 1931. та ко ђе се на шао овај Бе то ве нов 
кон церт. Из вео га је уз кла вир ску са рад њу че шког пи ја ни сте (и ди ри ген та) Ота ка ра Пар жи ка, 
што је у то вре ме – не са мо у Бе о гра ду, би ло у прак си (види слику бр. 6). Но, пи та ње је ко ли ко је 
та ква ком би на ци ја уоп ште до пушта ла да до из ра жа ја до ђу стил ске, али и мно ге дру ге ка рак те-
ри сти ке овог де ла ко је по чи ва ју на ве ли кој уло зи ор ке стра (не у о би ча је ној до та да за жа нр со ли-
стич ког кон цер та) и због то га и на ње го вом спе ци фич ном од но су пре ма соли стич кој де о ни ци. 
Тај про блем во де ћи бе о град ски кри ти ча ри ни су раз ма тра ли у сво јим на пи си ма, што је ви дљи во 
и из кри ти ка Ко сте Ма ној ло ви ћа и Ми ло ја Ми ло је ви ћа. Ма да по зи тив не, оне пре те жно ис ти чу 
тех нич ку стра ну Вој те хо ве ин тер пре та ци је. 

оп. 6 (се дам све за ка), При прем не ве жбе за три ле ре оп. 7 (две све ске), Про ме не по зи ци ја и при пре ма ле стви ца 
оп. 8, При прем не ве жбе за ле стви це и акор де, При прем не сту ди је за дво хва те, оп. 9, Дво хва ти и при прем не 
ве жбе за три ле ре, Књи га ме ло ди ја по си сте му по лу то но ва, Стил ске ве жбе (пре ма по пи су из за о став шти не 
Јо ва на Фрај та).

30 Фран ти шек Онджичек за: Кон церт у А ду ру бр. 6 Мо цар та, Кон церт у а мо лу бр. 22 Ви о ти ја, Кон церт 
у Де ду ру оп. 6 Па га ни ни ја, Кон церт у а мо лу и Дуо у А ду ру оп. 67 бр. 1 Шпо ра, као и за Кон церт у Де ду ру 
оп. 61 Бе то ве на, а Шев чик за: Кон церт оп. 7 Вијењав ског, Кон церт бр. 1 оп. 20 Па га ни ни ја.

31 Јан Ку бе лик 1900, 1926, 1927, 1932; Ја ро слав Ко ци јан 1920, 1921; Ва ша Пши хо да 1922, 1923, 1926, 1928, 
1932, 1935, 1937; Злат ко Ба ло ко вић 1919, 1920, 1921, 1922, 1926; Ема ну ел Онджичек 1901, 1905, 1909; Фран-
ти шек Онджичек 1890, 1891, 1895, 1898, 1901, 1904.

32 Овој ге не ра ци ји при па да и ди ри гент Вац лав Та лих (1880–1961) ко ји је најпре учио ви о ли ну и то код 
Ота ка ра Шев чи ка, за тим је (1904–1906) на став ник ви о ли не у Тбил си ју, док од 1915. до 1918. сви ра у Чешком 
квар те ту.

33 По сле Пр вог свет ског ра та Вој тех Фрајт је одр жао осам кон це ра та у Бе о гра ду и је дан у Но вом Са ду. 
Од че шких ви о ли ни ста мла ђе ге не ра ци је нај ак тив ни ји је био Ва ша Пши хо да са де сет одр жа них кон це ра та 
у Бе о гра ду.

34 Ту се при дру жио гру пи вун дер кин да из тог вре ме на (пре Пр вог свет ског ра та) по пут Зи на Фран че-
ска ти ја ко ји су та ко ђе у ра ним ти неј џер ским го ди на ма из ве ли овај Бе то ве нов кон церт: Вој тех га је из вео 
са Ор ке стром Срп ске му зич ке шко ле упот пу ње ним чла но ви ма Ор ке стра Кра ље ве гар де и под упра вом 
Ви ће сла ва Рен дле, а за тим 30. апри ла исте го ди не у На род ном по зо ри шту уз кла вир ску са рад њу се стре 
Маг да ле не Фрајт.

У за о став шти ни Јо ва на Фрај та на ла зи се пар ти ту ра овог Бе то ве но вог кон цер та у из да њу Wi e ner Phil har-
mo nischer Ver lag No. 45 са пе ча том еди ци је Фрајт. Не зна мо ка да је ова пар ти ту ра на ба вље на, да ли у вре ме 
Вој те хо вих сту ди ја у Бе чу или по сле Пр вог свет ског ра та ка да као из да вач, Фрајт скла па уго во ре са дру гим 
из да ва чи ма и он да на њи хо ва из да ња ста вља свој пе чат. За ана ли зу Бе то ве но вог кон цер та у овој сту ди ји 
ко ри шће но је ово Фрај то во ли цен ци ра но из да ње.
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(...) Овај кон церт по ка зао је за вид ну тех ни ку ко јом г. Фрајт си гур но рас по ла же, на ро чи то 
тех ни ку де сне ру ке ко јом су ве ре но вла да. Већ сам про грам на ко ме су две Па га ни ни је ве ком-
по зи ци је по ка зу је да г. Фрајт ви ше осе ћа вир ту о зно и да су из ве сне ин то на тив не не чи сто ће 
у бр зим про ла зи ма код ње га слу чај ност, док је јед на од ње го вих нај леп ших осо би на чи сто-
ћа то на, а то не то ли ко на де жи ци ко ли ко на е и а. На ро чи то на ска лич ним хро мат ским 
па са жи ма у Па га ни ни је вом кон цер ту. Ка рак те ри сти чан је код г. Фрај та три лер у ка ден ци 
Он др жи че ка. Рон до од Сен-Сан са, ко ји зах те ва ви ше по ле та, дат је ко рект но и чи сто, док 
је у Па га ни ни је вој ети ди, као и игри од Сме та не г. Фрајт по ка зао нај ви ше по ле та и из ра-
за, под вла че ћи до бро ди на мич ке кон тра сте. Бе то ве нов Де дур кон церт по ка зао је стил ске 
спо соб но сти г. Фрај та, и у ово ме кон цер ту г. Фрајт је на ро чи то у по сле де њем ста ву осе тио 
ве ћи по лет. Г. Фрајт је нео спор но са ве стан умет ник ко ји, вла да ју ћи у ве ли кој ме ри тех ни ком, 
стил ски ин тер пре ти ра. Оту да су ње му при сни је вир ту о зне ком по зи ци је од де ла по е тич ни-
је при ро де. Ипак у до да ној Фи би хо вој по е ми г. Фрајт је по ка зао да су му при сна и по е тич на 
рас по ло же ња и из ра зи (Ма ној ло вић 1931: 9).

И Ми ло је вић се освр ће на тех нич ку стра ну Вој те хо вог уме ћа: 

Лич ност г. Фрај та ни је нам рав но ду шна. Г. Вој тех Фрајт је ве зан за на шу сре ди ну ви ше не го 
јед ном ве зом. Пр ви ко рак у умет ност он је учи нио код нас на на шем тлу, а да нас је на умет-
нич ком по слу у Пра гу. Ми сли мо да је г. Фрај ту дра го не са мо да се се ћа Бе о гра да, већ да осе ћа и 
ста ру ве зу са њи ме, као што је и на ма дра го да у ње му као че шком умет ни ку гле да мо по ма ло 
и на шег чо ве ка. То мо же да бу де од ко ри сти на обе стра не. Основ на од ли ка умет но сти г. В. 
Фрај та је вир ту о зи тет. Би ти на тех нич кој ви си ни за ње га, из гле да нам, зна чи по сти ћи циљ 
жи во та. Као та кав он ула зи у ка те го ри ју ко јој при па да Ку бе лик и Ко ци јан. Он је, од но сно и 
он је је дан од пред став ни ка оно га прав ца че шке из во ђач ке умет но сти ко ји је са ди вље њем 
до че кан од све та ка да је чу ве ни Шев чик пу стио у свет сво га пр вог ве ли ког ђа ка Ку бе ли ка: 
вир ту о зног прав ца. Али г. Фрајт ни је Шев чи ков ђак већ Он др жич ков, и у тој шко ли је сте као 
на кло ност ка вир ту о зи те ту ко јим вла да, не као Ку бе лик, али вла да са пу но су ве ре не при-
бра но сти. (...) Као ин тер прет Сен-Сан со вог Ron do ca pric ci o so по ка зао је да уме да осе ти и 
кан ти ле ну: и свој вир ту о зи тет и то осе ћа ње за кан ти ле ну ста вио је пре да но и са успе хом у 

Слике бр. 6 и 7 – Штампани програми за концерте које је Војтех Фрајт одржао уз клавирску 
сарадњу Отакара Паржика: у Београду 26. новембра 1931. и у Прагу 14. октобра 1951. на 
којем је извео и Бетовенову Сонату у це молу оп. 30. бр. 2.
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слу жбу и Бе то ве но вог кон цер та ис ти чу ћи се и ту ви ше као вир ту оз не го као по е та по мо ћу 
зву ко ва. Г. Фрајт је из гра дио сво ју лич ност ис ку ством у сво јој му зи кал ној до мо ви ни и да нас 
има сво ју са свим од ре ђе ну фи зи о но ми ју ви о лин ског вир ту о за ко ји уме да вла да ин стру мен том 
окрет но и са чи стим ви о ли ни стич ким сми слом до бра ву ре (Ми ло је вић 1931: 5).

Још не ко ли ко пу та у пе ри о ду из ме ђу 1909. и 1931. го ди не Вој тех је из во дио Бе то ве но ва де ла. 
На тур не ји по скан ди нав ским зе мља ма 1926/1927.35 са дан ским пи ја ни стом Ви гом Пе дер со ном 
су де ло вао је и на не кол ко кон це ра та по све ће них обе ле жа ва њу сто те го ди шњи це од Бе то ве но ве 
смр ти. У Бер ли ну је на два кон цер та одр жа на 19. и 23. мар та 1928. у Бех штајн дво ра ни уз кла-
вир ску са рад њу Мар те Је длич ко ве, из вео Бе то ве но ву Крој це ро ву со на ту.36 

Ипак, чи ни се да је од Бе то ве но вих де ла (од му зи ке не мач ких ауто ра уоп ште) Кон церт у Де ду ру, 
оп. 61 за у зи мао по себ но ме сто. На свом ди плом ском кон цер ту (Праг, 16. ју на 1921) из вео га је уз 
прат њу Че шке фил хар мо ни је под упра вом Вац ла ва Та ли ха.37 Иако је Пра шки кон зер ва то ри јум 
имао свој ор ке стар и ди ри ген те, част да свој за вр шни ис пит оства ри уз уче шће та ко ре но ми ра ног 
ан сам бла и ди ри ген та го во ри о то ме ко ли ко су Вој те хо ви про фе со ри це ни ли и ве ро ва ли у ње гов 
та ле нат. Фран ти шек Онджичек (ви ди сли ку бр. 8 са по све том), у чи јој мај стор ској кла си је Вој тех 
за вр шио сту ди је осво јив ши пр ву на гра ду, по во дом овог кон цер та о свом ди плом цу је на пи сао: 
Му зи кал ност, осе ћај ност и из ра жај ност овог сту ден та све до че о та лен ту и тем пе ра мен ту 
нај ви шег сте пе на. Ње го ва тех ни ка је ап со лут но 
са вр ше на. Ако се мо же пред ви ђа ти, пред њи ме је 
сјај на умет нич ка бу дућ ност ви о ли ни сте ве ли ког 
сти ла и свет ске сла ве... У пи сму пре по ру ке ше фу 
Че шке фил хар мо ни је Онджичек о Вој те ху ис ти-
че: Он је фе но мен ме ђу ви о ли ни сти ма, ко ји ће ако 
бу де имао бар ма ло сре ће, убр зо до сти ћи свет ску 
сла ву (Šich 1952: 5). Онджичек је Вој те ха пре по ру-
чио и рек то ра ту Пра шког кон зер ва то ри ју ма као 
свог за ме ни ка то ком ње го вих пу то ва ња. Ме ђу-
тим, 1922. го ди не на пу ту за Ми ла но Онджичек 
из не на да уми ре, па ње го ву мај стор ску кла су од 
та да во ди Ота кар Шев чик. Вој тех је у ме ђу вре-
ме ну (1921–1923) при хва тио ме сто кон церт мај-
сто ра ор ке стра опе ре у Ол мо у цу, а сле де ће две 
го ди не (1923–1925) пре да је на шко ли Стан ко вић 
у Бе о гра ду. На ове од лу ке сва ка ко су ути ца ле и 
по ро дич не при ли ке. Број ни чла но ви Вој те хо ве 
по ро ди це и да ље жи ве у Бе о гра ду: се стре Ма ри ја, 
Јо зе фи на и Маг да ле на (уда та Шкар ка, ви ди сли ку 
бр. 9) као и два на ест го ди на ста ри ји брат Јо ван 
за ко га је био ве о ма ве зан. Ипак, ка да му се пру-
жи ла при ли ка да по ста не нај пре члан, а он да и 
кон церт мај стор Сим фо ниј ског ор ке стра Пра шког 
ра ди ја, ни је се дво у мио. Овај ан самбл је око 1925. 
био тек у фор ми ра њу и ме ђу ње го вих пр вих шест 
про фе си о нал них (тј. ди пло ми ра них) му зи ча ра 
(оста ло су би ли ама те ри) био је и Вој тех Фрајт. 
Пр ви кон церт ор ке стар је одр жао 1. ок то бра 1926. 
го ди не. До 1936. већ је имао 70 чла но ва, али и гру-
пу стал них со ли ста ме ђу ко ји ма је био и Вој тех.38

35 Ову тур не ју на ја вио је на пр вој стра ни уз Вој те хо ву фо то гра фи ју че шки На род ни лист (Na rod ni listy) 
28. фебруара 1926. Исте но ви не 22. фе бру а ра 1927. на стр. 10 пре но се ми шље ња дан ских и швед ских кри ти-
ча ра ко ји Вој те хо во сви ра ње по ре де са ин тер пре та ци ја ма Ва ше Пши хо де и Ја ше Хај фе ца.

36 По сле Дру гог свет ског ра та 14. ок то бра 1951. у Сме та ни ној дво ра ни у Пра гу из вео је и Бе то ве но ву 
Со на ту у це мо лу оп. 30 бр. 2 уз кла вир ску са рад њу Ота ка ра Пар жи ка (ви ди сли ку бр. 7).

37 У го ди ни Војте хо вог ди плом ског кон цер та Та лих је упра во сту пио на че ло Че шке фил хар мо ни је, а ту 
по зи ци ју за др жа ће све до 1941. го ди не. Ме ђу тим, успе шну ди ри гент ску де лат ност оства рио је мно го ра ни је, 
на при мер у Љу бља ни као ди ри гент Сло вен ске фил хар мо ни је (1908–1912), а на ред них го ди на би ће на чел ној 
по зи ци ји опе ре у Плзе ну (1912–1915) и као ди ри гент и као ди рек тор.

38 То су би ли пи ја ни сти Ота кар Пар жик (ка сни је оства рио ка ри је ру као ди ри гент) и Вје ра Рже ко ва, са 
ко ји ма ће Вој тех за јед но на сту па ти, те Ер вин Шул хоф, пи ја ни ста и ком по зи тор је вреј ског по ре кла, ко ји је 

Слика бр. 8 – Фотографија коју је 
Франтишек Онджичек поклонио 
Војтеху са посветом: Своме ђаку великом 
таленту Војтеху Фрајту Франтишек 
Ондричек, Праг, 29. VI 1921.
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Ис ку ство сви ра ња у ор ке стар ском ан сам блу, али и ви со ки тех нич ки до ме ти не сум њи во су ути-
ца ли да у Вој те хо вом ити не ре ру пре о вла ђу ју кон цер ти, од но сно кон цер тант на му зи ка: Бе то ве на, 
Сла ви ка, Па га ни ни ја, Шпо ра, Менделсо на, Бру ха, Брам са, Двор жа ка,Чај ков ског, Онджиче ка, 
Са ра са теа, Вијењав ског, Вје та на, Шул хо фа као и са вре ме них че шких ауто ра: Је же ка, Ка ре ла, 
Ржид ког и др. 

Бе то ве нов кон церт Вој тех Фрајт је (уз прат њу ор ке стра) на кон ди пло ме из вео још три пу та – у 
Но вом Са ду 21. де цем бра 1923. са Ор ке стром Кра ље ве гар де под упра вом Дра гу ти на По кор ног 
и у Пра гу са Сим фо ниј ским ор ке стром Пра шког ра ди ја – 28. апри ла 1950. под упра вом Ка ре ла 
Ан чер ла (ви ди сли ку бр. 4 на стр. 24) те 18. ја ну а ра 1952. са ди ри ген том Алој зом Кли мом.39

То ком Дру гог свет ског ра та, ка да за раз ли ку од сво јих су на род ни ка ви о ли ни ста Ва ше Пши-
хо де и Ја ро сла ва Ко ци ја на оста је у Пра гу,40 Вој тех про у ча ва три Бе то ве но ва опу са: Ви о лин ски 
кон церт за ко ји ком по ну је ка ден це41 и Ро ман це у Еф ду ру оп. 40 и у Ге ду ру оп. 50 ре ди гу ју ћи 
њи хо ве вер зи је за ви о ли ну и кла вир.42

Је ди ни сни мак (Праг, 18. ја ну ар, 1952) Бе то ве но вог Кон цер та за ви о ли ну у Вој те хо вом из во ђе-
њу ко ји нам је био до сту пан, от кри ва упра во ону, по Ма ној ло ви ћу и Ми ло је ви ћу, „не до ста ју ћу“ 
по е тич ну ком по нен ту у ње го вом ту ма че њу овог де ла. 

стра дао у кон цен тра ци о ном ло го ру то ком Дру гог свет ског ра та, а чи ја су де ла от кри ве на крајем прошлог 
века ста вље на у сам врх европ ске му зи ке тог времена.

39 У овом ис тра жи ва њу ни смо на шли по дат ке за евен ту ал но још не ко из во ђе ње (из ван Бе о гра да) Вој те ха 
Фрај та овог Бе то ве но вог кон цер та.

40 Обо ји ца, и Пши хо да и Ко ци јан због сво је му зич ке де лат но сти у Аустри ји и Не мач кој то ком Дру гог 
свет ског ра та ни су све до пе де се тих го ди на про шлог ве ка мо гли да жи ве у Че хо сло вач кој.

