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Рукопис Пут у музику се штампа поводом 115 година 

од рођења композитора и власништво је Музиколошког 

института САНУ у Београду, уз чије одобрење се публи-

кује. У фонду установе заведен је под инвентарним бро-

јем СН I број 33. 





Ко заслужује сећање? Да ли безнађе одвраћа од уметности? Да ли су уметници

ма за узлете по требни идеални услови? Да ли постоји погодно време за уметност? 

Да ли сведочења уметника у од носу на кључне догађаје потврђују или оповргавају 

исто ричари и они који претендују то да буду? Да ли уметност може да помогне на

претку човечанства? Питања су бројна, а одговори различити. Једина је истина да 

прави творци собом носе и морају да испоље све што имају, осећају, знају и могу. За 

њих нема времена ни невремена, они се опиру и прилагођавају околностима, верују 

и сум њају, али увек зраче. Савременици често нису разумели њихове естетичке 

постулате, који су нак надно тријумфовали као непобитне истине и узори. 

Има уметника који нису добили ни озбиљније награде и признања, али сагле

да вање њиховог опуса и активности показује да су били врло драгоцени за развој 

умет ности, културе и друштва. Њима припада и вишеструко даровити Светомир 

На стасијевић, архитекта, али који је увек био и остао композитор. 

Музеј рудничкотаковског краја и приређивач исказују велику захвалност Му

зи колошком ин ституту САНУ који је уступањем рукописне грађе допринео потпу

нијем сагледавању животног и уметничког пута Светомира Настасијевића.

Тања Гачић
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Породица Настасијевић

Породица Настасијевић је једна од најзначајнијих и најкреативнијих у српској 
кул тури, која ће остати запамћена по свом изузетно богатом стваралачком опу су и 
уметничком дару. Сходно области уз коју су били везани, браћа Настасијевић пред -
стављали су, или тамном и мисаоном поезијом, или питорескним шумадиј с ким 
вало витим пределима ухваћеним у слике, или историјским романима о слав ним, 
не у га слим данима српске историје, или музиком једноставних хармонских ре ше ња 
а ду боких фатумских порука – лепоту и истинитост сагледаног и доживљеног. 

Корени породице потичу из Призрена и Охрида1, а најстарији познати предак 
био је Лазар Призренац, кујунџија, који је погинуо у Првом српском устанку. Његов 
син Таса Лазаревић, познати резбар, зограф и грађевинар, дошао је у Србију Кнеза 
Милоша Обреновића и настанио се у селу Брусници пре оснивања вароши Горњег 
Милановца. Тасина жена, Михаила, кћерка Анђелка Ђорђевића из Охрида, грађеви-
нара и зографа, имала је два брата Настаса и Спасоја. Из тог брака потичу Никола, 
Лазар и Јован. После смрти Тасе Лазаревића, бригу о његовој породици преузео је 
Настас, код кога је Никола научио грађевински занат. Тако је Никола уместо пре-
зимена Лазаревић, у знак захвалности, од ујаковог имена сачинио себи презиме и 
тада почиње прича о породици Настасијевић. 

Кућа у којој су живели у Горњем Милановцу и где су рођена сва деца налазила 
се у улици Танаска Рајића број 7. Године 1920. цела породица се сели за Београд и 
настањује у Ратарској улици 131 (данашња Улица краљице Марије 55), а касније у 
Молеровој број 9. У свом дому Настасијевићи су приређивали „камерна” окупљања2 

београдске интелектуалне и уметничке елите, која су, заједно са још неколико сли-
ч них београдских салона, постала нека врста културног центра престонице у пе-
риоду између два светска рата. 

Никола Настасијевић3 познати грађевинар, љубитељ књижевности и уметно-
сти, свирао је флауту. Учествовао је као четовођа у оба турска рата, одликован је 
сабљом, као и медаљама: за војничке врлине, за учешће у рату за ослобођење и неза-
висност 1876–78. и Таковским крстом. Са супругом Милицом провео је скоро шез-
десет го дина у хармоничном браку. 

Милица Настасијевић потицала је из старе и богате породице Јовановић, која 
во ди порекло из села Клатичева код Горњег Милановца. Добила је високо обра-
зовање као васпитаница београдског девојачког института под управом Катарине 
Миловук. Сва деца Милице и Николе Настасијевић стекла су високо школско обра-
зовање и била музички надарена и образована. 

Наталија (Горњи Милановац, 1888 – Београд, 1923) по вокацији филозоф, била 
је омиљена и поштована у кругу београдских писаца и сликара, о чему сведочи бо-
гата преписка коју је водила. Лепо је певала народне и сентименталне песме, у по-

1   О пореклу породице више у: С. Настасијевић, 
Момчило Настасијевић човек и уметник,
прир. Т. Гачић, Горњи Милановац, 2012, 17-28. 

2   Т. Чолак-Антић, „Књижевно-уметнички салони
у Београду 1830–1940”, Годишњак за друштвену 
исто рију, Београд, 1994.

3   Сви портрети су рад Живорада Настасијевића 
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Наталија Настасијевић,
уље на платну, 1911, Музеј РТК, Л-285

Живорад Настасијевић,
уље на платну, 1913, Музеј РТК, Л-268

Момчило Настасијевић,
уље на платну, 1919, Музеј РТК, Л-269

Даринка Настасијевић,
уље на платну, 1952, Музеј РТК, Л-815

Никола Настасијевић,
уље на платну, око 1923, Музеј РТК, Л-423

Милица Настасијевић,
уље на платну, око 1923, Музеј РТК, Л-423
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Славка Настасијевић,
уље на платну, 1920, Музеј РТК, Л-287

ро дици су је од мила звали Ната. Преминула је веома млада, што је оставило дубок 
траг на целу породицу. 

Живорад (Горњи Милановац, 1893 – Београд, 1966) сликар4, који је трагао за 
очу вањем и усаглашавањем националног идентитета и светских токова у уметно-
сти. На сликао је велики број пејзажа, портрета, мртвих природа, религиозних и 
ис то   риј ских композиција, извео је више зидних декорација и фресака, као и сцено-
гра  фије за две опере5 и илустрације за неколико књига и народних песама. 

Момчило (Горњи Милановац, 1894 – Београд, 1938) књижевник6 и професор ги  -
м  назије у Београду, писац лирских песама, драма и приповедака. Специфичан тре     т-
ман традиционалног језичког ма те    ри  ја ла издваја га од других актера мо          дернистич-
ко-авангардистичке међу ра  т    не сце не. Његово дело може се по    сма    т  ра ти као особен 
књижевни правац ме ђу   рат  не српске књижевности. 

Даринка (Горњи Милановац, 1897 – Београд, 1978) историчар, тиха и пову че  на, 
често болешљива, била је велика подршка својој браћи.

Славка (Горњи Милановац, 1899 – Београд, 1982) професор математике и физи-
ке у Четвртој мушкој гимназији. До своје смрти бринула је о породичној за о  став-
штини. 

Светомир (Горњи Милановац, 1902 – Београд, 1979) композитор и архитек та7 
чија је основна преокупација била национални израз, остварен једностав ним ком-

Славомир Настасијевић,
уље на платну, 1954, Музеј РТК, Л-271

Светомир Настасијевић,
уље на платну, 1926, Музеј РТК, Л-282

4   Детаљно о биографији уметника у: А. Боловић, 
Живорад Настасијевић, уметност као судбина 
по родице, каталог изложбе, Горњи Милановац, 
2009;  Успомене Живорада Настасијевића, прир. 
А. Боловић, М. Мокровчак Глишовић, Горњи 
Милановац, 2016; Документарна те левизијска 
емисија Породичне оазе грађанске Србије: породица 
Настасијевић, (Радио-телевизија Србије, фебруар, 
2017); М. М. Марковић, Настасијевићи, Горњи 
Милановац, 1984, 15-40.