41 Ком по но вао је ка ден це и за кон цер те Јо зе фа Сла ви ка и Фер ди нан да Ла у ба.
42 На кон Дру гог свет ског ра та Вој тех пра ви ре дак ци је и тран скрип ци је и не ко ли ко де ла Сме та не, Ла у ба 

и Па га ни ни ја.

Слика бр. 9 – Дворишна страна куће Рихарда Шкарке у Делиградској 13 у Београду коју је за 
њега 1928. године пројектовао познати београдски архитекта Драгиша Брашован. На слици 
су чланови породице Фрајт-Шкарка. Слева на десно: Мирослав (седи на огради), Станислав 
(стоји), Властимир (седи на огради), Рихард и Милада Шкарка, Магдалена Фрајт-Шкарка, 
Јозефина Фрајт, Војтех Фрајт (стоји други сдесна) и Вјера Шкарка (седи на огради)
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Бе то ве но ва су блим на ми микрија и но ва пер цеп ци ја ње го вог 

Ви о лин ског кон цер та

У вре ме (1806) ка да ства ра Кон церт за ви о ли ну оп. 61 Бе то вен је већ ком по но вао не ко ли ко 
гу дач ких опу са: две ро ман се за ви о ли ну и ор ке стар,43 де вет со на та за ви о ли ну и кла вир,44 као 
и де вет гу дач ких квар те та,45 али и че ти ри сим фо ни је и че ти ри кон цер та за кла вир и ор ке стар. 
Од нос пре ма кон цер тант ном жан ру, као и пре ма ви о лин ском ме ди ју у овом де лу ус по ста вљен је у 
кон тек сту тра га ња за по е ти за ци јом из ра за и ди на ми за ци јом фор ме. Њих Бе то вен оства ру је раз-
у ђе ном сим фо ни за ци јом и мре жом ис пре плета них звуч них од но са уну тар ње. Иако је кон церт 
ком по но ван у крат ком вре мен ском пе ри о ду (и то без ка ден ци), све ска са Бе то ве но вим ски ца ма 
из тог вре ме на (1806), ко ја от кри ва ње го ву спе ци фич ну „рад ну про це ду ру“, за тим и пре прав ке 
у са мом ру ко пи су де ла, по твр ђу ју да су при пре ме би ле ре зул тат ин тен зив ног ис тра жи ва ња.46 У 
све сци је, по ред „раз ра де“ ка рак те ри стич ног увод ног мо ти ва – че ти ри (piano) удар ца тим па на, 
ко ји пул си ра то ком чи та вог пр вог ста ва кон цер та, за пи сан и мо тив, та ко ђе од че ти ри то на, ко ји 
је Бе то вен ко ри стио у Пе тој сим фо ни ји. Ипак, не по сто је ана ло ги је, у се ман тич ком сми слу (осим 
мо жда у гра див ном, струк тур ном) из ме ђу ове две ка рак те ри стич не „му стре“. На про тив, „сиг нал-
ни“ мо тив са по чет ка Бе то ве но вог Ви о лин ског кон цер та мно ги му зи ко ло зи, али и ин тер пре та-
то ри про ту ма чи ли су као по твр ду „вој нич ког“ дук ту са пр вог ста ва, тим ви ше што су у кон цер-
тант ном жан ру кла сич не епо хе пр ви ста во ви (што је би ла не ка вр ста кон вен ци је) би ли обо је ни 
упра во та квим „мар шев ским им пул сом“, па и Ви о ти је ви ви о лин ски кон цер ти, ко је је Бе то вен 
про у ча вао. Рит мич ки мо тив у тим па ни ма са по чет ка Бе то ве но вог кон цер та је ин те гра тив ни део 
сим фо ниј ске тек сту ре пр вог ста ва, јер не пре ста ним пул си ра њем про из во ди на пе то сти и ди на-
ми зу је све у куп ни ток, че сто за о кру жу је со ли стич ке на сту пе, или по ве зу је од ре ђе не/по је ди нач не 
звуч не си ту а ци је уну тар ор ке стар ског пар та (ви ди при мер бр. 1) и по пут не ке ли ја не про вла чи 
се го то во кроз све де о ни це, ме ња ју ћи при том бо ју, ди на ми ку, али не и свој ри там (види пример 
бр. 2). За то је за ин тер пре та ци ју овог Бе то ве но вог де ла ва жан од нос из во ђа ча пре ма ка рак те ру и 
уло зи овог мо ти ва. На кон цеп ци ју ту ма че ња ути че и Бе то ве нов спе ци фи чан трет ман со ли стич ке 
де о ни це. Бу ду ћи да је она ду бо ко утка на у ор ке стар ску тек сту ру, али је и но си лац ње не по ет ске, 
лир ске са др жи не, со ли ста је исто вре ме но тре ти ран и као „члан ор ке стра“. 

Упра во на та квој из во ђач кој ам би ва лент но сти Вој тех Фрајт је из гра дио сво ју це ло куп ну умет-
нич ку ка ри је ру. Ор ке стар ски ме диј је за ње га био при род но окру же ње (го то во по ла ве ка био је 
члан, од но сно кон церт мај стор јед ног сим фо ниј ског ор ке стра и знао је ка ко да „ди ше“ за јед но 
са њим). У „ко мунк ци ји“ (као со ли ста) са ор ке стром оства рио је ин тер пре та ци је пре ко пет на ест 
кон цер тант них де ла. Ипак, Вој те хо ви со ли стич ки на сту пи от кри ва ли су још мно ге дру ге аспек те 
ње го вог из во ђа штва. Че шки му зи ко лог Вла ди слав Ви ли мец по во дом Вој те хо вог сним ка из 1941. 
го ди не Онджиче ко вих ком по зи ци ја ис ти че: да је он био је ди ни умет ник ко ји је био спо со бан да 
на јав ном на сту пу из ве де ин те грал но цео ци клус од 15 умет нич ких ети да свог ге ни јал ног учи-
те ља (Онджиче ка – прим. Х. М.). Ако би смо тра жи ли су пар ни ке Фрај то вом вир ту о зи те ту и 
тех нич ким до ме ти ма кроз не ко ли ко ге не ра ци ја, то би би ла не ко ли ци на њих. Осим Це за ра Том-
со на,47 је ди но је он (Вој тех) мо гао на јав ном на сту пу да из ве де Па га ни ни јев Мо то пре пе туо по мо-
ћу пр сто мет них ок та ва. Из во ђе ње пр сто мет них ок та ва у Онджиче ко вој Фан та зи ји та ко ђе је 
до каз Фрај то вих тех нич ких ква ли те та.48 

По пут ве ћи не ви о лин ских вир ту о за у пр вој по ло ви ни 20. ве ка, и Вој тех је сво ју ин тер пре-
та ци ју гра дио осла ња ју ћи се на ви бра то. Oн је био „за шти тни знак“ ње го вог из во ђа штва, јер 
је пре те жно ко ри стио кон ти ну и ра ни ви бра то. И „но ва“ пер цеп ци ја Бе то ве но вог Ви о лин ског 
кон цер та по чет ком 20. ве ка умно го ме је ре зул тат из да шне упо тре бе ви бра та, што по твр ђу ју и 
сним ци из тог вре ме на (по себ но пре Дру гог свет ског ра та).49 Но, по пут Еро и ке или Валд штајн 

43 Оп. 40 и оп. 50.
44 оп. 12, 23, 24, 30 и 47.
45 оп. 18 и оп. 59.
46 О Бе то ве но вој му зи ци мо же се до слов но го во ри ти у ве зи са основ ним ма те ри ја лом и фи нал ним об ли ком 

ко ји се упо ре до раз ра ђу ју и ко ји су у стал ној ме ђу за ви сно си (Ro zen 1979: 504).
47 Це зар Томп сон (1857–1931), бел гиј ски ви о ли ни ста, уса вр ша вао се код Вијењав ског и Ма са ра, да кле на 

те ко ви на ма ко је је усво ји ла и че шка ви о ли ни стич ка шко ла.
48 Вла ди слав Ви ли мец да ље ис ти че и ње го во мај стор ско ни јан си ра ње, те да је имао ла га ну де сну ру ку и 

при из во ђе њу со ти леа и спи ка та (Vi li mec 2007: 10).
49 Марк Кац је ана ли зи рао 32 сним ка Бе то ве но вог Ви о лин ског кон цер та оства ре на у пе ри о ду из ме ђу 

1922. и 1998. го ди не раз ма тра ју ћи раз ли ке у ту ма че њу ода бра них ин тер пре та то ра са аспек та тем па, тра ја-
ња, ар ти ку ла ци је упо тре бе ви бра та и сл. Он је до шао до за кључ ка да: (...) при су ство или од су ство ви бра та 



32

Музички талас, 45/2016 

со на те, и Ви о лин ски кон церт је но вим из во ђач ким ви зу ра ма по но во ак ти ви рао ста ре ди ле ме: да 
ли је он по сво јој струк ту ри, а пре све га по из ра зу, још ве зан за кла сич ни стил, или већ са др жи 
еле мен те ро ман ти чар ске есте ти ке. Пр ви сним ци (1922–1940) Ви о лин ског кон цер та по твр ђу ју да 
ве ћи на та да шњих ин тер пре та то ра ко ри сти ви бра то, те им је та квим из бо ром ро ман ти чар ски 
при ступ овом де лу био мно го бли жи. Осам де се тих го ди на про шлог ве ка ту но ву пер цеп ци ју 
потврђујe и аме рич ки му зи ко лог Овен Џен дер (1932–2015) у сво јој за ни мљи вој и ис црп ној ана-
ли зи дру гог ста ва овог Бе то ве но вог кон цер та („Ро ман тич на фор ма и са др жај у ла га ном ста ву 

на од ре ђе ној но ти или из не над не про ме не тем па или нео че ки ва ни пор та мен то мо гу да про ме не не са мо 
обри се и из ра жај ност не ке фра зе, ста ва, већ и це лог де ла . (...) Сним ци нам ну де звуч ну ин фор ма ци ју ко ју не 
на ла зи мо у пи са ним из во ри ма. (...) Они су део исто ри је ре цеп ци је од ре ђе ног де ла, мно го нам ка зу ју о му зич-
кој тра ди ци ји и есте ти ци тог вре ме на. Раз ли чи та ту ма че ња до при но се бо љем разу ме ва њу са мог де ла. (...) 
Сним ци су да нас ин те грал ни део му зич ке кул ту ре и сва ке исто ри је 20. ве ка (Katz 2003: 38–54).

Пример бр. 1 – Први став: уводни мотив најпре у тимпанима, а затим у гудачима; 
тема (2–9. т.) у деоници дрвених дувача
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Бе то ве но вог Ви о лин ског кон цер та“).50 Он је имао ве о ма кри ти чан од нос пре ма до та да шњим 
му зи ко ло шким ту ма че њи ма ко ја су овај став са гле да ва ла као ва ри ја ци о ну фор му, иако са ма 
те ма ни је под врг ну та про ме на ма или тран сфор ма ци ја ма (тј. ва ри ја ци ја ма) уоби ча је ним за кла-
сич ни стил, већ се на про тив упор но по на вља не про ме ње на. Ме ђу тим, кри ти ча ри Бе то ве но вог 
вре ме на, има ли су не га ти ван став пре ма та квом на чи ну ком по но ва ња, осу ђи ва ли су до слов не 
ре пе ти ци је те ме дру гог ста ва, али и, по њи ма, „до сад не“ кон ве ци о нал не па са же у со ли стич кој 
де о ни ци пр вог ста ва. У то ме су ви де ли не до стат ке Бе то ве но вог ком по зи ци о ног по ступ ка. Ипак, 
ка ква се то ла тент на енер ги ја кри ла у та квој вр сти по на вља ња пре ма ко ји ма ни су ис по ља ва ли 
от пор број ни ин тер пре та то ри у вре ме пр вих гра мо фон ских из да ња (а сва ка ко ни ка сни ји)? Да 
ли је но ва из во ђач ка пер цеп ци ја овог Бе то ве но вог де ла ути ца ла на кон ста та ци ју Стра вин ског 
да ... у це ло куп ној по сле-ве бер нов ској му зи ци не до ста је она огром на по кре тач ка сна га ко ју Бе то-
вен ства ра од вре мен ског ра спо на (Ro zen 1979: 550) или Чар лса Ро зе на да ни ко као Бе то вен ни је 
та ко до бро раз у ме вао (...) ефект јед но став ног по на вља ња, на пе тост ко ја мо же да се ство ри 
од ла га њем (Ro zen: Исто). 

Раз ло ге за то као и за из ра зи то су бјек ти ван то нус51 ко ји ре флек ту је дру ги став овог Бе то ве но-
вог кон цер та, сна жно асо ци ра ју ћи на дух (и стил) ро ман ти зма, Џен дер је по тра жио у ван му зич-
ким из во ри ма ко ји су, по ње го вом ми шље њу, бу ду ћи до ступ ни Бе то ве ну, мо гли да бу ду и мо гу ћа 
ин спи ра ци ја. Ти из во ри усме ри ли су ње го во ис тра жи ва ње на жа нр ро ман це и ње ну стро фич ну 
фор му. Она (ро ман ца) је у ра ном ро ман ти зму (тј. у Бе то ве но во вре ме) би ла ве о ма по пу лар на 

50 Ви ди Owen Jan der „Ro man tic Form and Con tent in the Slow Mo ve ment of Be et ho ven’s Vi o lin Con cert“, The 
Mu si cal Qu ar terly, Vol. 69 N0. 2 (Spring), Оxford Uni ver sity Press, 1983, 159–179.

51 Се ле стен Де ли јеж ис ти че да се у то вре ме су бјек тив ност код Бе то ве на по ја вљу је сна гом ко ја се ра ни је 
ни је ја вља ла у сми слу са мо по твр ђи ва ња не са мо му зи ча ра, већ и ком плет ног чо ве ка (Де ли јеж 1970: 57–71).

Пример бр. 2 – Први став: тзв. ге мол епизода (330–339. т.); уводни мотив налази се у 
деоници хорне и фагота; соло виолина доноси експресивну мелодију у ге молу која у 
интерпретцији Војтеха Фрајта по снажном емотивном набоју и употреби портамента 
(означен са ) кореспондира сегменту cantabile (45–88 т.) у другом ставу
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(и као ли те рар ни и као вoкално-ли те рар ни жа нр), па је Џен дер про у чио ту ма че ње овог пој ма 
у пи са ним из во ри ма тог вре ме на. Про на шао га је нај пре у че сто пре штам па ва ном Му зич ком 
реч ни ку Жа на Жа ка Ру соа (Па риз, 1768),52 а за тим и у Оп штој те о ри ји ле пих умет но сти Јо ха на 
Ге ор га Зул це ра (Jo hann Ge org Sul zer, All ge me i ne The o rie der Schönen Kün ste), ко ји је у пот пу но сти 
пре у зео Ру со о во об ја шње ње. Ово Зул це ро во из да ње об ја вље но је у пе ри о ду од 1771. до 1799. чак 
че ти ри пу та и Бе то вен је био упо знат са њи ме. Бар че ти ри ка рак те ри сти ке те ра но ро ман ти чар ске 
ро ман це ре ле вант не су за ту ма че ње струк ту ре (по Џен де ру недвoсмислено стро фич не), ка рак-
те ра и из ра за дру гог ста ва Бе то ве но вог Ви о лин ског кон цер та.

У Зул цер-Ру со о вом об ја шње њу ро ман ца је ста вље на у кон текст па сто рал не ат мос фе ре, ко ју 
Бе то вен уво ди већ у пр вим так то ви ма ста ва, тј. са пунк ти ра ним сек ста кор ди ма нај пре у ви о-
ли на ма (при мер бр. 3), а за тим у де о ни ца ма хор ни и кла ри не та (рит мич ко-хар мон ски по крет 
ка рак те ри сти чан за сиг нал ни звук ло вач ког ро га (1–12 т.). Ме ђу тим, и у стро фа ма где хор не ни су 
при сут не њи хо ве ка рак те ри стич не „кон ту ре“ (ми сли се на обри се њи хо вог хар мон ско-рит мич-
ког мотивa – прим. Х. М.) се про сле ђу ју дру гим ин стру мен ти ма (Jan der 1983: 165). На тај на чин 
је овај мо тив (без об зи ра ко ји га ин струменти до но се) као део де се то такт не те ме ко ја се че ти ри 
пу та не про ме ње на по на вља, у пот пу но сти обо јио и на гла сио па сто рал ни то нус ста ва. Иако мно го 
ду гу је (и) ли ри зму са ме му зи ке, ути ша ној ди на ми ци и тран спа рент ној ин стру мен та ци ји, она 
(па сто рал на ат мос фе ра – прим. Х. М.) по нај ви ше из ви ре из ве о ма спо рог хар мон ског рит ма ко ји 
вла да раз во јем ста ва од по чет ка до кра ја (Jan der 1983: 165).

Ин спи ри шу ћи се Зул цер-Ру со о вим об ја шње њем ро ман це (као по ет ске тво ре ви не) ко је ис ти че 
да она увек са др жи и еле мен те опи са не као „ан ти ка ма ни је ра“, Бе то вен угра ђу је у ба сов ску де о-
ни цу те ме дру гог ста ва те тра хор дал ни си ла зни низ свој ствен ча ко ни, у то вре ме већ за ста ре лом 
и за бо ра вље ном об ли ку. При пр вом ја вља њу ча ко на је (да кле, као еле мент „ан ти ка ма ни је ра“)53 
још при кри ве на бу ду ћи да те тра хор дал ни низ ни је дат у кон ти ну и те ту (1–10 т. при мер бр. 3), али 
већ у нареднoм ја вља њу (тре ћа стро фа 20–30 т.) она се ја сно уоча ва (при мер бр. 4). Ме ђу тим, при-
кри вен је и за ча ко ну ка рак те ри сти чан тро дел ни ри там, јер се упо тре бом па у за54 сме ште них на 

52 У Ру со о вом об ја шње њу то је по ет ско-во кал ни жа нр.
53 Ру со о во пра ви ло за ро ман цу ис ти че да она тре ба да ко ри сти стил d’un gout peu an ti que (Jan der 1983: 

165).
54 Стра вин ски је у ана ли зи Бе то ве но вих квар те та већ ука зао да Бе то вен ко ри сти па у зу као пу но прав ни 

еле мент ар хи тек ту ре, го то во као но ву му зич ку фи гу ру (Стра вин ски 1970: 48–56).

Пример бр. 3 – Други став: прва строфа (1–10. т.); тема у деоници првих виолина; мотив 
(1–3. т.) карактеристичан за сигнални звук ловачког рога, како би се нагласила пасторална 
атмосфера; у деоници виолончела и контрабаса излаже се тема чаконе
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тре ћу (или че твр ту) до бу, он ов де оства ру је уну тар че тве ро дел не ме ре, а услед то га су по ме ре ни 
на не на гла ше ну до бу и так тов ни и хар мон ски ак цен ти. 

Бе то ве нов основ ни прин цип свих па ра ме та ра овог ста ва је сте при кри ве ност, за пра во не ка 
вр ста „су блим не ми ми кри је“.55 Бу ду ћи да је ре зул тат ње го вог опре де ље ња да пре у зме стро фич ну 
струк ту ру и на ра тив ро ман се, она је (ми ми кри ја) на ро чи то ка рак те ри стич на за од нос со ли сте и 
ор ке стра, а ти ме кључ на и за при ступ ин тер пре та ци ји овог ста ва. На и ме, из ла гач те ме (тј. но си-
лац те мат ског ма те ри ја ла) дру гог ста ва Ви о лин ског кон цер та ни је со ли ста, већ је то ор ке стар. 
Де се то такт на те ма (тј. стро фа, ви ди при мер бр. 4) до слов но се, као што смо ука за ли, по на вља 
че ти ри пу та. Је ди не про ме не зби ва ју се у из бо ру ор ке стар ских ин стру ме на та ко ји је из ла жу 
(20–30 т.). Со ло ви о ли на (11–45 т.), не у о би ча је но, не до но си тај тематски материјал, већ се по ја-
вљу је као не ка вр ста ор на мен ти ра ног кон тра пунк та ор ке стар ском пар ту. Уз озна ку dol ce ду га 
не пре ки ну та „ли ни ја“ со ло ви о ли не сна жног емо тив ног на бо ја, по пут не ке опер ске ко ло ра ту ре, 
„рас про сти ре“ се у ви ду ра ста вље них ако ра да, укра са, па са жа, три ле ра. Сво јом струк ту ром, али 
и из ра зом она сто ји на спрам по сто ја ног „хо да“ тран спа рент ног те мат ског окре стар ског бло ка (са 
гу да чи ма con sor di no или piz zi ca to). Ма да се од ви ја ју па ра лел но, го то во не за ви сно јед на од дру ге, 
ове две „ли ни је“, као два раз ли чи та на ра ти ва, по Џе нде ру ипак оства ру ју не ку вр сту ди ја ло га 

55 Ми ми кри ју у Бе то ве но вом ком по зи ци о ном по ступ ку уоча ва и Еле о нор Сел фриџ-Филд. Она ука зу је да 
у Бе то ве но вој ор ке стра ци ји има при ме ра где се у од но си ма ме ђу ин стру мен ти ма оства ру је ми ми кри ја људ-
ског ди ја ло га, при че му об лик ин стру мен тал них ме ло ди ја су ге ри ше ин флек си је људ ског го во ра. (Sel frid ge-Fi-
eld 1972: 587), До налд То ви та кве и слич не по ступ ке у Бе то ве но вом Ви о лин ском кон цер ту ка рак те ри ше као 
„су блим не“ (Do nald To vey 1936: 88). Ви ше о „су блим ном сти лу“ код Бе то ве на ви ди у: Carl Dahlha us, Lud wig 
van Be et ho ven, Ap pro ach to his Mu sic (transl. Mary Whit tall), Cla re don Press Ox ford, 1991, 67–72, 77 и 194.

Пример бр. 4 – Други став: трећа строфа (20–30. т.); силазни тетрахордални низ чаконе 
у деоници контрабаса; тема/строфа у деоници фагота; деоница соло виолине као 
орнаментирани контрапункт; у 24. такту означен Војтехов портаменто = 
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(Бе то вен у ства ри све сно ком по ну је „при вид“56 та кве ко му ни ка ци је). Тим по сто ја ним па ра ле-
ли змом раз ли чи тих апаратурa по на вља ња оне про из во де кон стант ну на пе тост (као да је реч о 
су че ља ва њу два раз ли чи та ми шље ња), упра во ону на ко ју је упо зо рио Чарлс Ро зен. Мо гућ ност 
да ту на пе тост учи ни још ин тен зив ни јом има со ли ста (сво јим на чи ном ин тер пре та ци је), јер је 
у овом ста ву он глав ни но си лац спе ци фич не су бјек тив но сти, оне ко ју је Џен дер озна чио као 
есен ци ју ро ман ти зма.57

По ре де ћи Вој те хов сни мак из 1952. го ди не58 овог Бе то ве но вог кон цер та са сним ци ма дру гих 
ви о ли ни ста оства ре ним у истом пе ри о ду, ви ди мо да је ње го ва кон цеп ци ја из во ђе ња дру гог ста ва 
бли ска ин тер пре та ци ја ма Зи на Фран че ска ти ја (сни мак из 1952. са Њу јор шком фил хар мо ни-
јом и ди ри ген том Дми три јом Ми тро пу ло сом као и са Фи ла дел фиј ским ор ке стром и Ју џи ном 
Ор ман ди јем из исте го ди не)59 и Да ви да Ој стра ха (сни мак из 1952. са Сим фо ниј ским ор ке стром 
Бер лин ског ра ди ја и ди ри ген том Хер ма ном Абен дро том, као и из 1958. са На ци о нал ним ор ке-
стром Фран цу ске и Ан дре ом Кли тен сом). На и ме, и они су као и Вој тех пре фе ри ра ли кон ти ну-
и ра ни ви бра то. 

Ме ђу тим „екс пре сив на ело квент ност“ Војтеховe ин тер пре та ци је про из ла зи не са мо из ње го вог 
ин тен зив ног ви бра та (чак и у ше зде се тој го ди ни ње гов при ти сак на жи це био је сна жан, што ни је 

56 Адор но је, на при мер, сма трао да умет ност сво ју су шти ну увек по ка зу је у свом при ви ду. До ових за кљу-
ча ка до шао је ана ли зи ра ју ћи Бе то ве нов по зни стил (Ador no 1964 : 13–17). 

57 Она (субјективност) се по Адор ну код Бе то ве на ис по ља ва и у ве зи из ме ђу кон вен ци је и су бјек тив но сти 
ко ју (ве зу) тре ба схва ти ти као струк тур ну за ко ни тост из ко је се ра ђа њи хо ва са др жи на (Исто). Су бјек-
тив ност је у Вој те хо вој ин тер пре та ци ји би ла до ми нант на.

58 На овом сним ку Вој тех Фрајт сви ра на ви о ли ни Ni co las Aine.
59 Он је, као и Вој тех Бе то ве нов кон церт, пр ви пут из вео у нај ра ни јем де тињ ству, тј. са де сет го ди на.

Пример бр. 4 – Други став: трећа строфа, наставак (26–30. т.)
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био слу чај код мно гих ви о ли ни ста у тој до би), већ и из про ми шље не упо тре бе пор та мен та. Он 
је био део на сле ђа че шке ви о ли ни стич ке шко ле, ко јој је Вој тех при па дао, а ко ја је ве ли ки зна чај 
при да ва ла „пре но ше њу“ во кал них из ра жај но-тех нич ких ка рак те ри сти ка у ви о лин ски ме диј. 
Осим то га, пор та мен то је у Вој те хо вом ту ма че њу овог ста ва био угра ђен као стра те шки еле мент 
ка ко би се ње го вом упо тре бом ди на ми зи рао учи нак по на вља ња и за др жа ла из ра жај на сна га кан-
ти ле не. На при мер, у сег мен ту од 14. до 24. так та (са озна ком dol ce, дру га и тре ћа стро фа), Вој тех 
као и Ој страх ко ри сти пор та мен то ис пред две ју ко ро на (у 14. и 24. т. на дру гој до би пре ко ро не). 
Ова два мо мен та су та ко ђе у функ ци ји по сти за ња ве ће екс пре сив но сти со ли стич ке де о ни це, али 
и ин тен зи ви ра ња раз во ја на пе то сти ко ја кул ми ни ра у ор ке стар ском ту ти ју ка да се у фор те ди на-

Пример бр. 5 – Пета строфа (55–65. т.): тема у деоници првих виолина; солиста први 
пут доноси своју мелодију 45–65. т.; у овом сегменту Војтех Фрајт десет пута користи 
портаменто (означен )
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ми ци „три јум фал но“, по след њи пут ја сно и пре по зна тљи во из но си те ма. По сле то га, са сег мен том 
can ta bi le (45. т. до кра ја, тј. до ка ден це), си ту а ци ја се из те ме ља ме ња. Јер, пе то по ја вљи ва ње те ме 
(при мер бр. 5, пе та стро фа, 55–65. т.) у piz zi ca to гу да чи ма и пијанисимо ди на ми ци рас пр ше но је 
го то во до не пре по зна тљи во сти из ме ђу број них па у за и она у том об ли ку по ста је „кон тра пункт“ 
де о ни ци со ло ви о ли не (да кле, уло ге су у овом слу ча ју обр ну те). Со ли ста са да пр ви пут до но си 
соп стве ну ме ло ди ју (45–88. т.). Ка ко би на гла сио ту но ву по зи ци ју со ло ви о ли не ко ја се од ви ја 
под озна ком can ta bi le (и у пи ја ни си мо ди на ми ци), Вој тех мак си мал но ко ри сти пор та мен то, чак 
14 пу та, што је дво стру ко ви ше у од но су на Фран че ска ти ја и Ојстрахa у истом сег мен ту.60

Вој те хо во „пе ва ње“ прот ка но еле мен ти ма им про ви за тор ског за ма ха на кон крат ког и из ра зи то 
дра ма тич ног (ка ко га оства ру је Сим фо ниј ски ор ке стар Пра шког ра ди ја) ор ке стар ског ту ти ја, 
пре ра ста у енер гич ну и за хук та лу ка ден цу, а за тим ди рект но, без за сто ја и у ро бу сну „свир ку“ 
Рон да.61 Вој те хо ва ка ден ца ни ка ко ни је ме сто „пре да ха“ (као што је ина че слу чај са ка ден ца ма 
Ауера или Крај зле ра) ка ко би со ли ста ис ка зао сво је уме ће. Ње на струк ту ра упу ћу је да је за ми-
шље на као ин те гра тив ни део ста ва, не ка вр ста мо ста пре ко ко га се сва до та да шња енер ги ја у 
не сма ње ној сна зи из ли ва у си ло вит ток Рон да. Ка рак тер свир ке-игре овог ста ва она ко ка ко га 
ту ма че Вој тех и Пра шки ор ке стар из ра ста из не у мо љи ве ак цен ту а ци је 6/8 рит ма уну тар ма лих 
мо тив ских ће ли ја кру жног по кре та, ко ји упор ним по на вља њем при зи ва звук вер гла и сли ку 
фре не тич ног се о ског пле са у ко јем се па ро ви вр те из кру га у круг. Од иди лич не сен ти мен тал не 
па сто рал не ат мос фе ре Лар ге та (дру гог ста ва) ла тент на енер ги ја, про из ве де на ин тер пре та ци јом 
Вој те ха и Пра шког ор ке стра, пре о бра зи ла се у тој апо те о тич ној за вр шни ци це лог кон цер та у 
не па тво рен ру сти ка лан звук, упра во у сми слу об ја шње ња ко је су Ру со и Зул цер по ну ди ли у ве зи 
са ра но ро ман ти чар ском ро ман цом. 

Са свим дру га чи ји ин тер пре та тив ни при ступ ис ка зу је из во ђе ње Да ви да Ој стра ха и На ци о-
нал ног ор ке стра Фран цу ске, јер на њи хо вом сним ку ода бра на ка ден ца на кра ју дру гог ста ва не 
об у хва та ни два так та (чи ме је она за и ста са мо у функ ци ји пу ког пре ла за) ка ко би се по чет ни 
ли ри зам и „не по му ће на“ па сто ра ла на ста ви ли. Рон до у њи хо вом ту ма че њу је ве дра, ла ка, про-
сто ду шна „игра“ бли ска мо цар тов ској ат мос фе ри и ти ме крај ње ан ти те тич на сло же ној сим фо-
ниј ској тек сту ри обим ног пр вог ста ва у ко јем На ци о нал ни ор ке стар Фран цу ске и Да вид Ој страх 
„оштрим“ драм ским им пул си ма и кон тра сти ма при зи ва ју дух Еро и ке.

Али и ов де је (ми сли се на пр ви став) из бор ка ден ци уме шан у кон цеп ци ју. Не зна мо да ли 
је Вој тех ком по но вао ка ден це за овај Бе то ве нов кон церт ка ко би у пот пу но сти оства рио сво је 
спе ци фич но ви ђе ње овог де ла или је упра во оно (ви ђе ње), па ти ме и струк ту ра са мих ка ден ци 
ре зул тат ис ку ства ње го ве дво стру ке ка ри је ре со ли сте и кон церт мај сто ра Сим фо ниј ског ор ке стра 
Пра шког ра ди ја. На жа лост, до сту пан нам је са мо је дан сни мак Вој те хо ве ин тер пре та ци је Бе то-
ве но вог кон цер та ко јег је (пре ма до ступ ним ин фор ма ци ја ма) увек из во дио са истим ор ке стром. 
Ме ђу тим, Ој страх, Фран че ска ти или Ме њу хин оства ри ли су (за Вој те хо вог жи во та) ве лик број 
сни ма ка и јав них из во ђе ња овог Бе то ве но вог де ла са раз ли чи тим ор ке стри ма и ди ри ген ти-
ма.62 Ме њу хин је са мо са ди ри ген том Фур твен гле ром оства рио чак три сним ка овог кон цер та. 

60 Ком би на ци ја ин тен зив ног ви бра та и че стих пор та ме на та мо гла би да де ста би ли зу је ин то на ци ју или 
усло ви успо ре ња тем па. Ме ђу тим, као што су већ при ме ти ли Ми ло је вић и Ма ној ло вић, тех нич ки пер фек-
ци о ни зам и си гур на ин то на ци ја би ли су код Вој те ха кон стан те ко је су му и омо гу ћа ва ле да на осо бен на чин 
оства ру је сво ју „пе вљи вост“.

61 Бу ду ћи да Бе то вен ни је на пи сао ни јед ну ка ден цу за свој Ви о лин ски концерт, из во ђа чи има ју мо гућ-
ност да иза бе ру не ку од за и ста мно го број них, ком по но ва них од сре ди не 19. ве ка до да нас. До по чет ка 
гра мо фон ске ере пре те жно су се ко ри сти ле ка ден це Јо ха на Јо а ки ма, а он да Фри ца Крај зле ра, че сто у за ви-
сно сти од то га из ко је ви о ли ни стич ке шко ле су ин тер пре та то ри по те кли. Вој тех је од пр вог из во ђе ња овог 
Бе то ве но вог кон цер та са оркестром па све до Дру гог свет ског ра та (ка да сам ком по ну је ка ден це за ово де ло) 
ко ри стио ка ден це Фран ти ше ка Онджиче ка. Из у зе так је ње гов на ступ на кон цер ту по све ће ном 75. го ди-
шњи ци смр ти че шког ви о ли ни сте и ком по зи то ра Фер ди нан да Ла у ба на ко јем је за овај Бе то ве нов кон церт 
ко ри стио Ла у бо ве ка ден це, те његова извођења овог дела уз клавирску сарадњу на концертима у Београду 
(30. април 1909. и 26. новембар 1931) када је користио каденце Јозефа Јоакима.

62 Да вид Ој страх са Сим фо ниј ским ор ке стром Бер лин ског ра ди ја и Хер ма ном Абен дро том (1952), са 
Сток холм ским фе сти вал ским ор ке стром и ди ри ген том Сик сте ном Ер лин гом (1954), са На ци о нал ним 
ор ке стром Фран цу ске и Ан дре ом Кли тен сом (1958), са Бер лин ском Штац ка пе лом и Фран цом Кон вич ним 
(1955), са Сим фо ниј ским ор ке стром Ита ли јан ске те ле ви зи је под упра вом Вик то ри ја Гу и ја (1960), са Лон дон-
ским сим фо ниј ским ор ке стром и Едри је ном Бо ул том (1968), са Мо сков ском фил хар мо ни јом и Ге на ди јем 
Ро жде ствен ским (1962); Зи но Фран че ска ти са Фи ла дел фиј ским ор ке стром и Ју џи ном Ор ман ди јем (1952), са 
Њу јор шком фил хар мо ни јом и Ди ми три јем Ми тро пу ло сом (1952/1955), са Сим фо ниј ским ор ке стром Ко лум-
би ја и Бру ном Вал те ром (1961), са Ор ке стром Ро ман ске Швај цар ске и Ер не стом Ан сер ме ом (1964); Је ху ди 
Ме њу хин са Фе сти вал ским ор ке стром из Лу цер на и Вил хел мом Фур твен гле ром (1947), са Бер лин ским фил-
хар мо ни ча ри ма и Вил хел мом Фур твен гле ром (1947), са Шкот ским ор ке стром BBC и Ија ном Вај том (1948), 
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Ком па ра тив ном ана ли зом мо гу ће је утвр ди ти раз ли ке у ту ма че њу сва ког по је ди нач ног од ових 
ин тер пре та то ра у од но су на ан самбл и ди ри ген та са ко јим су на сту па ли. По не кад су раз ли ке 
еви дент не већ и у тра ја њу са мог из во ђе ња. Је ху ди Ме њу хин је, на при мер, 1948. го ди не са ди ри-
ген том Ија ном Вај том из вео овај кон церт за 40,33 ми ну та, а 1962. са Ко ли ном Деј ви сом за 46,55 
ми ну та; сни мак Да ви да Ој стра ха из 1952. са Хер ма ном Абен дро том овог кон цер та тра је 42,08 
ми ну та, а шест го ди на ка сни је са Ан дре ом Кли тен сом из вео га је за 45,40 ми ну та.