5   Међулушко благо (1927) и Ђурађ Бранковић (1938)

6   М. М. Марковић, н. д., 43-75; С. Настасијевић, 
Момчило Настасијевић човек и уметник, прир. Т. 
Гачић, Горњи Милановац, 2012; Фестивал једног 
писца, Тајне Настасијевића, каталог изложбе, Бео-
град – Горњи Милановац, 2009. 

7   Г. Брили, Светомир Настасијевић неимар 
балканске музике, Београд, 1966; Г. Крајачић, Опере 
и бале ти Светомира Настасијевића, Београд, без 
године и без издавача; М.М. Марковић, н. д., 79-105. 
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позиционо-тахничким средст вима. Стилизовани елементи српске на родне музике 
провлаче се кроз готово сва његова дела. 

Славомир (Горњи Милановац, 1904 – Нови Сад, 1983) књижевник8 и професор 
вршачке гимназије, и по узору на Момчила, почео да пише историјске романе ко је 
повезује заједничка нит, а то су теме из борбе за слободну државу и очување са-
мо сталности. После његове смрти породична заоставштина је требало да остане у 
Бео граду, али градски оци тог времена нису имали разумевања. Недостатак новца 
или незнање, а можда и идеолошки предзнак који је дуго пратио ову породицу, би-
ли су најчешћи изговор. Тако је наслеђе Настасијевића смештено у Завичајни музеј, 
данас Музеј рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу, који се може похвали-
ти једним од највреднијих уметничких легата.

                Тања Гачић

8   М. М. Марковић, н. д., 109-131; Документарна 
телевизијска емисија Породичне оазе грађан ске 
Србије: породица Настасијевић, (Радио-телевизија 
Србије, фебруар, 2017)
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Од 1902. до 1918. године*

Варош, у којој сам се родио 1. априла (по старом календару) 1902. године, зове 
се Горњи Милановац. Тој вароши је на јасном домаку питома планина Вујан, а доста 
удаљена снажна и импозантна планина Рудник. Између те две планине у блиском 
селу Грабовици доминира проблематично брдо Треска1, а супротно њему, готово у 

самој вароши, протеже се Бранково брдо. Ове две планине и ова два брда за грађане 
Горњег Милановца, означавају неку врсту четири стране света. Али не четири гео-
графске стране света, већ стране духовног гледања, вођења и изживљавања, стране 
које их свакодневно држе приковане за себе и очаравају их својим лепотама и својим 
магијским моћима. Грађани ове вароши можда и нису свесни колико су зависни и 
подложни утицају лепоте и снаге ових брда, удољина, пропланака и шумарака и 
колико та чудна и загонетна природа прожима њихова бића и формира њихове 
ду ше и карактере. Као у полусну они су и свесни и несвесни свега онога што ова 
природа даје и шта се у њој догађа, али нису у стању да себи јасно претставе и расту-
маче значај и вредности чудних збивања, која, струјања ове природе изазивају у 
чо веку. Зато странац, или пролазник кроз ову варош, може са изненађењем да при-
мети, како поједини њени грађани са разних места и у разним правцима, са зано сом 
и као у полусну посматрају чудне облике и боје ових брда и планина, тако складно 
уклопљене у пространство још чуднијег небеског свода. Сваки житељ ове мале ва-

*   Текст Светомира Настасијевића је пренет
у изворном облику, и није коригован према важећем 
правопису.

1   Сељаци из околине Горњег Милановца и брда 
Треске верују да је оно у давна времена био вулкан 
(напомена Светомира Настасијевића, прим. прир.).

Горњи Милановац, снимак пијаце, 1902.
(дописна карта, издање Радојице Јоксића; 
Музеј РТК, Н-225/1)
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роши нераздвојно је везан за ову чудну природу и за ово чаробно поднебље које 
има велики број изражајних нијанси и прелива. Ко може да заборави она кристална 
прозрачна јутра и рађање сунца са стране Треске и Ждребана2, а ко оно пурпурно 
и свечано спуштање и седање сунца иза облог Бранковог брда. Да ли је могуће не 
сећати се оних тихих и благогласних ноћи, када пун месец, прозрачан као ореол 
светитеља, обасјава поспале шуме и ливаде и задремалу планину Вујан, уљуљ кану 
у своје прастаре снове. Или жуборе и шумове мале реке Деспотовице, која жамо-
ри вечиту причу о Ђурђу Бранковићу, о Јерини о страшном граду Островици. Ко 
да не уздрхти при помисли на валовите брежуљке иза којих лежи питомо село Та-

ково, из кога сеоски дивови разгласише народу продужетак борби против тур ског 
угњетавања. Ко са поносом да не помисли на важно село Брусницу, које је прих-
ватило чудног сеоског момка Милоша, који је тако вешто и зналачки завршио ве-
лико дело Црнога Ђорђа. 

Стари грађани вароши Горњег Милановца сачињавали су једну интресантну и 
шарену заједницу. Први су старинци који се за време оснивања вароши преселише 
овамо из села Бруснице. То је онај основни слој или сталеж – Оџаковићи.3 Други 

2   Топоними у околини Горњег Милановца.

3   Међу овима били су: наш деда, отац нашег оца, 
Таса Лазаревић, градитељ и дуборезац; затим 
Настас и Спасоје Ђорђевић протомајстори, ујаци 
нашег оца Николе грађевинара, и Тасина жена наша 
баба, Николина мајка и сестра Спасоја и Настаса 
(напомена Светомира Настасијевића, прим. прир.).

Лична карта
Светомира Настасијевића
(Музеј РТК, Л-1187)
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су дошљаци, занатлије и други радници, који за послом највећим делом дођоше из 
тадашње турске царевине, а то су Старосрбијанци и Македонци. Њих су углавном 
привукли грађевински радови које су у другој половини XIX века у Горњем Мила-
новцу највише изводили мој деда Настас Ђорђевић и његов брат Спасоје4, а касније 
мој отац Никола, који је сваком таквом дошљаку омогућавао да лако дође до зем-
љишта, а исто тако и кућу себи да подигне. На тај начин се око парног млина мог 
оца створила читава колонија радника дошљака, од којих је највећи број био из 
околине Прилепа и из околине Сјенице. Мој отац и моја мајка5 су их венчавали 
са девојкама које су већином доводили из свог вилајета, а потом су им крштавали 
и децу. Тако се створило једно велико кумство, чији се остаци и данас одржавају. 
Млин и кућа мог оца и та радничка колонија налазили су се на завршетку улице која 
се после продужава у пут за село Таково. А ту одмах преко потока почиње валовита 
па дина Бранковог брда. Касније је на једној оцедитој ливади опет у близини млина, 
поди гнута и „уметничка колонија” ново-подигнуте вароши Горњег Милановца. Ту 
су „мајстори” – виолинисти – Цигани, подигли своје мале куће, без реда и систе-
ма, које су се већином састојале само од једног одељења, са једним оџаком, једним 
вратима и једним прозорчетом. Трећи елеменат грађана ове вароши били су опет 
дошљаци, али дошљаци из врло блиских села. Они су као млади момчићи, сеља чи-
ћи, врло брзо изучавали разне занате и тако постајали грађани: занатлије, трговци 
и кафеџије. Четврти слој били су чиновници, војна и свештена лица, који су по 
потреби службе упућивани у Горњи Милановац. 