Сним ци Зи на Фран че ска ти ја не от кри ва ју осци ла ци је у тра ја њу, јер се оно кре ће око 42,00 – 
43,00 ми ну та, а у том вре мен ском ра спо ну (42,42 ми ну та) је оства рио сво је ту ма че ње и Вој тех 
Фрајт. Осци ла ци је мо гу би ти и ре зул тат ко ри шће ња ка ден ци раз ли чи тих ауто ра. Нај ду жа је она 
(око 5,00 ми ну та) ко ју је ком по но вао сам Бе то вен за соп стве ну тран скрип ци ју овог кон цер та за 
кла вир и ор ке стар.63 Њу, на при мер, ко ри сти ви о ли ни ста Мак сим Вен ге ров64 на сним ку, ко ји тра је 
45,46 ми ну та, из 2004. са Лон дон ским сим фо ниј ским ор ке стром под упра вом Ко ли на Деј ви са.

Ако се има у ви ду да је ве ћи на до са да шњих му зи ко ло шких ис тра жи ва ња по твр ди ла да је 
упра во огром на по кре тач ка сна га ко ју Бе то вен ства ра од вре мен ског ра спо на у пр вом ста ву 
Ви о лин ског кон цер та,65 она спе ци фич на но ви на у це ло куп ном кон цер тант ном жан ру 19. ве ка, 
он да ка ден ца мо же би ти зна ча јан фак тор не са мо у од но су на тра ја ње већ и на (све у куп ну) кон-
цеп ци ју ту ма че ња. Јер, као што смо већ ука за ли, она мо же да има функ ци ју мо ста пре ко ко јег 
се та сна га да ље усме ра ва или се пак на ње му за у ста вља. Ме ђу тим, ка ко одр жа ти ин тен зи тет 
те сна ге, је сте глав но пи та ње ин тер пре та ци је. Ту ма че ње Вој те ха Фрај та и Пра шког ор ке стра је 
у том сми слу па ра диг ма тич но јер се оно за сни ва на прин ци пу кон ти ну и ра ног из ра ста ња, а то 
зна чи и кон ти ну и ра ног ра ста енер ги је. На при мер, не ма ре зо ва или пре ки да (ни ти пре да ха) пре 
и по сле сва ког из ла га ња увод ног мо ти ва, он се тре ти ра као би тан ко хе зив ни еле мент струк ту ре 
ста ва (он је то и у струк ту ри Вој те хо ве ка ден це); он увек не по сред но из ра ња или ура ња у од ре ђе-
не звуч не си ту а ци је или је пак сра стао са њи ма. На тај на чин се оства ру је кон стант на уну тар ња 
„мо то рич ност“ ко ја том ра сту енер ги је обез бе ђу је ди на мич ност. До ду ше, не ки ди ри ген ти (по пут 
Ка ра ја на) ди на мич ност оства ру ју ко ри сте ћи оштар сфор ца то у на сту пи ма увод ног мо ти ва (што 
не из бе жно про из во ди ре зо ве), чи ме се он да на гла ша ва мар шев ски ка рак тер ста ва, а ор ке стар-
ски ри тор не ли след стве но то ме, као пре де ли драм ске ак цен ту а ци је, по при ма ју мо ну мен тал ну 
звуч ност. 

Та уну тар ња „мо то рич ност“, за сно ва на на не пре ста ном из ра ста њу, при сут на је и у ин тер пре-
та ци ји Вој те ха Фрај та. У том сми слу, он че сто ма ње це ли не со ли стич ке де о ни це ве же ве ли ким 
лу ко ви ма, а упо тре ба пор та мен та му по не кад слу жи ка ко би свој со ло што не по сред ни је улио у 
ор ке стар ски ток. То ва жи и за осо бен емо тив ни то нус тзв. „ге мол епи зо де“ пр вог ста ва, ко ји Вој-
тех Фрајт у свом ту ма че њу на гла ша ва ка ко би ус по ста вио слич ност и ве зу са дру гим ста вом. Но, 
јед ном оства ре на пул са ци ја енер ги је то ком пр вог ста ва у њи хо вој ин тер пре та ци ји про вла чи се 
по пут Ари јад ни не ни ти и кроз пре о ста ла два. На тај на чин по стиг ну то ор ган ско је дин ство кон-
цер та, по твр ђу је Бе то ве нов зах тев да по след њи део ком по зи ци је тре ба да бу де оправ да ње ње ног 
по сто ја ња као це ли не (Шер хен 1970: 78), на шта је ука зао и по зна ти ди ри гент и ин тер пре та тор 
Бе то ве но ве му зи ке Хер ман Шер хен. 
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НА СТУ ПИ ВОЈ ТЕ ХА ФРАЈ ТА

Бе о град – Срп ска му зич ка шко ла
20. март 1909.

Кон церт уче ни ка по пу њен чла но ви ма 
Ор ке стра Кра ље ве гар де, ди ри гент Ви ће слав 
Рен дла

Вој тех Фрајт, ви о ли на, Маг да ле на Фрајт, 
кла вир, Го ле мо вић, ви о ли на, З. Ђор ђе вић, 
кла вир, Си ни ша Стан ко вић, фла у та

1. Лу двиг ван Бе то вен: Кон церт у Де ду ру за 
ви о ли ну и ор ке стар оп. 61 (Вој тех Фрајт)

2. А. Ру бин штајн: Та ран те ла за кла вир (Маг-
да ле на Фрајт)

3. Јан Сит: Кон церт у а мо лу за ви о ли ну и 
ор ке стар (Го ле мо вић)

4. Лу двиг ван Бе то вен: Кон церт у Це ду ру за 
кла вир и ор ке стар бр. 3 оп. 37 (З. Ђор ђе-
вић)

5. Поп: Кон церт ни ко мад за фла у ту (Си ни-
ша Стан ко вић) 

Бе о град – Срп ска му зич ка шко ла
19. јун 1909.
Ис пит ни кон церт

Вој тех Фрајт, ви о ли на
Ру жа Мер тло ва, кла вир
Рад ми ла Ка ра ли ће ва, ви о ли на

1. Ни ко ло Па га ни ни: Кон церт у Де ду ру за 
ви о ли ну и ор ке стар (Вој тех Фрајт)

2. Фе ликс Мен дел сон: Рон до ка при чо зо оп. 14 
(Ру жа Мер тло ва)

3. Јо хан Се ба сти јан Бах: Кон церт у а мо лу за 
ви о ли ну и ор ке стар (Рад ми ла Кар ли ће ва)

(Не ма по да та ка о ор ке стру и ди ри ген ту)
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Бе о град – На род но по зо ри ште
10. или 30. април 1909.

Ком би но ва ни ор ке стар уз уче шће чла но-
ва На род ног по зо ри шта, ди ри гент Дра гу-
тин По кор ни, со ли сти: Дра га Спа сић, Ра ја 
Па вло вић, Во ји слав Ту рин ски, И. Дра гу ти-
но вић 

1. Ри хард Ваг нер: Увер ти ра Ри ен ци
2. Лу двиг ван Бе то вен: Кон церт у Де ду ру за 

ви о ли ну и ор ке стар оп. 61 ( Вој тех Фрајт, 
ви о ли на и Маг да ле на Фрајт, кла вир)

3. Ђа ко мо Пу чи ни: Сплет ари ја из опе ре 
То ска

4. Шту бе: Тур ска сви та
5. Ан то њин Двор жак: Тер це то за две ви о-

ли не и ви о лу (Ми лан Сакс, Не де ла, Јо ван 
Зор ко)

6. По пер: Та ран те ла (А. Зу ска, ви о лон че ло, 
Дра гу тин По кор ни, кла вир)

7. Жил Ма сне: Фан та зи ја из опе ре Ирод
8. Ђа ко мо Пу чи ни: За вр шна сце на из опе ре 

Бо е ми

Со лун – Дворана Си не ма па лас
4. ја ну ар 1917.

Ор ке стар Кра ље ве гар де, ди ри гент Ста ни-
слав Би нич ки, Вој тех Фрајт, ви о ли на, Мла-
ден Јо ва но вић, кла вир

1. Жил Ма сне: Увер ти ра Фе дра
2. Ни ко ло Па га ни ни: Кон церт у Де ду ру за 

ви о ли ну и ор ке стар оп. 6 (Вој тех Фрајт)
3. Едвард Григ: Про ле ћу, свад бе ни дан за кла-

вир (Мла ден Јо ва но вић)
4. Јо сиф Бро дил: То бе ше са мо сан
5. Јо ван Ур бан: Са ис то ка
6. Ђо а ки но Ро си ни: Увер ти ра Ви љем Тел
7. Жил Ма сне: Увер ти ра Ма нон
8. Фре де рик Шо пен: Кон церт у е мо лу за кла-

вир и ор ке стар бр. 1 оп. 11 (Мла ден Јо ва-
но вић)

9. Ка миј Сен-Санс: Од лом ци из ба ле та Хен ри 
Осми (Иди ла, Ци ган чи ца, Бр за нац, Свр-
ше так)

Со лун – Дво ра на Код Бе ле ку ле
27. ја ну ар 1917.
Кон церт у ко рист срп ских из бе гли ца

Ор ке стар Кра ље ве гар де, ди ри гент Ста ни-
слав Би нич ки, Вој тех Фрајт, ви о ли на

1. Ам броа То ма: Увер ти ра Ми њон
2. Ђа ко мо Пу чи ни: Фан та зи ја из опе ре Бо е-

ми
3. Ни ко ло Па га ни ни: Кон церт у Де ду ру за 

ви о ли ну и ор ке стар оп. 6 (Вој тех Фрајт)
4. Јо сиф Бро дил: Пот пу ри срп ских ци ган ских 

ме ло ди ја

5. Лео Де либ: Ме ђу чин и вал цер из ба ле та 
Ко пе ли ја

6. Ле хов: Ку ку шка
7. Ру бин штајн: То ре а дор и Ан да лу ски ња из 

Ма скен ба ла
8. Сид неј: Фан та зи ја из опе ре Геј ша
9. Ста ни слав Би нич ки: На Дри ну
10. Ди но Оли ви е ри: Га ри бал ди је ва хим на, 

рат на пе сма
11. Џек Џаџ: Ен гле ска рат на пе сма It’s a 

long...

Со лун – Дво ра на Си не ма па лас
1. но вем бар 1917.
Кон церт у ко рист ин тер ни ра них 
по родица срп ских уме тни ка

Ор ке стар Кра ље ве гар де, ди ри гент Ста ни-
слав Би нич ки, Вој тех Фрајт, ви о ли на

1. Да во рин Јен ко: Увер ти ра Ко со во
2. Карл Ма ри ја Ве бер/Хек тор Бер ли оз: По зив 

на плес
3. Хек тор Бер ли оз: Марш из ора то ри ју ма 

Про клет ство Фа у ста
4. Ка миј Сен-Санс: Фан та зи ја из опе ре Сам-

сон и Да ли ла
5. Си не га ља: Пи је монт ске игре бр. 1 и 2.
6. Фе ликс Мен дел сон: Сан лет ње но ћи
7. Па бло де Са ра са те: Шпан ска игра и Ци ган-

ске ме ло ди је (Вој тех Фрајт)
8. Ста ни слав Би нич ки: Ми ја тов ке, срп ске 

сев да лин ке
9. Едвард Григ: Пер Гинт, пр ва сви та (Сви та-

ње, Оси на смрт, Ани три на игра, У дво ра ни 
гор ског кра ља)

Со лун – Дво ра на Код Бе ле ку ле
25. ја ну ар 1918.
Кон церт за по моћ ин тер ни ра них Ср ба

Ор ке стар Кра ље ве гар де, ди ри гент Ста ни-
слав Би нич ки, Вој тех Фрајт, ви о ли на, Мла-
ден Јо ва но вић, кла вир, по руч ник Јетс, ба ри-
тон

1. Ста ни слав Би нич ки: На Дри ну
2. Карл Ма ри ја фон Ве бер: Увер ти ра Обе рон
3. Ни ко ло Па га ни ни: Кон церт у Де ду ру за 

ви о ли ну и ор ке стар оп. 6 (Вој тех Фрајт)
4. Ан то њин Двор жак: Сло вен ске игре бр. 1 

и бр. 3
5. Ка миј Сен-Санс: Кон церт за клав цир и 

ор ке стар (Мла ден Јо ва но вић)
6. Ру ђе ро Ле онка ва ло: Про лог из Па ја ца 

(по руч ник Јетс)
7. Жорж Би зе: Ар ле зи јан ка (Увер ти ра, Ада-

ђе то, Фа ран до ла)
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Со лун – Дво ра на Код Бе ле ку ле
27. ја ну ар 1918.
Кон церт у ко рист ин тер ни ра них Ср ба

Ор ке стар Кра ље ве гар де, ди ри гент Ста ни-
слав Би нич ки, Мла ден Јо ва но вић, кла вир, 
по руч ник Јетс, ба ри тон, Вој тех Фрајт, ви о-
ли на

1. Јиндрих Винш: Марш Ђе не ра ла Тер зи ћа
2. Пе тар Чај ков ски: Фан та зи ја из опе ре Ев ге-

ни је Оње гин
3. Мидлтон: Аме рич ка фан та зи ја Down so uth
4. Хен рик Вијењав ски: Кон церт за ви о ли ну и 

ор ке стар бр. 2 (Вој тех Фрајт)
5. Франц Шу берт: Не до вр ше на сим фо ни ја
6. Ка миј Сен-Санс: Кон церт за кла вир и 

ор ке стар бр. 4 (Мла ден Јо ва но вић)
7. Жак Офен бах: Увер ти ра из опе ре Oрфеј у 

под зе мљу (Ку че ра, ви о ли на и Јо ван Мо кра-
њац, ви о лон че ло)

8. Ка миј Сен-Санс: Ари ја „Qui donc com man-
de“ из опе ре Хен ри Осми (по руч ник Јетс, 
ба ри тон)

9. Га бри јел Фо ре: Успа ван ка за гу дач ки ор ке-
стар

10. Жи ле: Ће ре та ње за гу дач ки ор ке стар
11. Мо рис Мо шков ски: Шпан ске игре бр. 2 и 

бр. 5

Со лун – Дво ра на Код Бе ле ку ле
13. април 1918.

Пе ти на род ни кон церт Ор ке стра Кра ље ве 
гар де, ди ри гент Ста ни слав Би нич ки, Мла ден 
Јо ва но вић, кла вир, Вој тех Фрајт, ви о ли на, др 
Го ноа, те нор, Јетс, ба ри тон, Ви ће слав Рен дла, 
ви о лон че ло

1. Едвард Григ: С је се ни
2. Лу двиг ван Бе то вен: Со на та у Ге ду ру бр. 

14 (Мла ден Јо ва но вић)
3. Жил Ма сне: Сид, ба летска му зи ка
4. Ан то њин Двор жак: Дум ка трио (Вој тех 

Фрајт, Ви ће слав Рен дла, Мла ден Јо ва но-
вић)

5. Жорж Би зе: Ску пља чи би се ра
6. Фе ликс Мен дел сон: Руј Блаз, увер ти ра

Со лун – Срп ска бол ни ца 
Престолона след ник Алек сан дар
11. или 24. мај 1918.

Ор ке стар Кра ље ве гар де, Хор бо го сло ва, 
ди ри гент (не ма по да та ка), Мла ден Јо ва но-
вић, кла вир, Вој тех Фрајт, ви о ли на

1. Пе тар Чај ков ски: Сло вен ски марш
2. Сте ван Мо кра њац: Че тр на е ста ру ко вет
3. Ви ће слав Рен дла: Мо за ик спр ских на род-

них ига ра за ор ке стар

4. Хен рик Вијењав ски: Кон церт за ви о ли ну и 
ор ке стар (Вој тех Фрајт)

5. Фре де рик Шо пен: Кон церт за кла вир и 
ор ке стар (дру ги и тре ћи став, Мла ден 
Јо ва но вић)

6. Ан то њин Двор жак: Сло вен ске игре бр. 1 
и бр. 2

За греб – Хр ват ски гла збе ни за вод
9. ја ну ар 1919.

Ор ке стар Кра ље ве гар де, ди ри гент Ста ни-
слав Би нич ки, Вој тех Фрајт, ви о ли на

Хен рик Вијењав ски: Кон церт за ви о ли ну и 
ор ке стар

Бе о град – Ка си на
30. јул 1919.
Опро штај ни кон церт пред од ла зак на 
студи је у Праг

Ор ке стар Кра ље ве гар де, ди ри гент Ста ни-
слав Би нич ки, Вој тех Фрајт, ви о ли на

1. Ми ха ил Глин ка: Увер ти ра Жи вот за ца ра
2. Ста ни слав Би нич ки: Пот пу ри
3. Ни ко ло Па га ни ни: Кон церт у Де ду ру за 

ви о ли ну и ор ке стар
4. Хен рик Ви је њав ски: Кон церт у де мо лу за 

ви о ли ну и ор ке стар
5. Ан ри Вје тан: Ба ла да и по ло не за
6. Па бло де Са ра са те: Шпан ске игре
7. Па бло де Са ра са те: Ци ган ске ме ло ди је
(пи ше и пред од ла зак у Па риз што је не тачно)

Праг – Дво ра на Кон зер ва то ри ју ма
16. јун 1921.
Ди плом ски кон церт

Че шка фил хар мо ни ја, ди ри гент Вац лав 
Та лих, Вој тех Фрајт, ви о ли на

Лу двиг ван Бе то вен: Кон церт у Де ду ру за 
ви о ли ну и ор ке стар оп. 61

Бе о град – Ка си на
5. ок то бар 1921.
Вој тех Фрајт, ви о ли на
Алек сан дра Зло би на, кла вир

1. Јо ха нес Брамс: Кон церт у Де ду ру за ви о ли-
ну и ор ке стар/кла вир (ка ден це Фран ти ше-
ка Онджиче ка) 

2. Ро берт Шу ман: По лет за кла вир
3. Ђу зе пе Вер ди/Франц Лист: Па ра фра за 

Ри го ле то, за кла вир
4. Па бло де Са ра са те: Ци ган ске ме ло ди је за 

ви о ли ну и кла вир
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5. Ро си ни/Па га ни ни: Фан та зи ја Мој си је на 
ге жи ци

6. Х. В. Ернст: Кон церт у фис мо лу за ви о ли ну 
и ор ке стар/кла вир

Но ви Сад – Хо тел Сло бо да
23. де цем бар 1923.

Ор ке стар Кра ље ве гар де, ди ри гент Дра-
гу тин По кор ни, Вој тех Фрајт, ви о ли на, Ј. 
Фридл, хар фа, Олах, ви о лон че ло

1. Ги став Шар пан тје: Увод на му зи ка за опе-
ру Луј за

2. Лу двиг ван Бе то вен: Кон церт у Де ду ру за 
ви о ли ну и ор ке стар оп. 61 (Вој тех Фрајт)

3. Ипо лит-Ива нов: Кав ка ске ски це
4. Пе тар Чај ков ски: Ла бу до во је зе ро (солo: 

Во јетх Fрајт, Ј. Фридл, Олах)
5. Жил Ма сне: Увер ти ра Фе дра

Бе о град – Му зич ка шко ла 
Станковић
23. март 1924.

Ор ке стар Стан ко вић, ди ри гент Пе тар 
Кр стић, Вој тех Фрајт, ви о ли на (пи ше проф. 
Фрајт)

Де ла (ни су сва на ве де на) Пе тра Чај ков ског, 
Хек то ра Бер ли о за, Фок ма на, Ге ор га Фри-
дри ха Хен дла (Кон чер то гро со бр. 11), Пе тра 
Кр сти ћа (Сви та), и Јо ха на Се ба сти ја на Ба ха 
(Ча ко на за со ло ви о ли ну ко ју изво ди Вој тех 
Фрајт)

Бе о град – ба шта Кле риџ
3. јул 1924.
Ве ли ки умет нич ки кон церт

Милорад Јо ва но вић, Па вле Хо лот ков, Ксе-
ни ја Ро гов ска, Вој тех Фрајт, ви о ли на, Иван 
Бре зов шек, кла вир 

1. Ђу зе пе Вер ди: Ари ја из опе ре Дон Кар лос 
(Милорад Јо ва но вић)

2. Ан ри Вјер не: А ла или бел (Вој тех Фрајт)
3. Пе тар Чај ков ски: Ро ман са (Па вле Хо лот-

ков)
4. Ђу зе пе Вер ди: Ари ја из опе ре Бал под 

ма ска ма (Па вле Хо лот ков)
5. Ни ко лај Рим ски Кор са ков: Ис точ на пе сма 

(Ксени ја Ро гов ска)
6. Ни ко ло Па га ни ни: Игра ве шти ца (Вој тех 

Фрајт)
7. Ђо а ки но Ро си ни:Ари ја Фи га ра из опе ре 

Се виљ ски бер бе рин (Па вле Хо лот ков)
8. Шарл Гу но: Ари ја Ва лен ти на (Па вле Хо лот-

ков)
9. Сте ван Хри стић: Би ла јед ном јед на ру жа 

(Ке сни ја Ро гов ска)

10. Ђа ко мо Пу чи ни: Ари ја из дру гог чи на 
Ма дам Ба тер флај (Ксе ни ја Ро гов ска)

Бер лин – До ра на Бех штајн
23. март 1928.
Вој тех Фрајт, ви о ли на
Мар та Jедличкова, кла вир

Ни ко ло Па га ни ни: Кон церт за ви о ли ну и 
ор ке стар/кла вир

Ни ко ло Па га ни ни: Игра ве шти ца
Лу двиг ван Бе то вен: Крој це ро ва со на та у А 

дуру за ви о ли ну и кла вир оп. 47

Бер лин – Двор на Бех штајн
19, март 1928.
Вој тех Фрајт, ви о ли на
Мар та Је длич кова, кла вир

Лу двиг ван Бе то вен: Крој це ро ва со на та за 
ви о ли ну и кла вир оп. 47

Ни ко ло Па га нини: Кон церт за ви о ли ну и 
ор ке стар/кла вир

Бед жих Сме та на: Игра

Бе о град – Па ви љон Цви је та 
Зу зорић
26. но вем бар 1931.
Вој тех Фрајт, ви о ли на
Ота кар Пар жик, кла вир

1. Ни ко ло Па га ни ни: Кон церт у Де ду ру за 
ви о ли ну и ор ке стар/кла вир (ка ден ца Фран-
ти ше ка Онджиче ка)

2. Ни ко ло Па га ни ни: Ка при чо бр. 17
3. Ка миј Сен-Санс: Рон до ка при чо зо
4. Лу двиг ван Бе то вен: Кон церт у Де ду ру за 

ви о ли ну и ор ке стар/кла вир оп. 61 (ка ден ца 
Јозефа Јо а ки ма)

5. Бед жих Сме та на/Фран ти шек Онджичек: 
Игра

6. Зде њек Фи бих: Пе сма (бис)
7. Клод Де би си: Од бле сци у во ди (Пар жик)
8. Јо зеф Сук: Дум ка (Пар жик)
9. Бед жих Сме та на: Ве се ље о цр кве ној сла ви 

(Пар жик)

Праг – Дво ра на Лу цер на
28. април 1950.
Кон церт по во дом 75. го ди шњи це смр ти 
ком по зи то ра и ви о ли ни сте Фер ди нан да 
Ла у ба

Сим фо ниј ски ор ке стар Радио Прага, ди ри-
гент Ка рел Ан черл

Онджичек квар тет (Jозе ф Хо луб, Jарослав 
Pекелски, Вин ценц Zахрадник, Бед жих 
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Ја рош), Вој тех Фрајт, ви о ли на, Ал фред Хо ле-
чек, кла вир

1. Увод ни го вор Бо ху слав Ших
2. Вац лав Ви дра: Фер ди нан ду Ла у бу
3. Пе тар Чај ков ски: Ан дан те фу не бре из 

Гу дач ког квар те та у ес мо лу оп. 30 (по све-
ћен Фер ди нан ду Ла у бу)

4. Фер ди нанд Ла уб: Ко ма ди за ви о лину и кла-
вир (По ло не за у Gе ду ру оп. 8, Кон церт на 
ети да оп. 13 бр. 1 за со ло ви о ли ну, Сал та-
ре ло оп. 4 бр. 4, Сло вен ска ба ла да оп. 4 бр. 
2, Рон до скер цо зо оп. 6

5. Лу двиг ван Бе то вен: Кон церт у Де ду ру за 
ви о ли ну и ор ке стар оп. 61

Праг – Сме та ни на са ла 
14. ок то бар 1951.
Кон церт по во дом 145. го ди шњи це од 
ро ђе ња ви о ли ни сте и ком по зи то ра Јо зе фа 
Сла ви ка

Вој тех Фрајт, ви о ли на
Ота кар Пар жик, кла вир

1. Лу двиг ван Bетовен: Со на та у це мо лу за 
ви о ли ну и кла вир оп. 30 бр. 2

2. Јо хан Се ба сти јан Бах: Ча ко на за со ло ви о-
ли ну

3. Јо зеф Сла вик: Кон церт у фис мо лу бр. 1 
(ка ден це Вој те ха Фрај та)

4. Ни ко ло Па га ни ни: Ада ђо и рон до из Кон-
цер та у Де ду ру бр. 1 оп. 6

5. Пе тар Чај ков ски: Ме лан хо лич на се ре на да 
оп. 26

6. Пе тар Чај ков ски: Ме ди та ци ја оп. 42 бр. 1
7. Ни ко ло Па га ни ни: Мо то пер пе туо оп. 11 

(у ок та ва ма)
8. Јо зеф Сла вик: Кон церт у а мо лу бр. 2 

(ка ден це Вој те ха Фрај та)

Праг – Сме та ни на са ла
18. април 1952.
Кон церт по во дом 30. го ди на од смр ти 
Фран ти ше ка Онджиче ка

Сим фо ниј ски ор ке стар Радио Прага, ди ри-
гент Вац лав Ји ра чек,

Вој тех Фрајт, ви о ли на (Кар ло Ђузепе 
Те сто ре)

1. Лу двиг ван Бе то вен: Увер ти ра Ле о но ра бр. 
3 оп. 72 б

2. Јо ха нес Брамс: Кон церт у Де ду ру за ви о ли-
ну и ор ке стар оп. 77

3. Ан то њин Двор жак: Кон церт у а мо лу за 
ви о ли ну и ор ке стар оп. 53

4. Фран ти шек Онджичек: Че шка рап со ди ја 
за ви о ли ну и ор ке стар оп. 21

СНИМ ЦИ И ДИС КО ГРА ФИ ЈА

1941.
Вој тех Фрајт, ви о ли на
Вла ди мир По лив ка, кла вир
Сим фо ниј ски ор ке стар Ра дио Пра га, ди ри-

гент Ота кар Пар жик

1. Фран ти шек Онджичек: Фан та зи ја оп. 9 на 
те му из опе ре Про да на не ве ста

2. Фран ти шек Онджичек: Скер цо ка при чо зо 
оп. 18

3. Фран ти шек Онджичек/Бед жих Сме та на: 
Игра оп. 15

4. Фран ти шек Онджичек: Че шка рап со ди ја 
оп. 21

Из да ње: Jan Ku be lik So ci ety 2007 

1. ја ну ар 1941.
Сим фо ниј ски ор ке стар Ра дио Пра га, ди ри-

гент Ота кар Пар жик
Вој тех Фрајт, ви о ли на

Фран ти шек Онджичек: Че шка рап со ди ја за 
ви о ли ну и ор ке стар оп. 21

Из да ње: Су пра фон

Без да ту ма
Сим фо ниј ски ор ке стар Ра дио Пра га, ди ри-

гент Јир жи Пин кас, Вој тех Фрајт, ви о ли на

Фер ди нанд Ла уб: Кон церт на по ло не за за 
ви о ли ну и ор ке стар

Из да ње: Су пра фон

Сним ци из ар хи ве Ра дио Пра га

11. ав густ. 1949, 1. ја ну ар и 
15. но вембар 1950.

Сим фо ниј ски ор ке стар Ра дио Пра га, ди ри-
гент Ка рел Ан черл

Вој тех Фрајт, ви о ли на

Ја ро слав Је жек: Кон церт за ви о ли ну и ор ке-
стар

5. сеп тем бар 1951.
Вој тех Фрајт, ви о ли на
Вје ра Ржеп ко ва, кла вир

Вол ганг Ама де ус Мо царт: Со на та у Ге ду ру 
за ви о ли ну и кла вир КВ 301

18. ја ну ар 1952.
Сим фо ниј ски ор ке стар Ра дио Пра га, ди ри-

ге нрт Алојз Кли ма
Вој тех Фрајт, ви о ли на
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Христина Медић: Војтех Фрајт – аутентични представник чешке виолинистичке школе

Лу двиг ван Бе то вен: Кон церт у Де ду ру за 
ви о ли ну и ор ке стар оп. 61

9. де цем бар 1952.
Луд ми ла Вон драч ко ва, алт
Ан то њин Во та ва, те нор
Олд жих Чер ни, ви о ли на
Вој тех Фрајт, ви о ли на
Ми ло сав Кле мент, фла у та
Ка рел Кле мент, фла у та
Вац лав Ји ра чек, чем ба ло

Ано ним ни аутор: Па сто ра ла Pa stu ši ko leb ka

9. де цем бар 1952.
Ма ри ја Војт ко ва, со пран
Луд ми ла Вон драч ко ва, алт
Вој тех Фрајт, ви о ли на
Олд жих Чер ни, ви о ли на
Ла ди слав Ку че ра, ви о ла
Ви лем Про коп Млеј ник, органиструм
Вац лав Ји ра чек, чем ба ло

Ан то њин Алек си јус: Па сто ра ла De tat ko ko le-
bej me

4. април 1953.
Сим фо ниј ски ор ке стар Ра дио Пра га, ди ри-

гент Јо зеф Блац ки, Вој тех Фрајт, ви о ли на

Луј (Лу двиг) Шпор: Кон церт у а мо лу за ви о-
ли ну и ор ке стар оп. 8

3. март 1955.
Вој тех Фрајт, ви о ли на
Вје ра Ржеп ко ва, кла вир

Фер ди нанд Ла уб: Три ко ма да за ви о ли ну и 
кла вир

23. ав густ 1955.
Сим фо ниј ски ор ке стар Ра дио Пра га, ди ри-

гент Вац лав Ји ра чек, Вој тех Фрајт, ви о ли на, 
Вац лав Кра то хвил, ви о ли на, Ла ди слав Ку че-
ра, ви о ла, Ру долф Киртс, ви о лон че ло

Ер вин Шул хоф: Кон церт за гу дач ки квар-
тет и ор ке стар

10. април 1962. Дом умет но сти
Сим фо ниј ски ор ке стар Ра дио Пра га, ди ри-

гент Јо зеф Хрн чиж, Вој тех Фрајт, ви о ли на

Фран ти шек Онджичек: Че шка рап со ди ја за 
ви о ли ну и ор ке стар оп. 21

Праг 1. ја ну ар 1964.
Сим фо ниј ски ор ке стар Ра дио Плзе на, ди ри-

гент Јо зеф Хрн чиж, Војтех Фрајт, виолина

Фран ти шек Онджичек: Че шка рап со ди ја за 
ви о ли ну и ор ке стар оп. 21

ОБ РА ДЕ И РЕ ДАК ЦИ ЈЕ 
ВОЈТЕ ХА ФРАЈТА

1942.
Лу двиг ван Бе то вен: Ро ман це у Еф ду ру оп. 

40 и у Ге ду ру оп. 50 – ре дак ци ја за ви о ли ну 
и кла вир

Из да вач: Hud be ni ma ti ce, Uméléc ke be sedy, 
Праг

1945.
Јо зеф Сла вик: Кон церт у фис мо лу за ви о ли ну 

и ор ке стар – об ра да за ви о ли ну и кла вир
Из да вач: F. Ku de lik, Праг

Ни ко ло Па га ни ни: Игра ве шти це оп. 8 – 
об ра да за со ло ви о ли ну

Из да вач: H. Při kryl

1946.
Бед жих Сме та на: Сплет че шких ига ра, Пол-

ка у Eс ду ру оп. 13 бр. 2 (Успо ме не на че шке 
пре де ле), Скер цо из Че шке игре – об ра де

Из да вач: F. Ku de lik, Праг

1947.
Бед жих Сме та на: Вал це ри (Val čiky) – об ра да
Из да вач: F. Ku de lik, Праг

1950.
Фер ди нанд Ла уб: Рон до скер цо зо оп. 6 – об ра да
Из да вач: Or bis, Праг

КОМ ПО ЗИ ЦИ ЈЕ 

1942.
Ка ден це за Бе то ве нов Кон церт у Де ду ру 

за ви о ли ну и ор ке стар оп. 61 (ре ви ди рао 
Бо ху слав Ших)

Ка ден це за Сла ви ков Кон церт у фис мо лу за 
ви о ли ну и ор ке стар бр. 1

Ка ден це за Сла ви ков Кон церт у а мо лу за 
ви о ли ну и ор ке стар бр. 2

1946.
Успа ван ка (Uko le bav ka)
Из да вач: F. Ku de lik, Праг
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ЗА ХВАЛ НИ ЦА

- За хва љу јем Ђор ђу Ма ла вра зи ћу и Зо ри ци При бић, ко ле га ма са Ра дио Бе о гра да чи јим за ла га њем су 
на ба вље ни сним ци Вој те ха Фрај та из Ар хи ве Ра дио Пра га.

- Та ко ђе за хва љу јем Ива ни Ве сић, ис тра жи ва чу-са рад ни ку Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ ко ја је 
про на шла до ку мен тар ну гра ђу зна чај ну за рад на овој сту ди ји.

- Од лич ни пре во ди са че шког Зо ри це Илић кон церт них про гра ма из за о став шти не Вој те ха Фрај та 
омо гу ћи ли су ми увид у не по зна те де та ље из ње го ве би о гра фи је. 

THE ART OF IN TER PRE TA TION

Hri sti na Me dić*
VO I TĔCH FRA IT – AUTHEN TIC RE PRE SEN TA TI VE OF CHECH NA TI O NAL VI O LIN 
SCHOOL

UDK:  787.1.071.2:929 Фрајт В.
78=162.3

BI BLID: 0354–9313, 22(2016) pp. 20–46
Submitted: 23th September 2016
Accepted for publication: 18th December 2016
Original scientiphic paper

Ab stract: Within two introductory chapters of this study the impact of Czech musicians in the cultural life of Belgrade 
has first been examined, since Voitech Frait came from a Czech family of musicians (originating in Plzen), that moved to 
the Serbian capital in 1903. In Belgrade he started his education and performed series of recitals and concert performances 
as a soloist of the Royal Guard Orchestra. He continued his education at the Prague Conservatory in the class of Frantisek 
Ondricek, interrupted due to his joining to the Serbian army in the First World War. This Czech virtuoso and pedagogue 
has followed the new trends in teaching and interpretation of the music for violin, which was first launched by a violinist 
Lambert Massart, his professor at the Paris Conservatory. These novelties have been primarily related to a larger and more 
functional use of vibrato, which has fulfilled the requirements of the new romantic aesthetic by increasing the expressi-
veness and sonority of the violin tone. Massart’s „learning“ fundamentally has changed the relationship with the violin 
media and technique of playing this instrument. Czech violinists of that time (laureates in Massart’s class) have accepted 
this new „learning“ and have built on its achievements their national school of violin. The central part of this study is 
devoted to the increase of the Czech school, because its main representatives have also been Voitech Frait’s teachers at the 
Prague Conservatory. New perspective of performing (achieved by using vibrato) has changed until then recognizable 
„sound picture“ of many compositions. This has been referred also to the Beethoven’s Violin Concerto. The recordings 
of this work from the beginning of the last century reveal that the majority of performers (by intensive use of vibrato) 
have emphasized his extremely subjective tone and poetry of solo section. The results of this „new“ interpretive reception 
of the Beethoven’s concert was confirmed by musicological researches in the late 20th century, finding in its structure, 
orchestration and expression elements that have more linked to the Romantic style of music than to the Classicism.
Since the Beethoven’s Violin Concerto has occupied a central place in Voitech’s concertante repertoire, the largest part 
of this study is devoted to the interpretation of his work. Analysis of the Radio Prague recording from 1952 of Voitech’s 
interpretation is based on the characteristics of the Czech violin school of which he has been the representative, followed 
by the acceptance of new interpretative and musicological perspective of the Beethoven’s concerto, and justified by the 
comparison with recordings of this work from the same period of top soloists: Oistrakh, Francescatti, Menuhin. The 
symphonic characteristics of the Beethoven’s Violin Concerto, Voitech’s experience as a soloist and orchestral musician 
(concertmaster) have been crucial for the specific nature and quality of his interpretation of this work.

Apart from the said cited literature, until now unknown archive material (concert programs, biographical notes, pho-
tos) from the legacy of the family Frait-Skarka and Voitech’s unpublished recording of the Beethoven’s Violin Concerto 
from the archive of Radio Prague have been used in this study, without which this study would not have been possible. 