Сва та четири елемента друштвених слојева чинили су у нашој вароши хармо-
ничну и нераздвојну целину. Било је међу њима разумевања и узајамног пошто-
вања, а на првом месту ценила се личност човекова, па макар кога сталежа и које 
струке био. То долази као последица патријалхалног живота у породицама свих 
слојева; и глава куће, старешина, домаћин, или скраћено ОН мора се свуда и на 
сваком месту поштовати. Тако сам ја као дечак за време основне школе, па и гим-
назије, поздрављао са истим поштовањем и уважавањем Чика-Лазу, опанчара, Чи-
ка-Милосава, берберина, Тетка-Катицу, пекарку, своје учитеље и професоре и оста-
ле чиновнике и трговце. Ценила се на првом месту личност и вредност човека и 
његова сналажљивост у друштву, па тек онда друштвени положај и занимање. Тако 
је било са главама, старешинама породица, а исто такав однос је био и између оста-
лих укућана, чланова разних породица. Изузеци су се могли издвојити само код 
појединих надменијих породица виших чиновника, дошљака са стране, или ста-
ри јих трговачких породица пресељених из Бруснице, јер су они себе сматрали за 
неку врсту „племића”. Овај појам племића толико се био укоренио у овој вароши, 
и преносио се с генерације на генерацију обухватајући све друштвене слојеве, тако 
да је већ у време мога дечаштва сваки грађанин Горњег Милановца имао право да 
себе назове племићем. Па и данас када се сретну два стара грађанина из Горњег 
Ми  лановца они се мало у шали, а мало и озбиљно, ословљавају и титулишу племи-

4   Ујаци Николе Настасијевића; О Настасу и Спасоју 
Ђорђевић више у: Св. Настасијевић, Момчило 
Настасијевић–човек и уметник, прир. Т. Гачић, 
Горњи Милановац, 2012, 19-24; М. М. Марковић,
н. д., Горњи Милановац, 1984, 9.

5   Детаљно о оцу Николи и мајци Милици, више у: 
Св. Настасијевић, н. д., 24-28.
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ћима. Ја мислим да се то појавило због велике близине важних историјских места: 
Островице, Рудника, Такова, Љубића, Луњевице и др. 

Иначе, поред узајамног поштовања, грађани наше вароши умели су међу собом 
да стварају врло шаљиве и подругљиве односе. Ту шаљиву атмосферу већином су 
стварали они грађани који су раније били сељаци околних села, па по свршеном 
занату, трансформацијом постали варошани. Oни су на првом месту готово сваком 
грађанину, поред његовог рођеног имена и презимена, изденули још по неки нади-
мак. Само су ретки изузеци од тога били поштеђени. Те шале и надимци често су 
ишли и до грубости, али је било и врло духовитих досетака и врло смишљених и 
лепо нађених надимака. Наводим те надимке којих се добро сећам: Дрипеша, Шу-
нија, Какило, Шудум, Опа-Ђока, Јактило, Пивац, Чајо, Линџо, Панцир, Мураш, Му-
рашица, Генџо, Пуљко, Ђаво, Споменик, Усо, Рњо, Тарџовац, Перџовац (Тарџо, Пер-
џо), Боланџа, Попић, Клинцо, Шебек, Врана, Сврака, Лисац, Курјак, Мечка, Крмача, 
Врабац, Шљука, Кучка, Керуша, Дандара, Гуја, Бумбар, Рапо, Рандо, Рабо, Ман дрља, 
Параклинац, Луца, Чурупатка, Крњо, Ђугум, Татљо, Баџо, Кеџа, Прца, Гла воња, Ке-
зун, Шваба, Бурдовац, Глувара, Шепа, Дрпо, Бурдо, Виловка, Думбелија, Турчин, 
Не беслија, Броћо, Жућо, Ћосо, Сом, Чеко, Вампир, Човка, Чопица, Думоња, Пика-
вац, Крцо, Жило, Пенгушица, Лангалија, Семенко, Џода, Стрико, Плико, Тесло, Бу-
кац, Лимун, Буздо, Ајдук, Буљко, Кусоња, Белача, Дроко, Зубоња, Зајко, Месечина, 
Дрнђел, Ћусло.

Свакако да је било још надимака у нашој вароши којих не могу да се сетим, али 
и из ових наведених примера види се колико су наши стари грађани били прони-
цљиви и духовити. Многи од ових надимака могли би да уђу и у књижевност, на-
ро чито у комедије и шаљиве приче. Добро је рекао један наш књижевник да је на-
димак право име.6 

У оно време, када сам ја био дечак, Горњи Милановац је изгледао као лепо уре-
ђе ни цветни врт, или ваздушна бања, како су га са поносом сами грађани назива-
ли. Улице су му веома широке и правилно распоређене, а пресецају се под правим 
углом. У главној улици, која пресеца варош на два дела и која везује крагујевачки 
и чачански друм било је и засађеног дрвећа, већином липа, а у многим споредним 
улицама у калдрми било је и засађеног цвећа, нарочито омиљеног и издржљивог 
прстенка. Готово свака кућа имала је велико двориште, а у дворишту је на првом 
месту био цветни врт, затим воће, и најзад поврће. С пролећа је цела варош мири-
сала на цвеће, а с јесени на зрело воће. Чистоћа је била на веома великој нези, за-
х ваљујући грађанима а и снажним кишама, које су веома често спирале стрме ва-
рош ке улице. 

Кућа у којој сам се родио ја и моја остала браћа и сестре, налазила се у улици 
Танасија Рајића број 7.7 То је једна доста кратка и стрма улица, веома близу центра 
вароши, која се протеже од Рајићкиног брда до реке Деспотовице. Та је улица била 
чувена због многих ствари и житеља који су становали у њеним кућама, али је била 

6   Тај књижевник је мој брат Момчило Настасијевић 
(напомена Светомира Настасијевића, прим. прир.).

7   Породичну кућу запалили су немачки војници 
1941. године заједно са другим кућама у Горњем 
Милановцу и при том је изгорео само кров и један 
део столарије. Касније се у њој налазила радионица 
за поправку аутобуса, да би потом била потпуно 
срушена, више у: Св. Настасијевић, н. д., 29.
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исто тако на гласу због главне клизавице за санкање, коју су зими на њеној стрмој 
падини правила борбена и спортски настројена деца. Затим у њој се налазила и нај-
већа башта у вароши, засађена цвећем и многобројним воћем, коју је засадио Чика-
Риста Петровић, свршени лицејац, још за време кнеза Милоша. Ова клизавица и 
ова башта, биле су две различите и привлачне сезонске атракције за све генерације 
подмлатка из Горњег Милановца. А то је нашој улици давало особиту драж и наро-
чити динамизам када је требало организовано борити се против домаћица, које су 
сипале пепео и струготину на углачану клизавицу и савлађивати смишљен и чврст 
отпор чика Ристових момака, приликом илегалног брања воћа у његовој башти. 

Наша кућа се налазила отприлике на средини ове улице између Главне и Пош-
танске улице, а у залеђу цркве. На велику жалост наше породице, она је за време 
Другог светског рата изгорела, када је већи део Горњег Милановца запаљен од стра-
не окупаторских војника. Али је остала сачувана једна њена слика коју је 1907. го-
дине израдио масним бојама мој брат Живорад.8 На њој се види главни део куће са 
улице, велика зидана капија са оградом и један део врта са јабуком и сунцокретима. 
То је била типична грађанска кућа из оног времена. Покушаћу по сећању да нацр-
там њен план заједно са двориштем. 

8   Ова слика спада у ред најуспелијих примера 
српског сликарског импресионизма. Слика Моја 
родна кућа у Горњем Милановцу (Рајићева улица бр. 
7), уље на платну из 1956. године, чува се у Легату 
браће Настасијевић у Музеју рудничко-таковског 
краја (Инв. бр. Л-408), и вероватно је реплика 
поменуте слике из 1907. године. 