Documentary material in this study has been published for the first time.

Keywords: Vo i tech Fra it, Chech vi o lin school, Be et ho ven, ro man ce, strop he, in ter pre ta tion

* Hristina Medić, Clio, hrimed@eunet.rs

1947.
Ве се ла му зи ка ( )
Из да вач: Hud be ni ma ti ce, Umélec ké be sedy, 

Праг
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МУЗИКА КАО ГАРАНТ ИДЕНТИТЕТА НА ПРИМЕРУ 
КОСОВСКЕ ПЕСМЕ УДАДЕ СЕ ЖИВКА СИРИНИЋКА

УДК:  316.74:784.4(497.115)
784.4.071.2(047.53)

Biblid: 0354–9313, 22(2016) pp. 48–56 
Примљено: 5. новембар 2016.
Прихваћено за штампу: 15. новембар 2016.
Оригинални научни рад

Сажетак: Те ма ко ја се од но си на ве зу из ме ђу 
му зи ке и иден ти те та је у ет но му зи ко ло ги ји 
по зна та од осам де се тих го ди на два де се тог 
ве ка. Чи ње ни ца је да се пу тем слу ша ња и ства-
ра ња му зи ке, по је дин ци ма пру жа мо гућ ност 
по зи ци о ни ра ња у окви ру од ре ђе не дру штве не 
гру пе, али са дру ге стра не, мо же се ре ћи да је 
му зи ка и ак тив ни чи ни лац у кон стру и са њу 
кул ту ре и иден ти те та, на ро чи то ка да јој се 
при дру жу је атри бут тра ди ци о нал ног. Па жња 
овог ра да ће упра во би ти усме ре на на уло гу 
ко сов ског му зич ког ре пер то а ра у фор ми ра-
њу ви ше стру ких иден ти те та кроз раз ли чи та 
из во ђе ња пе сме Уда де се Жив ка Си ри нић ка. 
Рад је за сно ван на ин тер вју и ма са ре но ми-
ра ним из во ђа чи ма на род не и ет но му зи ке – 
Јор да на Ни ко ли ћа, пред став ни ка гру пе Бе ло 
плат но – Вла ди ми ра Си ми ћа и Дра ги це Ра до-
са вље вић Ца ка не, а цен трал но ме сто за ин тер-
пре та ци ју про бле ма је сте из во ђе ње дру штве не 
исто ри је пе сме Уда де се Жив ка Си ри нић ка, као 
и опис на чи на ње ног пре но ше ња, са ко јом је 
по ве за на фор мал на и струк ту рал на ана ли за, 
из ко је сле де за кључ ци о по ве за но сти иден-
ти те та и му зи ке на кон крет ном при ме ру ове 
ко сов ске пе сме. 
На ко ји на чин се пре зен ту је ко сов ска пе сма и 
ка ко она мо же да по не се од ре ђе на зна че ња у 
ве зи са иден ти те том су основ на пи та ња ко ја се 
по ста вља ју у ра ду, а на ко ја ће се од го во ри ти 
кроз аспект про сто ра и вре ме на, спе ци фич-
но сти пе сме и ње них из во ђе ња, кроз ме сто у 
дру штву, од нос из во ђа ча пре ма овој пе сми и 
ко сов ском ре пер то а ру уоп ште и ме сту ко је ова 
пе сма, пре ма до жи вља ју из во ђа ча за у зи ма у 
му зич кој кул ту ри Ср би је. 

Кључ не ре чи: му зи ка, иден ти тет, world mu sic, 
Ко со во и Ме то хи ја, пе сма, Жив ка Си ри нић ка, 
кул ту ра, дру штво, Јор дан Ни ко лић, Дра ги ца 
Ра до са вље вић Ца ка на, Бе ло плат но.

Увод

Иден ти тет пред ста вља све у куп ну ор га ни за ци ју 
емо ци о нал них и ког ни тив них ка рак те ри сти-
ка ко је гра де пер цеп ци ју ин ди ви дуе о соп ству. 

Иден ти тет се дру ги ма мо же при ка за ти пу тем му зи-
ке, по што му зич ке прак се на раз не на чи не про жи ма ју 
сва ко дне ви цу, у ви ду за ба ве, ра зо но де, про фе си о нал-
ног од ре ђе ња или као сим бо ли од ре ђе ног иден ти те та 
(Ри сти во је вић, 2009: 1). По зна то је да се по је ди не дру-
штве не гру пе ор га ни зу ју на осно ву вр сте му зи ке ко ју 
ње ни чла но ви слу ша ју, по пут пан ке ра, ро ке ра, ре пе ра 
(исто). Пу тем слу ша ња и ства ра ња му зи ке, по је дин ци-
ма се пру жа мо гућ ност да се по зи ци о ни ра ју у окви ру 
од ре ђе не дру штве не гру пе. Ет но му зи ко ло ги ја се окре-
ну ла те ми од но са из ме ђу му зи ке и иден ти те та по чев од 
осам де се тих го ди на 20. ве ка. Ти мо ти Рајс (Ti mothy Ri ce 
2007: 17–37) из два ја три кључ на раз ло га ко ји су ути ца ли 
на ак ту е ли зо ва ње ове те ме у ет но му зи ко ло ги ји. Пр ви 
се до во ди у ве зу са чи ње ни цом да иден ти тет као пси хо-
ло шка ка те го ри ја има ре ла тив но крат ку исто ри ју про-
у ча ва ња у на уч ним по љи ма ко ја су фун да мен тал на за 
ет но му зи ко ло ги ју (со ци о ло ги ја, ан тро по ло ги ја, сту ди је 
кул ту ре и фи ло зо фи ја), где је као по јам при су тан тек 
од ше зде се тих го ди на про шлог ве ка. По том, на ет но-
му зи ко ло шко ин те ре со ва ње за иден ти тет ути ца ле су 
„по ли ти ке иден ти те та“ као стра те ги је раз во ја кул ту ре 
у аме рич ком кон тек сту, за сно ва не на ра си, ет ни ци те ту 
и ро ду ко је су се уте ме љи ле од сед ме де це ни је 20. ве ка 
као зна чај но по ље про у ча ва ња и ана ли зе у на у ци и кул-
тур ној сва ко дне ви ци. Тре ћи раз лог ле жи у чи ње ни ци 
да у ет но му зи ко ло ги ји, по чев од де ве де се тих, а че сто 
као ре зул тат не по сред ног те рен ског ис ку ства, ра сте уве-
ре ње да љу ди да нас на се ља ва ју свет ко ји је фраг мен ти-
ран и де те ри то ри ја ли зо ван: мо гућ но сти за ге о граф ску, 
еко ном ску, кул тур ну и со ци јал ну мо бил ност да нас су 
прак тич но нео гра ни че не, ми мо тра ди ци о нал них, стро-
го схва ће них ет нич ких, на ци о нал них, род них и кла сних 
иден ти те та и ка те го ри ја, те су жи вот ни „пу те ви“ (ro u tes) 
по ста ли зна чај ни ји не го „ко ре ни“ (ro ots; уп. Ri ce, 2007: 
34). Mузика je, да кле, ак тив ни чи ни лац у кон стру и са њу 
кул ту ре и иден ти те та, на ро чи то ка да јој се при дру жу је 
атри бут тра ди ци о нал ног.

У овом ра ду па жња ће би ти по све ће на ме сту и уло зи 
ко сов ског му зич ког ре пер то а ра у фор ми ра њу ви ше-
стру ких иден ти те та кроз раз ли чи та из во ђе ња пе сме 
Уда де се Жив ка Си ри нић ка. Циљ ра да је сте да се кроз 
аспект про сто ра и вре ме на, спе ци фич но сти пе сме и 
ње них из во ђе ња, кроз ме сто у дру штву, од нос из во ђа ча 
пре ма овој пе сми и ко сов ском ре пер то а ру уоп ште, ме сту 
ко је ова пе сма, пре ма до жи вља ју из во ђа ча за у зи ма у 
му зич кој кул ту ри Ср би је, од го во ри на сле де ћа пи та ња: 

* Јована Бараћ, Универзитет уметности, 
Факултет музичке уметности, Београд
jovanabarac@yahoo.com
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- На ко ји на чин ко сов ски му зич ки ре пер то ар уче ству је у пре го ва ра њу по во дом иден ти те та 
или ње го вом по твр ђи ва њу, на ко ји на чин се пре зен ту је и ка ко јед на пе сма по ста је ње гов сим-
бол?

- На ко ји на чин од ре ђе не пе сме, ко је се из ет но му зи ко ло шке пер спек ти ве не укла па ју у кон цепт 
„из вор ног“, за вре ђу ју па жњу упра во као из вор не и као спе ци фич ни кул тур ни сим бо ли ко је 
дру штво пре по зна је као „ко сов ске пе сме“? 

- Ка ко јед на пе сма мо же да по не се од ре ђе на зна че ња у ве зи са иден ти те том, и да при том у сво јој 
струк ту ри или ма те ри јал но сти за сту па од ре ђе не ка рак те ри сти ке тог иден ти те та?

Овај рад је пи сан из по зи ци је уче сни ка-по сма тра ча, за сно ван на ин тер вју и ма са ре но ми ра ним 
из во ђа чи ма на род не и ет но му зи ке – Јор да на Ни ко ли ћа, пред став ни ка гру пе Бе ло плат но – Вла-
ди ми ра Си ми ћа и Дра ги це Ра до са вље вић Ца ка не. За по тре бе ра да су ко ри шће ни су и њи хо ви 
ме диј ски сним ци пре у зе ти са Ју тју ба (Youtu be). У ана ли зи ин тер вјуа је упо тре бље но отво ре но 
ет но граф ско ко ди ра ње чи ји је циљ био да се стек не пре ци зни ји увид о дру штве ној и кул тур-
ној ре ал но сти ко ја је по сма тра на. Отво ре но ко ди ра ње под ра зу ме ва ло је да се на осно ву тран-
скрип та ин тер вјуа и те рен ских бе ле шки, об ли ку ју иде је или те ме ко је ти до ку мен ти су ге ри шу 
(Пот ко њак, 2013: 82). Цен трал но ме сто за ин тер пре та ци ју про бле ма је сте из во ђе ње дру штве не 
исто ри је пе сме Уда де се Жив ка Си ри нић ка, као и опис на чи на ње ног пре но ше ња, са ко јом је 
по ве за на фор мал на и струк ту рал на ана ли за, из ко је сле де за кључ ци о по ве за но сти иден ти те та 
и му зи ке на кон крет ном при ме ру ове ко сов ске пе сме.

Дру штве на исто ри ја пе сме 
О кон тек сту на стан ка пе сме Уда де се Жив ка Си ри нић ка по сто је раз ли чи те на уч не и кул тур не 

при по ве сти. Ње ни пе ва ни сти хо ви го во ри о љу ба ви из ме ђу Жив ке Си ри нић ке и Ми ке При-
зрен ли је, мла дих љу ди ко ји су се обе ћа ли јед но дру гом. Ме ђу тим, ка ко су у про шло сти бра ко ви 
би ва ли нај че шће уго во ре ни, Жив ка Си ри нић ка је би ла при мо ра на да се уда за Ђор ђа Ђа ков ца, 
тр гов ца из Ђа ко ви це, што је ве о ма уз не ми ри ло Ми ку При зрен ли ју. У пе сми се он пи та да ли је 
мо ра ло би ти та ко, док му глав на про та го нист ки ња, Жив ка Си ри нић ка, од го ва ра: „Ме не да ли, 
не су ме пи та ли!“ (в. при мер 1). У ра ду „Из вор не ко сов ске пе сме Јор да на Ни ко ли ћа“ Ацо До ган-
џић го во ри о на стан ку ове пе сме по све до че њу Ви до са ве (Ви де) Вук са но вић, пре ма ње го вим 
са зна њи ма ћер ке „Жив ке Си ри нић ке“ (До ган џић, 2007: 336). Он на во ди да је пе сма Уда де се 
Жив ка Си ри нић ка љу бав на пе сма из При зре на, ко ја је на ста ла на осно ву исти ни тог до га ђа ја с 
по чет ка 20. ве ка. Отац До ган џи ће ве ка зи ва чи це Ви де Вук са но вић, Ђор ђе Јо ва но вић, ка фе џи ја 
из При шти не, а по ре клом из Ђа ко ви це, не стао је 1912. го ди не као вој ник у бор ба ма око Је дре на, 
у Пр вом бал кан ском ра ту. Ова нео бич на при штин ска љу бав на при ча се на шла у пе сми ко ја је 
по ста ла оми ље на ши ром Ср би је. Ми ка При зрен ли ја био је тр го вац из При шти не.1 Мај ка Жив ке 
Си ри нић ке је умр ла 1935. го ди не и са хра ње на је у При шти ни, где се и уда ла за Ђор ђа Ђа ков ца 
(Исто). 

По во дом на стан ка ове пе сме мо гу се чу ти и не што дру га чи је вер зи је. На и ме, ви ди се про ме на 
у са мом на зи ву пе сме у ко јем се ре френ ја го до ко ри сти као име де вој ке. Услед то га, на зив пе сме 
Уда де се, Ја го до до да нас је по стао по зна ти ји и че шћи ме ђу слу ша о ци ма и из во ђа чи ма. Јед на од 
вер зи ја о на стан ку пе сме го во ри о пре ле пој Ја го ди Жив ки Си ри ни ћан ки и Ђор ђу Ђа ков цу и 
њи хо вој по себ ној љу ба ви. Пре ма тој при чи о по ре клу пе сме, Си ри ни ћан ка је би ла де вој ка из у-
зет не ле по те у ко ју су се за гле да ли мно ги мом ци, а ко ју је стриц дао за бо га тог тр гов ца Ђор ђа 
Ђа ков ца. Чув ши да је Си ри ни ћан ка ис про ше на, Ми та При зрен ли ја се од ту ге за Ја го дом по ву-
као у се бе и ду го ту ма рао со ка ци ма и чар ши јом. Мит ке је ову пе сму го ди на ма слу шао и мо лио 
пе ва че да му још јед ном от пе ва ју. Та ко ђе, по ми ње се да су Ја го да и Ђор ђе Ђа ко вац би ли ба ба и 
де да чла но ва по ро ди це Ка рић (Исто).

Бу ду ћи да ет но му зи ко ло шки за пи си пе сме Уда де се Жив ка Си ри нић ка не по сто је, мо же се 
го во ри ти са мо о пр вим из во ђе њи ма. Она се ве зу ју нај пре за Јор да на Ни ко ли ћа, зна ме ни тог 
на род ног пе ва ча чи ја је ка ри је ра по че ла 1961. го ди не на Ра дио При шти ни, а по том се од 1968. 
го ди не на ста ви ла на Ра дио Бе о гра ду, ка да је и ре а ли зо вао пр ве пе вач ке сним ке.2 Пре ма ре чи ма 

1 Ње го во пра во име је сте Мит ке, ка ко се и да нас у из вор ном тек сту пе ва на Ко со ву.
2 Јо рдан Н ик олић је р ођен 1933. г од ине у Пр изр ену. Д ипл ом ирао је ј уг осл ове нску књ иже вност и ср пски 

ј език на Ф ил ол ошком ф аку лт ету у Б е огр аду. За вр еме ст уд ија, г од ину д ана је шк ол овао глас код М илке 
Ст ој ад ин овић у Сре дњој м узи чкој шк оли Ј осип Сл аве нски при М узи чкој ак ад ем ији. У Р адио Б е огр аду 
се д анас ч ув ају 73 сни мка Јо рд ана Н ик ол ића за 59 п ес ама. Сн имао је са о рк естром под упр авом Љ уб ише 
Па вк ов ића, М и одр ага Р ад ета Ј аш ар ев ића, Бр ан им ира Ђ ок иђа, Бра нка Б ел об рка. П есме из њ ег овог р епер-
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Јор да на Ни ко ли ћа, ову пе сму је на у чио од при ја те ља из При шти не и она се пе ва ла на мно гим 
ве се љи ма у то до ба. По до ла ску у Бе о град осам де се тих го ди на 20. ве ка, Јор дан Ни ко лић је сни мио 
ову ко сов ску ну ме ру.3 Пре ма мо јим са зна њи ма, на осно ву кон сул та ци ја са гру пом Бе ло плат но, 
пе сму Уда де се Жив ка Си ри нић ка та ко ђе је из во ди ла и Усни ја Ре џе по ва. Она је пре ми јер но ову 
пе сму из ве ла у Но вом Па за ру уз прат њу На род ног ор ке стра РТС-а под ру ко вод ством Љу би ше 
Пав ко ви ћа 1997. го ди не (Исто). На осно ву пре слу ша ва ња сни ма ка Јор да на Ни ко ли ћа, пе ва чи ца 
на род не му зи ке Дра ги ца Ра до са вље вић Ца ка на је ову исту ну ме ру нај пре из во ди ла на дру штве-
ним до га ђа ји ма раз ли чи тог ти па у пе ри о ду пост со ци ја ли зма, де ве де се тих го ди на про шлог ве ка: 
Пр ви пут ка да сам пе ва ла ту пе сму ни сам ни зна ла ре чи, а то је би ло на јед ној свад би у Ма та-
ру шкој Ба њи, по сле 1993. го ди не ка да је на Ко со ву и по че ла це ла она уј дур ма. Ту су би ли љу ди са 
Ко со ва, њи ма сам пе ва ла.4

На род на во кал на тра ди ци ја Ср би је и дру гих др жа ва Бал ка на по ста ла је пред мет ин те ре со ва-
ња но вих му зич ких пра ва ца и по ја ва сре ди ном де ве де стих го ди на 20. ве ка. Та да су се па ра лел но 
ја вља ли по кре ти „ре кон струк ци је“ тра ди ци о нал ног зву ка, као и тен ден ци је ње го вог оса вре ме-
њи ва ња под ути ца јем гло бал ног усме ре ња по зна тог под на зи вом world mu sic. Кра јем де ве де се тих 
го ди на, у пе ри о ду про цва та ове сце не окре ну те мул ти кул ту рал но сти, за пе сму Уда де се Жив ка 
Си ри нић ка је чу ла и гру па Бе ло плат но: Ову пе сму сам пр ви пут чуо не где из ме ђу 1998. и 1999. 
го ди не от при ли ке. Чуо сам је од Ђор ђа Сто и са вље ви ћа ко ји је та да био сту дент Те о ло шког 
фа кул те та у Бе о гра ду, а он је пе сму на у чио док је био уче ник При зрен ске бо го сло ви је. Ви ђа ли смо 
се та ко на не ким де ша ва њи ма ка да се за сви ра и за пе ва и он да би и он за пе вао.5

На чин пре но ше ња пе сме Уда де се Жив ка Си ри нић ка
Прак са сва ко дневи це и усме ни пут су би ли при мар ни на чи ни пре но ше ња ове пе сме и уоп ште 

из вор не му зи ке, о че му све до чи и Јор дан Ни ко лић: На род на пе сма се под ра зу ме ва ла. У При зре ну 
ни је би ло чо ве ка ко ји ни је пе вао или сви рао на не ком ин стру мен ту, за то што је то ве о ма му зи-
ка лан крај. У При зре ну ни је мо гла да се одр жи не ка про сла ва или при ли ка уоп ште, а да се ни је 
пе ва ла на ша из вор на му зи ка.6 Дру ги на чин пре но ше ња ове пе сме је су сва ка ко ва жни дру штве-
ни до га ђа ји јав ног ти па, на ко ји ма се оку пља ла ло кал на за јед ни ца. По себ ну по пу лар ност има у 
из во ђе њу Дра ги це Ра до са вље вић Ца ка не, у кон тек сту му зи ке на свад ба ма. На про сто ру Ко со ва 
и Ме то хи је пе сма Уда де се Жив ка Си ри нић ка и у са вре ме ном кон тек сту пред ста вља оба ве зан део 
му зич ког ре пер то а ра на про сла ва ма, а на ро чи то на свад бе ном ве се љу.7

Ве ли ког уде ла у пре но ше њу и по пу ла ри за ци ји пе сме има ле су по је ди не зва нич не ин сти ту ци је 
у ве зи са му зи ком. Пре ма ми шље њу Дра ги це Ра до са вље вић, Ра дио Бе о град је је ди на ин сти ту-
ци ја ко ја се ин те ре су је за тра ди ци о нал ну му зи ку. Из тог раз ло га, она ову пе сму из во ди у окви ру 
свих еми си ја ове ме диј ске ку ће. По ред Ра дио Бе о гра да, кул тур но-умет нич ка дру штва се ја вља ју 
као ме ста у окви ру ко јих је Ца ка на из во ди ла пе сму Уда де се Жив ка Си ри нић ка. Јор дан Ни ко лић 
та ко ђе ис ти че Ра дио Бе о град, али као ин сти ту ци ју ко ја фор ми ра пе ва че, док је за Вла ди ми ра 
Си ми ћа Ра дио Бе о град вр ста ар хи ва за ко јим се по се же ра ди утвр ђи ва ња по да та ка, као што је 
био слу чај и са ње го вим из во ђе њем ове пе сме. Још је дан ва жан об лик ње ног пре но ше ња би ла су 
кон церт на из во ђе ња, а тај вид ње ног тра ја ња је на ро чи то за сту пљен да нас, у окви ру world mu sic 
сце не, на ро чи то ка да су у пи та њу кон цер ти гру пе Бе ло плат но: 

Сви ра мо је од 1998. го ди не, а од 2001. го ди не ре дов но на свим кон цер ти ма. Од 2003. го ди не, 
ка да је иза шао диск, то је би ла јед на од удар них пе са ма ко ја је би ла не за о би ла зна, а ка ко је 

то ара су: Уд аде се Жи вка С ир ини ћка, Си мбил цв еће, Ра згр ан ала гр ана јо рг ов ана, Ој г ол убе, мој г ол убе, Устај 
К ато, устај зл ато, Ат иџ иче б ело ц рв ено, Ој, д ево јко, д ушо м оја и мн оге др уге.

3 Ин тер вју са Јор да ном Ни ко ли ћем, оба вљен 1. 04. 2016. го ди не у Бе о гра ду.
4 Ин тер вју са Дра ги цом Ра до са вље вић Ца ка ном, оба вљен 22. 03. 2016. го ди не у Бе о гра ду. 
5 Ин тер вју са Вла ди ми ром Си ми ћем, оба вљен 14. 05. 2016. го ди не у Бе о гра ду.
6 Ин тер вју са Јор да ном Ни ко ли ћем, оба вљен 1. 04. 2016. го ди не у Бе о гра ду.
7 Др аг ица Р ад ос ављ евић Ц ак ана је р ођ ена 1957. г од ине у К осо вској М итр ов ици. Ж ив ела је у Ба њској, 

али се н акон кра тког вр ем ена пр ес ел ила са п ор од ицом у Л еп ос авић, где је з ав рш ила осно вну и сре дњу 
шк олу. Св оје гл асо вне м огу ћн ости је ра зв иј ала уз м ам ину ро дб ину уч ећи п есме к оје су они зн али. То су 
на јч ешће б иле ст аре и зво рне п есме. П рву п ева чку н агр аду „Зла тни акорд К ос ова“ осв ој ила је у ч ет рн а-
естој г од ини и то јој је отв ор ило вр ата ка озби љн ијем б ављ ењу м уз иком. Г од ине 1996. сн им ила је а лбум са 
и зво рним п есм ама. П есмом Ж убор в ода ж уб ор ила к оју је д об ила од Р ад осл ава Гр ај ића осв аја п рво м есто 
на је дном ф ест ив алу, а 1997. г од ине је ову п есму сн им ила за Р адио Б е оград. П оред п ес ама са К ос ова и 
М ет ох ије, и зв оди и н ов око мп он ов ану м уз ику, али се тр уди да у њ има увек д ом ин ира звук к ара кт ер ист-
ичан за по дру чје К ос ова.
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сви ма до са дио тај ре пер то ар ка сни је, кре ну ли смо са не ким но вим, али про сто то су хи то ви 
оста ли са пр вог ди ска и љу ди то тра же. Не мо жеш а да не од сви раш Жив ку Си ри нић ку. У ме ђу-
вре ме ну, она је по ста ла пе сма ко ја је хит, ever green.8 У ова квом на чи ну пре но ше ња зна ча јан 
је на чин усва ја ња ко ји оспо со бља ва за ва ри ра ну ре про дук ци ју и да ље пре но ше ње тра ди ци о-
нал не пе сме.

Ана ли за ва ри јан ти пе сме Уда де се Жив ка Си ри нић ка

Об лик пе ва ног тек ста

У ана ли зи ко ја сле ди при ка зан је на чин на ко ји се пе сма Уда де се Жив ка Си ри нић ка ме ња ла на 
фор мал ном и стил ском пла ну у ин тер пре та ци ја ма тро је из во ђа ча о чи јем ра ду је већ би ло ре чи, 
а у чи јим се ин тер пре та ци ја ма она по пу ла ри зу је. Об лик пе ва ног тек ста је гра ђен на прин ци пу 
јед но сти ха. Ка рак те ри сти чан је по сту пак ра да са тек стом у ви ду про ши ре ња ме ло сти ха ре фре-
ни ма на ме сто упе ва и по на вља њем члан ка сти ха као и це лог ме ло сти ха.

Уда де се, ја го до, уда де се, дра га ду шо,
уда де се Жив ка Си ри нић ка
уда де се Жив ка Си ри нић ка.

a1 r1  r2 a1 a2 a1 a2

При ка за ни на чин об ли ко ва ња ка рак те ри сти чан је за из во ђе ње Јор да на Ни ко ли ћа и по стао 
је узор за не ка да ља из во ђе ња, а јед но од њих је и из во ђе ње Дра ги це Ра до са вље вић. На пла ну 
об ли ко ва ња по ет ског тек ста не де ша ва ју се ни ка кве про ме не у од но су на ин тер пре та ци ју Јор да-
на Ни ко ли ћа. Нај че шће се ја вља скра ћи ва ње по ет ског тек ста и ком би но ва ње са дру гим ко сов-
ским пе сма ма у тзв. „ко сов ски сплет“. Об ја шње ње та кве по ја ве кри је се у са вре ме ној прак си 
из во ђе ња тра ди ци о нал ног ре пер то а ра на свад ба ма, где се уста лио оби чај да се пе сме по ве зу ју 
или пак скра ћу ју. По ја ву скра ћи ва ња по ет ског тек ста Ива Не нић об ја шња ва као сво је вр сну 
ди на ми за ци ју, али и усту пак ме ди ја ти за ци ји спро ве де ној над тра ди ци јом, па се пе сме на тај 
на чин при ла го ђа ва ју бр зој еко но ми ји ре цеп ци је са вре ме ног слу ша о ца (Не нић, 2009: 3).

Об ли ко ва ње пе ва ног тек ста у из во ђе њу гру пе Бе ло плат но9 уне ко ли ко је дру га чи је, бу ду ћи да 
се уба цу је још и ре френ аман. 

Уда де се ја го до, уда де се дра га ду шо,
уда де се Жив ка Си ри нић ка, аман
уда де се Жив ка Си ри нић ка.

a1 r1 a1 r2 a1 a2 r3 a1 a2

Во ђа овог са ста ва Вла ди мир Си мић та кав по сту пак об ја шња ва по тре бом да сво ју ин тер-
пре та ци ју об ли ку је слич но дру гим пе сма ма истог под не бља, по зи ва ју ћи се на дух ко сов ске 
му зи ке: Ја сам по ку ша вао да схва тим на ко ји на чин би не ки ста ри пе вач ту пе сму от пе вао и 
он да сам про сто по ре дио. Узи мао сам не ке слич не пе сме и раз ми шљао, по ку ша вао и до шао до 
то га да ова ко ка ко је из во ди мо, би би ло не ко из во ђе ње. Ми слим, на рав но, то је мо је су бјек тив но 
ми шље ње. Не ки пут ми при ђе не ки ста рац на Ко со ву и ка же ми ка ко ни шта ни смо ме ња ли и 
да сви ра мо све у ори ги на лу, а ми ме ња ли. Да кле, ни је по ен та у ме ња њу, не го да смо ето, ко ли-

8 Ин тер вју са Вла ди ми ром Си ми ћем, оба вљен 14. 05. 2016. го ди не у Бе о гра ду.
9 Б ело пла тно је м узи чки с астав из Б е огр ада к оји се б ави тр ад иц и она лном м уз иком Ба лк ана, пр ет ежно 

са по дру чја К ос ова и М ет ох ије, али и М ак ед он ије. Гр упа је осн ов ана 1997. г од ине, а њен в ођа је Вл ад имир 
С имић. Б ело пла тно пре дст авља ј едан од п рвих в ока лно-и нстр уме нта лних с аст ава у С рб ији к оји је за свој 
и зраз из абрао м ода лни пр иступ м уз ици, к оји пр ип ада ст ар ијој тр ад иц ији Ба лк ана и С рб ије. О дл ик ују се 
посе бним н ач ином фо рм ир ања ха рм он ије, кроз о днос осн ове м ел од ије и пр ат ећег ра вног т она – бо рдуна. 
Увек к ор исте тр ад иц и она лне м узи чке и нстр уме нте као што су к авал, та мб ура, л а ута, дво јн ице, деф, т апан, 
д ар аб ука или оне и нстр уме нте к оји су вр ем еном ушли у с астав тр ад иц и она лних о рк ест ара, као што је в и-
ол ина (http://www.b el opla tno.com/en/ датум приступа сајту 10. новембар 2015).
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ко-то ли ко, ус пе ли да по го ди мо оно што је дух на род не ко сов ске му зи ке, јер то је оно што се 
пре по зна је.10

Ор га ни за ци ја то ка ме ло ди је

Ор га ни зо ва ње ме ло диј ског то ка је код свих из во ђа ча исто. Ини ци јал ни део ме ло ди је ка рак те-
ри ше ра ван ме ло диј ски ток и скок у квар ту што пред ста вља и вр ху нац у ме ло ди ји. Ме ди јал ни 
део ка рак те ри ше та ла са сто кре та ње ко је се по на вља све до ка ден ци јал ног по ступ ног си ла зног 
по кре та.

 Ини ци јал ни сег мент Ме ди јал ни сег мент

А B
aa² 

Ме тро ри там

На ме тро рит мич ком пла ну це лог то ка ме ло ди је та ко ђе се не уоча ва ју зна чај ни је раз ли ке. Ме ђу-
тим, при мет на је раз ли ка у са мом по чет ку ме ло диј ског то ка (види примере бр. 1, 2 и 3).

На пла ну ме тро рит ма при мет на су три раз ли чи та на чи на по и ма ња зву ка ко сов ске пе сме. Код 
из во ђа ча Јор да на Ни ко ли ћа очи глед на је вер ност от ме ном зву ку и ду гом из др жа ва њу то но ва, 
док је у из во ђе њу Дра ги це Ра до са вље вић Ца ка не очи глед на из ра зи ти ја ин ди ви ду а ци ја, ко ја 
се огле да у сло бод ном ком би но ва њу ду жих и кра ћих нот них вред но сти. Уста ље на пул са ци ја 
осми не и три че твр ти не то ком чи та вог ме ло диј ског то ка је ка рак те ри стич на за из во ђе ње гру-
пе Бе ло плат но, ко ја ства ра вр сту од сеч ног зву ка, за раз ли ку од ин тер пре та ци ја два прет ход но 
по ме ну та из во ђа ча. 

10 Ин тер вју са Вла ди ми ром Си ми ћем, оба вљен 14. 05. 2016. го ди не у Бе о гра ду.

Уда де се, ја го до, уда де се, дра га ду шо,
уда де се Жив ка Си ри нић ка,
уда де се Жив ка Си ри нић ка.

Уда де се Жив ка Си ри нић ка,
Уда де се за Ђор ђа Ђа ков ца.
Кад то чуо Ми ка При зрен ли ја, 
зип ну Ми ка, кај да се по ма ми!
Па оти де пред Жив ки на вра та:
„За што, Жив ке, ти ме не пре ва ри?“
„Не сам, Ми ко, ја те бе ва ра ла,
ме не да ли, не су ме пи та ли!“

При мер бр. 1 – Јордан Николић
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Стил из во ђе ња

При ана ли зи сти ла из во ђе ња пе сме Уда де се Жив ка Си ри нић ка при ме ћу ју се три раз ли чи те 
ре а ли за ци је. У ин тер пре та ци ји Јор да на Ни ко ли ћа, по ред основ ног ко сту ра ме ло ди је, има све га 

Уда де се, ја го до, уда де се, дра га ду шо,
уда де се Жив ка Си ри нић ка,
уда де се Жив ка Си ри нић ка.

Уда де се Жив ка Си ри нић ка,
Уда де се за Ђор ђа Ђа ков ца.
Кад то чуо Ми ка При зрен ли ја, 
зип ну Ми ка, кај да се по ма ми!
Па оти де пред Жив ки на вра та:
„За што, Жив ке, ти ме не пре ва ри?“
„Не сам, Ми ко, ја те бе ва ра ла,
ме не да ли, не су ме пи та ли!“

При мер бр. 2 – Дра ги ца Ра до са вље вић

При мер бр. 3 – Б ело пла тно

Уда де се, ја го до, уда де се, дра га ду шо,
уда де се Жив ка Си ри нић ка, аман
уда де се Жив ка Си ри нић ка.

Уда де се Жив ка Си ри нић ка,
Уда де се за Ђор ђа Ђа ков ца.
Кад то чуо Ми ка При зрен ли ја, 
зип ну Ми ка, кај да се по ма ми!
Па оти де пред Жив ки на вра та:
„За што, Жив ке, ти ме не пре ва ри?“
„Не сам, Ми ко, ја те бе ва ра ла,
ме не да ли, не су ме пи та ли!“



54

Музички талас, 45/2016 

не ко ли ко укра сних то но ва и то прал три ле ра. Ње гов стил из во ђе ња у ве ли кој ме ри по ве зан је и 
са до жи вља јем ње го вог род ног гра да При зре на за ко ји ка же да је ,,цар ски и от мен“. Сле де ће ре чи 
Јор да на Ни ко ли ћа ја сно опи су ју ње гов из во ђач ки стил: Ко сов ске пе сме су пре ле пе, не жне, от ме-
не, го спод ске. У њи ма не ма дер та. Ка да се пе ва ју или слу ша ју пе сме на ста ле на Ко со ву, не ло ме се 
ча ше. Пе сме су ари сто крат ске.11 Код оста ла два из во ђа ча се мо гу при ме ти ти про ме не на пла ну 
укра са и то нај ви ше у ме ди јал ном де лу ме ло диј ског то ка.

У из во ђе њу Дра ги це Ра до са вље вић основ на фи зи о но ми ја ме ло ди је не до жи вља ва зна чај не 
про ме не с об зи ром на чи ње ни цу да је ову пе сму учи ла слу ша ју ћи Јор да на Ни ко ли ћа. Очи глед на 
раз ли ка у од но су на ње гов стил из во ђе ња при ме ћу је се у сло бод ни јем трет ма ну ор на ме на та, ко ји 
на од ре ђе ним ме сти ма по ста ју и део ме ло диј ског ко сту ра. Ову раз ли ку она по ми ње и у раз го во ру 
као бит ну од ли ку по ко јој се она из два ја као пе вач. Про ме на се ви ди и на пла ну аго ги ке, у ви ду 
про ду жа ва ња по је ди них то но ва.

Ма ли број укра са у из во ђе њу је ка рак те ри сти чан и за гру пу Бе ло плат но. Ме ђу тим, оно што 
од ли ку је стил њи хо вог из во ђе ња је сте чи ње ни ца да у члан ку дру гог ме ло сти ха по сто ји пред у дар 
ко ји у слу ша њу зву чи као гли сан до. Иста по ја ва се на ла зи у по на вља њу дру гог ме ло сти ха, као 
по сту дар че твр ти не де се тог так та.