Живорад Настасијевић,
Родна кућа у Горњем Милановцу
(Рајићева улица бр. 7), 1956.
(уље на платну, Музеј РТК, Л-408)
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Главна, већа кућа са улице, која је била у вези са мањом кућом састојала се из три 
велике собе и покривене терасе, а мања у дворишту имала је кујну, трпезарију, оставу 
и подрум. У дворишту пред кућом је био врло леп цветњак украшен разнобојним 
миришљавим цвећем, а до њега је био врт са поврћем и понеком воћком. Остали 
део дворишта био је одређен за дечије игре, у коме су биле смештене гимнастичке 
справе: разбој, вратило и клацкалица. 

Доњи снимак приказује зграду наше куће са улице Танасија Рајића. Види се и 
фа сада, велика зидана капија од цигле и ограда са зиданим стубовима од тесаног 
ка мена. 

Мој отац је имао још једну кућу у Горњем Милановцу, која је била у једној ве-
ликој башти, до самог нашег парног млина и која је била већа и имала је приземље и 
спрат, а по стилу и удобности много интересантнија од ове. Сачувана је њена слика 
као леп пример старо-балканске архитектуре.9 Отац је преселио породицу даље од 
свог млина, због хигијенских и практичних разлога, да деца не улазе у млин око 
ма шина. 

Из свога најранијег детињства сећам се једне дечије хаљинице са цветићима 
коју су ми облачили с времена на време. Тада ми је могло бити нешто више од три 
године, али ја сам већ био свестан и ту хаљиницу нисам волео. Некако у то време 
мој је отац градио цркву у селу Бресници10 и сећам се да су ме радници преко скела 
попели на недовршено кубе цркве, да би ме видео отац, који се горе налазио. Из 
истог времена и истог места, сећам се како је мој млађи брат Славомир, коме је тада 
могло бити једва година дана, као беба спавао у једном сељачком кориту, смештеном 
у једној соби за раднике. Ми смо у том селу посетили оца на једно краће време, али 
се врло добро сећам целог пејзажа, који су сачињавали: недовршена црква, оближ-
ња школа, велико двориште, радничка барака, велико дрвеће и пут, који пролази 
поред ових објеката.

У то исто време, тј. кад ми је било нешто више од три године, пошто је малог 
Славомира чувала и неговала наша мајка, ја сам поверен на чување нашој слушки-
њи Радојки, младој сељанки са Рудника. Она је била веома снажна, али доста тан ка 
и врло висока. Због свих ових њених телесних особина, нарочито због танкос ти 
и претеране висине, моји драги земљаци су је по свом утврђеном обичају, непо-
грешиво, назвали „бандера”. Ова моја „гувернанта” Радојка у исто време је била и 
први мој професор музике у том моме најранијем добу, кога се врло добро сећам. 
Она ме је по цео дан носила на рукама, на леђима, па чак и на глави, и стално пе-
вушила питоме и отегнуте девојачке песме са Рудника. Ја сам те песме хтео не хтео 
морао по ваздан слушати, па богами по неке и научити, тако добро да сам их могао 
са Радојком једногласно певати. То су били као кућевни музички часови. Али када 
би Радојка зачула ударе свадбеног бубња и звуке свадбене свирке и песме сеоских 
сватова, који су са свих страна из околних села долазили у варошку цркву11 ради 
венчања младенаца, она би ме зграбила у наручје и полетела као стрела право пред 

9   О овој кући више се говори у Биографији мога 
брата Момчила, у којој је приложен и њен цртеж 
оловком. Рад мог брата Живорада. Кућа је изгорела 
почетком двадесетог века (напомена Светомира 
Настасијевића, прим. прир.).

10   Црква је посвећена Светом јеванђелисти и 
апостолу Марку и задужбина је генерала Марка 
Катанића из 1906. године. 

11   Црква Свете Тројице у Горњем Милановцу, 
задужбина кнеза Милоша Обреновића, подигнута 
1862. године, представља најзначајнију грађевину 
мајстора Настаса Ђорђевића, више у: А. Боловић,
Т. Гачић, А. Марушић, Црква Свете Тројице у Горњем 
Милановцу, Настајање и трајање, каталог изложбе, 
Музеј рудничко-таковског краја, Горњи Милановац, 
2012; Св. Настасијевић, н. д., 22-23.

План куће са двориштем (Пут у музику, 
1964, рукопис, Музиколошки институт 
САНУ, Инв. бр. СН I број 33, стр. 27)
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капију црквене порте да ту дочека сватове. За време таквог трчања ја сам пре-
живљавао доста страха и приличних незгода, због клаћења лево и десно и због 
труцкања горе-доле. Али сам све то јуначки подносио, јер сам и ја исто као и Ра-
дојка, волео да гледам сеоске сватове и да слушам њихову свадбену музику. Врло 
добо се сећам свадбених барјака, и још памтим одјеке удараца у бубањ и песму 
примитивног кларинета. То су били „концерти” којима сам ја присуствовао на Ра-
дојкиним рукама, или раменима, па чак и на глави а она, да би што више пала у очи 
осталој присутној публици, а нарочито калфама и сеоским момцима, стално ме је 
цупкала на рукама и певала ми: „Мој, мој инжињер, мој мали инжињер” у виду сле-
деће примитивне мелодије: 

Из овог се примера види да је имала смисла за компоновање, а донекле и про-
рочанске снаге, јер сам ја у својој двадесет и седмој години збиља постао инжињер-
архитект. 

Из овог мог првог музичког школовања произашли су следећи резултати: са не-
што више од своје три године ја сам почео да концертирам на један врло ориги-

Поглед на храм Св. Тројице
и хотел Национал, поч. XX века
(дописна карта, издање Радојице Јоксића,
Музеј РТК, И-225/2)

Црква Светог јеванђелисте
и апостола Марка у Бресници код Чачка
(http://www.mapio.net/pic/p-31187254/; 
приступљено 20. септембра 2017. године)

Радојкина композиција
(Пут у музику, 1964, рукопис,
Музиколошки институт САНУ,
Инв. бр. СН I број 33, стр. 32)
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налан начин, певајући народне песме, а богами и сопствене композиције. У оној 
средњој издуженој соби наше куће, поред прозора стајао је један повисок и повећи 
сто, покривен прекривачем (од теже тканине) који је падао скоро до пода. Ја сам се 
завлачио под тај сто, и добро сакривен и обезбеђен тим стоним покривачем, певао 
и концертирао до миле воље, сматрајући да ме нико не чује. Међутим моје старије 
сестре и браћа, а нарочито отац и мајка, слушали су те моје концерте са уживањем. 
Једног дана су ми чак и аплаудирали, и то их је одало у њиховом прислушкивању, па 
сам се ја касније у таквим случајевима боље обезбеђивао, а и мало ређе певао. 

Ту сад настаје прекид у музичким зезанцијама и приказивањима и тек кад ми 
је било пет и по, или шест година, појављују се два нова музичара, који су ме заин-
тересовали својом свирком и песмом. То су били, крупни и дебели Лука, који је 
сви рао у некакав примитивни кларинет, и мала и мршава Марта, његова жена, која 
је певала и у исто време ударала у један огроман бубањ. Свакако да су били Цигани. 
Ишли су о празницима, па и радним данима од куће до куће, и по двориштима 
изво дили своје музичке тачке. Лука је из све снаге дувао у кларинет, а Марта упорно 
грувала у бубањ и крештаво певала, запињући из петних жила. Та њихова музика у 
прво време деловала је на мене застрашујуће, али сам се постепено на њу навикао, 
тако да сам за овим чудним музичарима трчао из дворишта у двориште, да бих могао 
мало из далека, да их што више посматрам и слушам њихову музику. Изводили су 
врло примитивне народне игре и песме, на још примитивнији начин, али је то на 
мене оставило врло упечатљив утисак. Нарочито се сећам оне њихове карикатурне 
слике: Лука, крупан и дебео, црвених образа и белих бркова, дува у кларинет, а по-
ред њега Марта, мала, мршава и жилава бије великом маљицом у бубањ и крешти 
на сав глас. Свакако да је то за ондашње грађане и њихов укус било добро. 