За сту па ње иден ти те та му зи ком

Кроз мно штво по ме ну тих фор мал них свој ста ва јед не пе сме као пред став ни ка ко сов ског 
му зич ког ре пер то а ра (ме ло ди је, рит мо ва, сти ла из во ђе ња, укра са) по твр ђу је се кон ста та ци ја 
Ти мо ти ја Рај са да му зи ка има спо соб ност да ука же на раз ли чи те аспек те ви ше стру ких иден-
ти те та (Ri ce, 2007: 34). Сам иден ти тет је увек ви ше струк и фраг мен ти ран, а из раз ње го ве ви ше-
стру ко сти за ви си од спе ци фич но сти кон тек ста и спе ци фич но сти пред ста вља ња се бе у тим 
кон тек сти ма (исто). Рајс из два ја не ко ли ко на чи на пу тем ко јих му зи ка до при но си сим бо ли за ци ји 
иден ти те та:

1. Пер фор ма тив но шћу ко јом ин дек си ра со ци јал не вред но сти гру пе 

Гру па Бе ло плат но, ко ја је окре ну та спе ци фич ном ре ги о нал ном ре пер то а ру, мо же би ти пред-
став ник пр вог на чи на сим бо ли за ци је иден ти те та, узев ши у об зир њи хов из бор му зич ког ре пер-
то а ра и „из ра жен ак це нат на не сти ли зо ва ном тра ди ци о нал ном зву ку“ (Јо ва но вић, 2012: 11). 
Из бор ну ме ра је на пра вљен пре ма естет ском и етич ком кри те ри ју му: Наш ре пер то ар ве зу је мо за 
Ко со во, ма ло и емо тив но, ма ло и због све га ово га што се де ша ва и због то га што сам се уве рио да 
је му зи ка са Ко со ва ја ко за по ста вље на у на шој кул ту ри, али и за Ма ке до ни ју.12 С об зи ром на то 
да ова гру па ни је чу ла ни је дан сни мак пе сме Уда де се Жив ка Си ри нић ка, во ђа са ста ва В. Си мић 
био је при ну ђен да на осно ву дру гих ко сов ских пе са ма ства ра сли ку ка ко би у сми слу аран жма на 
тре ба ло да зву чи ова пе сма. Ути цај ве ли ких ви зан тиј ских, све то гор ских и грч ких по ја ца, уче ња 
ка ва ла чи ја је свир ка под стак ну та сним ци ма свир ке ма ке дон ских ка ва ли ста, свест о ре ли гиј ској, 
кул тур ној, ет нич кој и ре ги о нал ној бли ско сти на ро да Ср би је и Ма ке до ни је би ла пре суд на да, упра-
во њи хов на чин из во ђе ња ко сов ских пе са ма бу де до жи вљен као део за јед нич ког иден ти те та кроз 
ко ји се по твр ђу је при пад ност за јед нич кој ре ли ги ји и је дин стве ном кул тур ном аре а лу „сло вен ског 
ју га (Јо ва но вић, 2012: 11). Мо же се за кљу чи ти да Бе ло плат но ис тра жу је уну тра шњу дру гост, Југ 
као ме сто не ис ко ри шће ног и не по тро ше ног ар ха ич ног зву ка са по тре бом да ори јен тал ним при-
зву ком ство ре још ве ћу ар ха ич ност.

2. Ло кал ном иден ти те ту се пру жа осе ћај „соп ства“

С дру ге стра не, Јор дан Ни ко лић би као ис так ну ти му зи чар из до ба ју го сло вен ског со ци ја ли-
зма, ка да се фор ми ра ју при год не се лек ци је из на ци о нал них фол кло ра, сво јим на чи ном из во ђе ња 
исте пе сме, пред ста вљао дру ги на чин сим бо ли за ци је иден ти те та, на тај на чин што ло кал ном 
иден ти те ту да је „осе ћај“ соп ства. У му зич ком из ра зу по ме ну тог из во ђа ча се при ме ћу је сна жна 
ве за ност за род ни крај и ме сто ода кле по ти че, а то је При зрен: Ро ђен сам у При зре ну, цар ском 
гра ду, у пре ле пом мом При зре ну... у При зре ну ни је мо гла да се одр жи не ка про сла ва а да се ни је 
пе ва ла на ша из вор на му зи ка или при ли ка уоп ште... оста ће до кра ја жи во та че жња и љу бав за 

11 Ин тер вју са Јор да ном Ни ко ли ћем, оба вљен 1. 04. 2016. го ди не у Бе о гра ду.
12 Ин тер вју са Вла ди ми ром Си ми ћем, оба вљен 14. 05. 2016. го ди не у Бе о гра ду.
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тим гра дом... у При зре ну мој род ни дом је сру шен, срав њен са зе мљом, не ви ди се где су би ли те ме-
љи... са ра до шћу и уз бу ђе њем се се ћам мог див ног При зре на... пе сме из При зре на су пре ле пе, не жне, 
от ме не, го спод ске.... пе сме су ари сто крат ске.13 Чи ње ни ца је да се у Јор да но вим ин тер пре та ци ја-
ма ко сов ског му зич ког ре пер то а ра мо же при ме ти ти чвр ста ко ре ла ци ја из ме ђу ко сов ске му зи ке и 
ло кал ног иден ти те та и то као дво смер ни про цес – При зрен као не ка да шња пре сто ни ца ца ре ва, 
као град у ко ме се жи ве ло от ме но, ути че на кре и ра ње Јор да но вог му зич ког из ра за ко ји у се би 
са др жи ту ло кал ност, али с дру ге стра не, за пу бли ку и пра ти о це Јор да но вих ин тер пре та ци ја 
ко сов ских пе са ма, му зи ка ства ра сли ку и ути че на кре и ра ње пред ста ве о ко сов ској му зи ци као 
от ме ној, не жној и го спод ској.

3. Му зи ка пру жа иден ти те ту по зи тив ну вред ност

Још је дан до при нос му зи ке иден ти те ту очи ту је се кроз мо гућ ност да му зи ка иден ти те ту 
да је по зи тив ну вред ност (Ri ce, 2007: 36). Аме рич ки ет но му зи ко лог То мас Ту ри но твр ди да је 
искон ски ква ли тет му зи ке упра во ње на емо ци о нал на моћ (пре ма Ri ce, 2007: 27). Дра ги ца Ра до-
са вље вић упра во на тај на чин сво јим ин тер пре та ци ја ма до при но си гра ђе њу сли ке ко сов ског 
му зич ког иден ти те та. Oна при па да пе ри о ду ка сног со ци ја ли зма и на ла зи се на пре се ку сце на 
и жан ро ва. Мо же се ре ћи да ње на из во ђач ка фи гу ра пред ста вља ка ри ку из ме ђу тра ди ци о нал-
ног и но во ком по но ва ног. При мар на од ли ка ње ног из во ђе ња је сте по и гра ва ње са ме лан хо ли јом 
у гла су ко је ујед но пред ста вља и глав ну осо бе ност по ко јих пу бли ка пре по зна је да је у пи та њу 
ко сов ска пе сма.

По ред ових осо бе но сти, у аран жма ни ма ко сов ских пе са ма ко је она из во ди, хар мо ни ја је од 
ве ли ког зна ча ја за пре по зна тљи вост овог про сто ра и иден ти фи ко ва ње с њим. Дра ги ца Ра до са-
вље вић сма тра да му зи ка са ових про сто ра тре ба да са др жи по ме ну ту осо би ну, ме лан хо ли ју у 
ин тер пре та ци ји и у аран жма ни ма.14 На ве де не ка рак те ри сти ке су „во ди ље“ и ка да су у пи та њу 
ком по но ва не пе сме у ње ном ре пер то а ру. Ка рак те ри стич но је да она ево ци ра по је ди не еле мен те 
тра ди ци о нал не му зи ке ка ко би на тај на чин пот цр та ла сво ју аутен тич ност. Мо жда су упра во 
на ве де не ка рак те ри сти ке, ње на бо ја, ар ха и ка и ту га у гла су је дан од раз ло га да мно ге ком по но-
ва не пе сме „ко сов ског при зву ка“, као што су Жу бор во да жу бо ри ла или Ко сов ски бо жу ри, за вре-
ђу ју па жњу као из вор не пе сме са Ко со ва и као сим бо ли по ко ји ма пу бли ка пре по зна је да је реч 
о „ар ха ич ној ко сов ској тра ди ци ји“, „пра вој ко сов ској пе сми“ и са ко ји ма се иден ти фи ку ју.

За вр шна раз ма тра ња

Пе сма Уда де се Жив ка Си ри нић ка је од по ло ви не 20. ве ка пре тр пе ла раз не тран сфор ма ци је. 
Оно што тре ба ис та ћи сва ка ко је су два па ра лел на жи во та ове пе сме: она је из во ђе на као део сва-
ко днев ног жи во та и ре пер то а ра ко ји се из во дио у свим при ли ка ма и дру штве ним до га ђа ји ма, 
а нај че шће у окви ру свад бе ног ве се ља; ујед но, до да нас тра је у ме ди ја ти зо ва ном об ли ку, по чев 
од из во ђа ча Јор да на Ни ко ли ћа и ре пер то а ра мо дер не на род не му зи ке у пе ри о ду ју го сло вен ског 
со ци ја ли зма, ко ја се у пе ри о ду де ве де се тих го ди на и тре ти ра као не што ста рин ско и кроз world 
mu sic сце ну.

Тран сфор ма ци је на му зич ком пла ну ни су до ти ца ле са му ме ло ди ју, већ су се ти ца ле му зич ких 
аран жма на, као и сти ла из во ђе ња. У из во ђе њу Јор да на Ни ко ли ћа при мет на је све де ност у укра-
си ма и у са мој ме ло ди ји. За из во ђе ње гру пе Бе ло плат но мо же се та ко ђе при ме ти ти све де ност на 
пла ну укра са, али се при ме ћу је и раз ли ка у аран жма ну ко ји има из ра же но ори јен тал ни при звук, 
што је те ко ви на world mu sic сце не ко јој овај са став до ми нант но при па да. Дра ги цу Ра до са вље-
вић Ца ка ну као из во ђа ча ко ји је на пре се ку тра ди ци о нал них и са вре ме них жан ро ва и сце на, у 
про сто ру где се пре се ца ју тра ди ци о нал на му зи ка од ре ђе ног кра ја и нео фолк, ка рак те ри ше ве ћа 
сло бо да укра ша ва ња ме ло ди је.

Ка да је у пи та њу ко ре ла ци ја му зи ке и иден ти те та, од но сно на чин на ко ји пе сма у сво јој ма те-
ри јал но сти мо же да при ка же од ре ђе не ка рак те ри сти ке тог иден ти те та, мо же се ре ћи да пе сма 
Уда де се Жив ка Си ри нић ка за сту па раз ли чи те пред ста ве за раз ли чи те дру штве не гру пе. Кроз 
ин тер пре та ци је Јор да на Ни ко ли ћа у ко ји ма је очи глед но при су ство чвр стог ло кал ног иден ти-
те та ко ји ути че на кре и ра ње ње го вог му зич ког из ра за, ова пе сма за сту па иде ју о по себ но сти 
ка рак те ра ко сов ске му зи ке и кон цеп та ло кал но сти. С дру ге стра не, кроз ин тер пре та ци је Дра-

13 Ин тер вју са Јор да ном Ни ко ли ћем, оба вљен 1. 04. 2016. го ди не у Бе о гра ду.
14 Ин тер вју са Дра ги цом Ра до са вље вић Ца ка ном, оба вљен 22. 03. 2016. го ди не у Бе о гра ду.
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ги це Ра до са вље вић Ца ка не ко ја емо ци о нал ном мо ћи до при но си иден ти те ту, ова пе сма за сту па 
иде ју о ко сов ској му зи ци као ме лан хо лич ној и пред ста вља део иден ти те та ко ји је дру штве но 
и по ли тич ки угро жен, док у из во ђе њу гру пе Бе ло плат но, окре ну те спе ци фич но ре ги о нал ном 
ре пер то а ру, ова пе сма за сту па иде ју о ко сов ској му зи ци као ар ха ич ној, ори јен тал ног ка рак те-
ра, што чи ни ту ар ха ич ност још ви ше „ар ха ич ном“ у кон тек сту раз во ја но ве, са вре ме не сце не 
за сно ва не на пре ра ди ет нич ког зву ка.

Пе сма Уда де се Жив ка Си ри нић ка, иако по сма тра на као „ста рин ска ко сов ска пе сма“ ко јој се 
љу ди увек вра ћа ју, вре ме ном је раз ли чи тим ин тер пре та ци ја ма и са њи ма по ве за ним иде о ло-
ги ја ма му зич ког из во ђе ња, до при не ла на стан ку раз ли чи тих пред ста ва о ет нич ком и ло кал-
ном иден ти те ту и о кул ту ри за јед ни це из ко је до ла зи, као и иде ја ма о су штин ским звуч ним 
ка рак те ри сти ка ма ко сов ске пе сме. Сво јим тра ја њем и раз ли чи тим ту ма че њи ма Уда де се Жив ка 
Сир нић ка кроз сво је ин тер пре та то ре пот по ма же про це си ма иден ти фи ка ци је и осна жу је осе ћај 
при па да ња ло кал но сти из ко је до ла зи – за јед ни ци Ко со ва и Ме то хи је. 
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Мицић. Љубомир, 9, 10
Моцарт, Волфганг Амадеус 

(Mozart, Wolfgang Amadeus), 27, 
45

Мусоргски, Модест (Мусоргский, 
Модест), 15

Н
Немечек Јосиф, 22
Ненић, Ива, 51, 56
Николић, Јордан, 49–56

О
Ојстарх, Давид (Ойстрах, Давид), 

36, 37, 38, 39, 41, 46
Ондричек, Емануел (Ondřiček, 

Emauel), 27
Ондричек, Франтишек (Ondřiček, 

František), 20, 22–27, 29, 30, 31, 38, 
40, 45, 46

Орманди, Јуџин (Ormandy, Eugene), 
36, 38

П
Павковић, Љубиша, 50
Паганини, Николо (Paganini, 

Niccolo), 22, 23, 27, 30, 40–45
Паржик, Отакар (Pařik, Otakar), 27, 

28, 44, 45
Педерсон, Виго (Pederson, Vigo), 29
Перичић, Властимир, 2, 18, 21
Пинкас, Јиржи (Pinkas, Jiři), 45
Покорни, Драгутин, 22, 42, 44
Поткоњак, Сања (Potkonjak, Sanja), 

49, 56
Пшихода, Ваша (Přihoda, Vaša), 21, 

22, 26, 27, 29, 30

Р
Рајс, Тимоти (Rice Thimoty), 48, 54, 

56
Радосављевић, Драгица, 49, 50, 

52–55
Равел, Морис (Ravel, Maurice), 13
Ракић, Милан, 9
Рендла Вићеслав, 22, 27, 41, 43
Респиги, Оторино (Respighi, 

Ottorino), 15
Ристивојевић, Марија, 48, 56
Ржекова, Вјера (Řekova Vera), 30
Рождественски, Генадиј 

(Рождественский, Геннадий), 38
Розен, Чарлс (Rosen, Charles), 33, 

36, 40

Ружичка, Јован, 22
Русо, Анри (Rousseau, Hrenry), 3, 4
Русо, Жан Жак (Rousseau, Jean 

Jacques), 34, 38

С
Сарасате, Пабло де (Sarasate, Pablo 

de), 30, 41, 43
Свобода, Јосиф, 22
Селфриџ-Филд, Елеоноре 

(Selfridge-Field, Eleonore), 31
Сен-Санс, Камиј (Saint-Seans, 

Camille), 28, 42, 43, 44
Силвела Зденко (Silvela, Zdenko), 

24, 25, 40
Симић, Владимир, 49, 51
Сирићинка, Живка, 48–56
Скрјабин, Александар (Скрябин, 

Александр), 9
Славенски Јосип, 2, 3, 5, 6 16, 18, 20, 

23
Славик Јозеф (Slavik, Josep), 23, 26, 

30, 45, 46
Сметана Беджих (Smetana, Bedrih), 

21, 25, 26, 28, 29, 44, 46
Стефановић, Павле, 8, 17, 18
Стокић-Васиљевић, Мадлен, 3
Стравински, Игор (Стравинский, 

Игорь), 12, 33, 35, 40

Т
Талих, Вацлав (Talich, Vaclav), 21, 

27, 29, 43
Tови, Доналд (Tovey, Donald), 35, 40
Токин, Бошко, 10
Томашевић, Катарина, 6, 7, 18
Томсон, Цезар (Thomson, Cesar), 31
Тополски, Златко, 27
Тошков, Петар, 27
Турино Томас (Turino, Thomas), 54

Ф
Фибих, Здењек (Fibich, Zdenek), 28, 

44
Фиркушни, Рудолф (Firkušny, 

Rudolf), 21
Форе, Габријел (Faure, Gabriel), 25, 

43
Фрајт, Вацлав (Frait, Vaclav), 20
Фрајт, Војтех (Frait, Voitěch), 20–46
Фрајт, Јован, 3, 4
Фрајт Јозефина, 29
Фрајт Лудмила, 3, 4, 20, 21
Фрајт Магдалена, 20, 21, 27, 29
Фрајт Стеван, 20, 21

Франческати, Зино (Francescatti, 
Zino), 27, 36, 38, 39, 41, 46

Фуртвенглер, Вилхелм 
(Furtwängler, Wilhelm), 38, 39

Ц
Црвчанин, Mиливоје, 23

Х
Хајек Емил, 20, 21, 22
Хајфец, Јаша (Heifetz, Jasha), 29
Халирж, Карел (Haliř, Karel), 26
Хаузер, Андре (Hauser, André), 4
Холуб, Карел, 22
Хофман, Неда, 3
Христић, Стеван, 10, 11, 44
Хрнчиж, Вацлав (Hrnčiz, Vaclav), 45
Хумл Вацлав, 20, 22, 27

Ч
Чајковски, Петар (Чайковский, 

Пётр), 23, 27, 30, 45
Чичовачки, Борислав, 2,3, 18, 43

Џ
Џендер, Овен (Jander, Оwen), 33, 36, 

40

Ш
Шабрије, Гистав (Chabrier, Gustav), 

25
Шевчик, Отакар, 20, 22, 23, 25, 26, 

27
Шерхен, Херман (Scherchen 

Hermann), 39, 40
Ших, Бохуслав (Šich, Bohuslav), 23, 

26, 29, 40, 45
Шкарка, Властимир, 20, 30
Шкарка, Рихард, 21, 30
Шкарка Славко, 20
Шкарка Станислав, 20, 30
Шкроуп, Франтишек, 26
Шнајдерхан, Волфганг 

(Schneiderchan, Wolfgang), 22
Шопен Фредерик (Chopin, Frédéric), 

23, 42, 43
Шпор, Лудвиг, Луис (Spor, Ludwig, 

Louis), 30, 46
Шуберт, Франц (Schubert, Franz), 

23, 43
Шулхоф, Ервин (Schulhoff, Erwin), 

30, 46
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