Сада долази мој упис у први разред основне школе, 1908. године, и учење писања 
и читања. То је све ишло без икаквих тегоба и нормално, али није било много сме ш-
но кад је наш учитељ, Недељко Милићевић12, стао на сред учионице и почео да пе ва 
ђачку песму Ја у школу идем и добар сам ђак, и понављао је више пута да би смо је и 
ми научили. Брзо смо је научили и после тога певали је готово сваки дан при отво-
реним прозорима, да се цела варош орила од звонких дечијих гласића, праћени ба-
со вским зунзурањем учитеља Недељка. Затим смо научили химну Св. Сави и песму 
ко ја се пева о Врбици и то је било све до четвртог разреда основне школе, када нас је 
дру ги учитељ, Витомир Нинић13, који је певао из „фалзета”, научио песме, У ра  на ма 
на бојишту лежи рањеник и Тра-ра, тра-ра у бој за народ свој. 

У току четвртог разреда основне школе, када сам већ био кандидат за гимнази ју, 
исти учитељ Нинић изабрао ме да играм главну улогу у дечијем комаду Пропаст 
света, од Мих. Сретеновића, опет учитеља. Улогу сам одиграо одлично, побрао ве-
лике аплаузе и примио много поклона у виду колача, бомбона и томе слично. Од 
та да сам добио много више самопоуздања у себе и све ствари око себе, нарочито из 
обла сти уметности, а посебно музике, посматрао сам и прихватао са више си гур-

12   К. Летић, Основне школе у рудничком крају, Горњи 
Милановац, 1997, 132; Био је учитељ Основне мушке 
школе у Горњем Милановцу од 1905–1914. године.

13   Исти, н. д., 132; Био је учитељ Основне мушке 
школе у Горњем Милановцу од 1905–1914. године.
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ности и више критеријума. Већ тог пролећа почела су деца из нашег краја ва ро ши 
да се окупљају око мене, и ја сам им био неки инструктор и вођа у свим важ нијим 
догађајима и потхватима из домена дечијег живота: играње лопте, клиса, хајдука; 
пецања и хватања рибе, брање воћа по туђим баштама, организовање по зо ришних 
претстава, маскирање и облачење о белој недељи, прављење змајева, стрела, колица, 
саоница, итд. Све је то углавном пролазило кроз моје руке. А главни пома гач у све-
му томе био ми је мој млађи брат Славомир, који ме је безусловно слушао. Иако две 
године млађи од мене, па према томе мање вичан и мање дорастао за многе дечије 
подвиге, он ме је ипак у стопу пратио, па и по цену великих напора и не згод них 
ризика који су му се често догађали. 

У то време сам сасвим друкчије посматрао и пратио музичке појаве које су се 
догађале у мојој околини. Моја најстарија сестра Наталија често је певала народне 
и сентименталне варошке песме, и ја сам то волео да слушам, а нарочито ми се до-
падало када се њеној песми придруживала и моја мајка певајући други глас. Из тог 
њиховог репертоара највише ми се допадала песма Киша иде, нано моја, лугом зе-
леним, које су оне веома лепо певале двогласно. 

Друга музичка атракција у нашој кући у то доба била исто тако врло интересант-
на. То је вежбање на флаути два моја старија брата, Момчила и Живорада. Свирали 
су вежбе са нота, а исто тако и краће извадке из већих класичних музичких дела. Ја 
сам нарочито волео да слушам једну мелодију коју сам окарактерисао и определио 
као мелодију шуме и поља. Касније сам био изненађен том истинском констатаци-
јом, јер је то била главна тема последњег става из шесте, Пасторалне симфоније од 
Бе товена. Само, сва та своја музичка запажања ја нисам ником саопштавао и чувао 
сам их као највећу тајну. 

Тако су ме страховито потресла три слепа брата гуслара, који су на великом Гор.
милановачком вашару певали просјачке и јуначке песме. Били су млади, врло све-
жи и здрави, али се по њиховим изровашеним лицима видело да су сва тројица 
одједанпут ослепела од неког тешког обољења, великих богиња. Родитељи су их ле-
по опремљене и веома чисте и укусно обучене у шумадијску народну ношњу водили 
по већим вашарима и саборима и приказивали окупљеном народу њихову певачку и 
гусларску уметност, при чему су падали новчани прилози са свих страна, нарочито 
од удатих жена и мајки. Сва тројица су певала уносно врло свежим и врло звучним 
гласовима, а пратили су своју песму разноликим кићењем и шарањем, које се могло 
на примитивним гуслама изводити, сваки на свој начин, али складно у заједничком 
свирању. Иако сам стално био узбуђен и потресен због њиховог изгледа и слепила, 
ја сам осећао неодољиву потребу да их слушам. 

Сасвим други утисак имао сам, када сељаци купују звона и звонца за своје во-
лове, овнове, коње или јарце. У прво време чудило ме је зашто они тако дуго про ба-
ју и ослушкују звукове тих звона различитих величина, изливених или искова них 
од различитих звонких материјала. То ми је касније било сасвим јасно и оправ да но, 

L. V. Beethoven, Streichquartette
(штампане ноте, Музеј РТК, М-275)
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Свечано откривање и освећење
спомен-костурнице на Зебрњаку,
31. октобар 1937. године
(З. М. Јовановић, Зебрњак: у трагању
за порукама једног споменика или
о култури сећања код Срба, Београд-Горњи 
Милановац, 2004, 48)

када сам по нашим зеленим ливадама и луговима ослушкивао та звона обешена о 
вратове стоке која безбрижно пасла сочну и зелену траву. Тада се тек могла при-
метити и чути она дивна хармонија звона разних величина, различите висине тона 
и различитих боја. У тим неједнаким и неравномерним ударцима звона у природи 
било је нешто недокучиво, светло и лепо у поређењу са потресним певањем тројице 
слепих сеоских гуслара. 

У овом истом раздобљу са великим задовољством и пажњом пратио сам и слу-
шао када сељаци испробавају по вашарима, или у пијачним данима, свирале – фру-
ле. И овај посао, или пробу, они обављају са истом озбиљношћу и неком врстом 
уметничке треме, као кад бирају звона, звонца и клепетуше за предводнике својих 
стада. Ја сам уживао да слушам, те пробе фрула, у виду свирала или двојница. Те 
свеже и упечатљиве импровизације и прелудирања на тим несавршеним инстру-
ментима за мене су значиле једну важну по требу и задовољство. Касније у старијим 
го динама увек сам радо слушао ове народне концерте под ведрим небом у вре  ме 
вашар ног или пијачног дана. А нарочито ме је за нимало свирање већ тада до ста 
ретких сви рача на гајдама, који су своје му зи цирање увек пропраћали раз   ним 
комич   ним ге сти ку лацијама, или гла сним ду хо  витим упа  ди цама. 

Сада већ наилази 1912. година, када сам имао својих десет година живота и 
свршену основну школу. То ми је омо гућило да мало боље и потпуније схва тим и 
слушам народ но певање поједина ца или група, приликом жетви, брања кукуруза, 
комишања и моба дру гих вр ста. Још онда сам осетио и маглови то схватио да је 
музика нераздвојна потре ба нашег човека из народа. 

Ове, 1912. године, доживео сам и први рат. Једне јесење вечери пукао је топ на 
пи јаци наше мале вароши. Мој отац је одмах скочио и викнуо – „Мо би лизација” 
– спремио се и изашао у ва  рошки центар. После извесног време на вратио се врло 
уз бу ђен и блед и саоп штио нам: – „Готово је. Почиње рат са Турцима. Време је да се 
онај јадни народ осло боди”. – Ја сам одмах помислио на Цара Лазара, Милоша Оби-
лића, и Кра ље вића Марка: ала би то било добро да су они сада живи, па да се добро 
освете злим Турцима. Ту ноћ сам стално сањао Турке са великим белим бра дама.

А сутрадан из свих околних села похрлили су у варош млади сељаци, војни 
обвезници, окићени зеленилом и цвећем, са песмом која се орила нашим мирним 
улицама. За њима су ишле њихове мајке, жене и сестре, збуњене, уплакане и забри-
нуте. Сви су хитали пред зграду окружног начелства14, да што пре буду мобилисани 
и упућени у своје јединице, као да су Турци већ ту и треба их што пре сатрети. 

Једна група старијих сељанки прошла је нашом улицом узбуђена и уплакана, 
носећи на леђима велике шарене торбе, са разним потребама за своје синове обве-
знике. За њима је ишао стари сељак, наш кум Панта Илић из села Грабовице и бо-
дрио их: - „Не бојте се жене! Не погађа свака!”- А он јадник није ни слутио да ће 
међу првим српским херојима у чувеној бици на Куманову15, погинути његов нај-
бољи син Богољуб Илић, леп и кршан човек, одличан земљорадник и мајстор дрво-

14   Први јавни објекат у Горњем Милановцу, 
подигнут 1853. године по пројекту архитекте Косте 
Шрепаловића, више у: Т. Гачић, „Старо зданије у 
Горњем Милановцу”, Слово Ћирилово 10, Горњи 
Милановац, 2013, 87-90.

15   Кумановска битка вођена је у току Првог 
балканског рата, 23. и 24. октобра 1912. године у 
близини Куманова, између српске и турске војске.
То је била прва српска победа и означила је скори крај
турске владавине на Балкану. Како су жртве биле 
велике, на брду Зебрњаку подигнута је спомен 
костурница у славу и част погинулим српским 
војницима. Споменик је подигнут 1937. године и дело
је архитекте Момира Коруновића и представљао је 
најмонументалнији војни меморијал на просторима 
средишњег Балкана. У спомен-костурници почивају 
посмртни остаци 678 српских војника. Данас се 
споменик налази у руинираном стању, јер је делом 
порушен током Другог светског рата. 
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деља, који је код мог оца радио најфиније дрводељске послове. Многи наши нај-
бољи људи падоше у овом рату, који је донео слободу оним несрећним људима доле, 
у нашој старој држави, која има и вели ку историју и велику славу.

Оне исте сељанке сада улазе у варош забрађене црним марамама, кукајући и на-
ри чући за својим изгинулим сино вима, му же  вима и браћом. Та кукњава и за  певка 
на мене је оставила дубок утисак, пун страха и бола. Те жене и њихо ве болне јауке, 
као да и сада видим и чу јем. То је страшна музи ка. Страшна и не за боравна. 

У моме детињству на мене је оста ви ло дубок, племенит и умирујући ути сак на-
ше црквено појање. Ту музику слу шао сам са на рочитом пажњом и неким не појм-
љивим, нео бјашњивим осе ћањем. Пра тио сам те ду  ге и распеване мелодије и речи-
тативе и то нуо у њихову бесконачност. 

Сви ови музички утисци које сам до жи вео и примио у себе у своме детињст ву 
по стоје и данас, потпуно свежи, и снажни, у мени, у мојој души, у мом слуху. Они 
су прва, а можда и најважнија моја музичка школа. 

Сада долази моје уписивање у први разред гимназије и похађање часова, међу 
којима и часове музике и певања које нам је предавао млади богослов и музичар г. 
Миливоје Црвчанин16. Од њега сам научио прве и најпотребније основе музичке 
писмености и основе нотног певања. У музичкој лествици до, ре, ми, фа, сол, ла, 
си, коју сам певао са задовољством и поштовањем, осетио сам неку нову музичку 
логику и чар. Код г. Црвчанина певали смо сад и неке мало компли ко ваније пе-
сме и то двогласно, што је ме ни причињавало валико задовољство а нешто ка сни је, 
певали смо, ми, његови ђаци, у мешовитом хору сопран и алт, неке наше по пу ларне 
и пригодне хорске песме уз пратњу једног провизорног ор кестра, који је тако ђе 
спремио и дири говао г. Црвчанин. Тако смо, ето ми, још 1913. године у на шем Гор-
њем Миланов цу изводили неку врсту примитивних кантата са хором и ор ке стром, 
захва љу јући г. Црвчанину, а ја сам у својој једа наестој години имао част да у тим 
кан  татама учествујем као хорски певач. 

У ово време почиње и моје учење сви  рања на виолини. Први мој професор вио-
лине био је мој старији брат Момчи ло. Он је и у то време био одличан фла утист, и 
свирао је најтеже етиде и ком  по зиције за флауту са лакоћом и великим разумева-
њем. У исто време писао је етиде за флауту и компоновао неколико композиција 
за флауту соло и за две флауте. Иако су те композиције имале вредност он их је 
касније, ка да је увелико про ширио и обогатио сво ју музичку културу, све уни штио. 
То је ве лика штета, јер компози ције једног тако ори ги налног и изра зитог писца, увек 
би нам доб ро дошле и ка зи вале много што-шта, што је било скривено и недоку чи во 
у души овог ретког чо ве ка и писца. У то време он је при лично свирао на вио  ли ни, 
тако да је мени могао са успе хом да предаје изучавање овог инструмента. У прво 
вре ме он је морао и да ме присиљава да уредно вежбам на овом, за почетнике, вео-
ма неу год ном и неблагодар  ном инструменту. Али касни  је, ка да сам са владао један 
приличан сте пен те  хни   ке, ни је било потребе за гурање и приси ља ва ње. На  против, 

16   Миливоје Црвчанин (Краљево, 1892 – Београд, 
1978), композитор, апсолвирао је 1914. године 
на Богословији Светог Саве у Београду, где му је 
музику предавао Стеван Мокрањац. 1922. завршио 
је студије у Прагу на Државном конзерваторијуму 
(код Јозефа Бохуслава Ферстера), а 1929. и на 
Филозофском факултету (група естетика). Био је 
члан југословенског дипломатског представништва 
у Прагу, а од 1932. је на Државном конзерваторијуму 
предавао српску православну црквену музику. Од 
1941. године вратио се у Београд, где је остао до краја 
живота. Као композитор оставио је значајна дела из 
опуса духовне и световне музике. 

Миливоје Црвчанин
(http://www.infokraljevo.com/znameniti-
kraljevcani-iz-prošloh-vekova/; приступљено 
15. октобра 2017. године)
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W. A. Mocart, Quatuors
(штампане ноте, Музеј РТК, М-280)

ми смо са великим ужива њем при ре ђивали мале домаће концерте сви рајући дуете 
Мазаса17, Виотија18 и пре рађене Мо цар тове кла вирске сонате за две вио лине. Пошто 
нисмо имали у кући две виолине, Момчило је прву виолину свирао на флау  ти, па је 
и тако овај дует звучао добро и интересантно.

Сада наилази оно кобно лето 1914. године. Догађа се Сарајевски атентат19, по-
чиње Први светски рат. Четири године патње, мука и гла ди. Најстарији брат Жи-
ворад долази хитно из иностранства, и после веома кратке војне обу ке у Скопљу, 
у батаљону чувених 1300 ка плара, одлази на фронт.20 Момчило, иако ни је био 
оспособљен за војску, пријављује се у добро  вољце и ту делује у разним позивима и 
дуж но стима. А кад су нешто касније поче ли да при стижу рањени српски војници-
хе роји, ја се са мојих неколико отреситијих другова пријављујем за добровољног 
болничара. Одмах су нам на руке пришили црвене крстове, а на незреле дечачке 
главе ставили војничке шајкаче. Оне поносне капе под којима је српска војска, са-
мо две године раније осветила Косово и сатрла турску царевину. Тај болничарски 
посао није био баш тако лак и пријатан, али смо га ми с поносом обављали, онолико 
колико смо могли и како смо умели. За нас је била велика почаст што смо примали 
војничка следовања, тајин и храну са казана. Али када је наишла епидемија зараз-
них болести, трбушни и пегави тифус и друге болести, дође хитно наређење да се 
дечаци-болничари, одмах удаље из болнице.

Код куће смо остали: отац, и мајка, три сестре Наталија, Даринка и Славка, и ја 
са најмлађим братом Славомиром, док је Момчило као тумач са француским ле ка-
рима обилазио села по округу. Ове стране лекарске мисије давале су вакцине гра-
ђанству и сељацима против заразних болести. 

И у оваквој тешкој атмосфери ја сам продужио вежбање на виолини и постепе-
но напредовао. 

Али једног дана дошао је отац из вароши врло забринут, блед и намрштен и 
са општио нам да је стање на фронту врло лоше и да се наша војска хитно повлачи. 
Није прошло ни два дана, а од Рудника су почели да грувају топови, приближавају-
ћи се све више нашој вароши. Онда је по киши и лапавици, бујица избеглица и 
војних комора закрчила нашу главну улицу уз повике, псовке и јауке и неописивим 
метежом. То је трајало један дан и прошло. Сутрадан запраштали су шрапнели над 
нашом кућом, а ја и Славомир у незнању купили смо по улици и дворишту оловне 
„кликере”. Отац нас је батином утерао у кућу. А после два сата поред наших прозора 
прохујала је војна патрола на снажним коњима и са шлемовима на главама. Али то 
више није била наша војска. Од тог дана почиње окупација. 

Сви смо се сакупили у једну собу са страхом и тешком бригом за Живорада, који 
је стално на фронту, и сада за Момчила, који се хитно повукао са Војном станицом. 
У последњем моменту су мене спречили да не пођем у повлачење са Момчилом, 
иако је већ све било спремљено за ту сврху. Година сам имао мало, али сам растом 
био висок, па су се моји укућани побојали да ме непријатељ не интернира у неки 

17   Жак Фереол Мазас (Jackues Féréol Mazas, Безје, 
1782 – Бордо, 1849), виолиниста и композитор.

18   Ђовани Батиста Виоти (Giovanni Battista Viotti, 
Фонтането По, Италија, 1755 – Лондон, 1824), 
италијански виолиниста и композитор. Велики 
утицај имао је на Лудвиг ван Бетовена.

19   28. јуна 1914. године припадник тајне 
организације Млада Босна, Гаврило Принцип, 
извршио је атентат на аустроугарског 
престолонаследника Франца Фердинанда и његову 
супругу Софију. Пре тога, Принцип је био стални 
гост у дому Настасијевића. Сестри Даринки држао 
је часове немачког језика, а Момчило је подучавао 
Гаврила математици и француском језику. После 
овог немилог догађаја, породица Настасијевић је 
уништила читаву преписку са Гаврилом Принципом, 
што се испоставило као мудра одлука, јер је касније
дошло до претресања њиховог дома, више у: 
Успомене Живорада Настасијевића, прир. А. Боловић,
М. Глишовић, Горњи Милановац, 2016, 59.

20   Догађаје у Првом светском рату описао је 
Живорад у својим Успоменама, (рукопис писан у 
Београду 1966), чува се у Војном музеју у Београду, 
Инв. бр. 801.
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за  ро  бљенички логор. Да сам пошао у ово трагично повлачење, не верујем да бих 
из  др жао. 

Мога оца и многе друге истакнуте грађане окупатори су затворили у касарну 
као таоце. Три дана ништа нисмо знали за њега. Онда смо заједнички решили, да 
ја сада, као најстарији мушкарац у кући, идем да га потражим. Спремили су ми пу-
ну корпу хране и везали ми белу мараму око руке, баш на оно исто време где сам 
раније са поносом носио црвени крст. И тако са ознаком предаје и пуном корпом 
кренем сам кроз опустелу варош у правцу касарне, које су доста удаљене од наше 
куће. Сав сам треперио и дрхтао, не од страха, већ од неког непојмљивог узбуђења 
и туге. На улици од грађана никог нисам срео, само је мене пресрела једна овећа 
војничка патрола, зауставила ме и прво претресла корпу. Затим су ме питали куда 
идем, а ја сам им одговорио да носим оцу храну. Тада сам већ био у другом разреду 
гимназије, па сам нешто знао немачки. Пропустили су ме, али су се смешкали због 
моје беле крпе на рукаву и гледајући у моје кратке панталоне и ђачки качкет. 

Када сам стигао до касарне већ сам се био потпуно умирио и стражару на вра-
тима, неком постаријем припростом сељаку врло сам достојанствено саопштио да 
носим оцу храну и да желим да уђем унутра. Он ме је потапшао по леђима и одмах 
пустио унутра. Није се смејао као она патрола. Био је много замишљен и гледао ме 
тужним, плавим очима. 

Када су ме грађани спазили сви су повикали – „Ево га Николин син! Добро је! 
Дозвољавају кретање!” – Отац ми је притрчао, пољубио ме и заплакао се, говорећи, 
„Како си смео сам да дођеш”! – Оставио сам им храну и нагло, све трчећи, истим 
путем стигао до куће. Овога пута, она иста патрола ме је немо, из далека само по-
сматрала, а на улици никог другог нисам срео. 

После три-четири дана сви су грађани пуштени на слободу, али с тим да чисте 
варош од ђубрета и блата, које су оставиле у пролазу две војске, наша и окупаторска. 
Неко је добио лопату, неко грабуље, а неко метлу у шаке. Али пошто није било за 
овај хитни посао доста старих грађана, мобилисаше и децу. Мени и Славомиру 
утра пише по лопату у руке. 

Тако смо аргатовали једно време док не очистисмо целу варош, ми: старци и 
деца! Онда нас неколико отреситијих дечака пребацише у једну велику млинску 
магазу, ранију имовину мог оца, да ту голим рукама крунимо кукуруз. Тада су нам 
већ почели да плаћају наднице, по две круне дневно. Радило се од 8 до 12 часова пре 
подне и од 2 до 6 часова по подне. Када смо искрунили кукуруз, онда смо преш-
ли на туцање камена за насипање улица и друмова. За то време већ су прорадиле 
основне школе и гимназија. Али мој отац није дозволио ни мени, ни Славомиру, ни 
мојим сестрама, Даринки и Славки, да похађамо окупаторску гимназију, јер се ту 
учило много што-шта што се њему није свиђало, а нарочито му се нису допадали 
про фесори, који (су) слати из Аустрије и Мађарске, а који су носили војничке уни-
фор ме. У њиховим предавањима, на лошем српском језику, добрим делом је било 
отво рене пропаганде за војну монархију. 
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Била је срећна околност што је у то време у нашој вароши отворена плетарска 
школа, у којој су били мајстори – наставници талијански заробљеници. Отац је од-
мах уписао мене и Славомира у ову школу, а Даринка и Славка су остале код куће да 
уче гимназијске предмете и француски језик. Да није било ове плетарске школе ја и 
Славомир би били доведени у врло незгодан положај према окупаторским власти-
ма, иако сам ја имао једва тринаест година, а он једанаест година. 

Та плетарска школа била је врло интересантна. Талијански мајстори били су 
већином млади и здрави људи. Врло живахни и расположени поред свих недаћа, 
ко је су их пратиле као заробљенике и поред свих јасних знакова глади која се на 
свима нама опажала. Сваки мајстор имао је по једног или два ученика – шегрта. А 
мајстора је било десет до дванаест. Радило се у једној великој учионици седећи на 
патосу поред зида. Прво смо учили да радимо простије ствари, па смо затим ишли 
на све теже и теже задатке, плетарске предмете. Талијани су нас, дечаке, много во-
лели и стално су нас поред рада учили још и да певамо занимљиве и мелодичне та-
лијанске народне песме. Наши другови који су похађали часове у гимназији мно го 
су нам на овоме завидели. 

Ја сам за годину дана толико савладао овај леп и интересантан занат, да сам већ 
могао сваки дан да оплетем две до три корпе и да их продајем сељанкама за брашно, 
јаја, сир и кајмак. То је била прилична добит за нашу кућу у гладној 1916. години. 

У овој тешкој окупацији све је било замрло. Наш напаћени народ се осећао као 
тежак болесник. А ми, деца тог времена, упијали смо у своје невине душе све јаде 
и све горчине које су нас окруживале и гушиле. Није чудо што се касније у многим 
нашим делима то тешко нагомилано искуство у многоме испољавало. 

Мој отац је тада имао преко 60 година и морао је сваки дан да ради као стручни 
надзорник на грађењу околних путева, прелазећи свакодневно пешице 20-30 ки-
лометара. Моја мајка, млађа од њега дванаест година, заједно са мојом најстаријом 
сестром, Наталијом, водила је домаћинство, док су две моје друге сестре, Дарин  ка и 
Славка, поред мањих домаћих послова, спремале приватно гимназијске предме те. 
А какав смо посао и дужности обављали ја и Славомир? 

Устајали смо ујутро врло рано, што нам је у зиму врло тешко падало. Онда смо 
по снегу и мразу са секирама на раменима одлазили у оближње шуме да насечемо и 
донесемо довољну количину дрва за један дан. Тај посао је био врло тежак и опасан, 
јер су нас често нападали сељаци, сопственици шума, а по неки пут и окупаторски 
стражари. Онда смо морали сваке недеље бар по једанпут одлазити у оближња села 
за намирнице: углавном кукуруз и нешто сира и јаја. И тај посао се морао као и 
сеча дрва, обављати преко дана. У овом рискантном послу помагала нам је и сестра 
Даринка. А посао овај био је рискантан, јер се често дешавало да у селима не добије-
мо ништа, а када се нешто и добило, тешко је било унети у варош. Сељаци ништа од 
хране нису доносили на пијацу, нити су дотеривали дрва за огрев. Зато смо ми били 
да одлазимо у село. Најтежи проблем је био набављени кукуруз самлети, пошто 

Наталија Настасијевић (1888–1923)
(фотографија, Музеј РТК, Л-914)
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је сеоским воденичарима било строго наређено да варошанима никакво жито не 
мељу. Тај посао, против те наредбе, могао се једино обављати ноћу, и то у зимским 
данима између шест часова увече и шест часова ујутру, тј. када војничке страже на 
улазним путевима у варош не стражаре. Обављали су га обично дечаци, који, и ако 
би били ухваћени од стражара, не би били ухапшени, већ би им само жито било 
одузето. Са старијима би се већ много озбиљније поступало. 

Тако смо једне вечери били принуђени ја и Славомир да идемо у воденицу ис-
под планине Вујна, код чика-Крсте воденичара, да нам самеље неколико кила куку-
руза. Мраз је био осредњи, а снег до више колена. Кренули смо по мрклом мраку 
око 10 часова увече и брзо стигли на провизорни мостић који води на пут за село 
Луњевицу. Брзо смо се нашли на великој равници, која се зове Ражаник. Тишина 
ноћи, белина снега и тајанствено шуштање брзака у реци Деспотовици чинили су 
на нас страховит утисак. Ишли смо ћутке поред црних врзина а пред нама се гури-
ла тамна планина Вујан, тајанствена и недокучива, из које се с времена на време, 
као из неког бездана чуло урликање гладних вукова. Правили смо се да их не чује-
мо и ишли смо даље напред уздрхталих колена, само да се што пре приближимо 
воденици. А кад смо је најзад угледали, још више смо се ужаснули, јер је и у њој 
самој и у њеној најближој околини владала мртва тишина. Воденица није радила и 
нико се жив из ње није чуо. Аветињски је клокотала вода из јаза око заустављених 
витлова, и злокобно узнемирена отицала даље испод воденице. Брзо смо дотрчали 
до врата и дрхтавим рукама стали да лупамо у њих. Нико се није одазивао. Онда 
смо последњом напрегнутом снагом дозивали Чика-Крсту неколико пута, али су 
се наши гласови тупо одбијали и страхобно се враћали у наш напрегнути слух. Тек 
после неколико снажних удараца ногама у врата, чули смо болно и пригушено јау-
кање и испрекидано тешко дисање. Стали смо као окамењени, а крв нам се сле-
ди ла у жилама. Први сам се прибрао и повикао колико сам могао: „Чика-Крсто 
отво ри!” – „Не могу!” – одговорио је болни и стењави глас изнутра. Онда смо по-
следњом снагом заједнички навалили на врата чија је реза већ била олабављена; 
она су изненада попустила и уз језиву шкрипу широм се отворила. Пред нама се 
указао потресан призор. На средини воденице догоревала је растурена и изгажена 
ватра, а поред ње лежао је потрбушке, премлаћен и окрвављен Чика-Крста. Био је 
у свесном стању, али изнемогао и престрављен. Лежао је немоћан и изгубљен са 
лицем забоденим у растурени пепео. Поред њега је стајала одбачена сикирица за 
цепање дрва, а свуда унаоколо било је растурено и разгажено кукурузно брашно. 
Одмах смо схватили да се на Чика-Крсту извршен напад, ради пљачке брашна и 
жита. Одмах смо потегли из све снаге да га подигнемо. И после приличних тешкоћа 
и мука успели смо да га поставимо у седећи став на један онизак пањ, који му је 
поред ватре служио као столица. Чика-Крста је јечао и тешко дисао. Онда смо му 
дали да пије воде и опрали му лице и руке од улепљене крви и пепела. Мало је до-
шао к себи и почео да прича испрекидано. Како су пре један сат упали у воденицу 
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Талијански војници – заробљеници, напали га, премлатили, узели неколико тор би 
брашна и побегли. Врата су изнутра била затворена, али су они будацима и ашо-
вима прокопали пролаз са стране воденице испод пода и тако се провукли уну тра. 
Када су изашли напоље, пореметили су ток воде и воденица је престала да ради. 
Чика-Крста не напада њих тако много због провале и крађе. Гладни су људи, па 
мо рају. Али куд баш њега нађоше. А они су њега почели да нападају и туку када је 
он двојицу-тројицу добро мазнуо држаљицом од секире. Сачекали смо још неко 
време док се чика-Крста толико опоравио, да је могао из малог бардака по мало да 
отпија ракију шомару. Онда смо наш кукуруз заменили за његово брашно које је 
за радио као ујам, и брзо појурили натраг у варош. Напољу је било још стравични-
је него када смо долазили. Застрашујући гласови и урлици курјака сада су били 
много ближи и јачи. Ми смо се само погледали, па онда у трк право напред. Нисмо 
смели да погледамо ни лево ни десно, нити што да проговоримо, само с времена на 
време, ради смењивања, један другом додавали торбу са брашном. Кад смо стигли у 
варош, били смо у голој води – ознојени од страха и трчања. 

То је било године 1916. тешке и гладне године. 
Исте те зиме догодио се један повољан случај за мене. Једног дана стигао је у 

нашу варош на конак већи број аустријских војника. За њихово преноћиште одре-
ђена им је зграда основне школе села Бруснице, која се налази у близини наше куће. 
Војници, чим су стигли, из учионице су избацили све ствари у школско двориште: 
клупе, столове, табле за писање и међу њима и један доста очувани хармонијум, 
својину варошког певачког друштва, које више није деловало. Затим су по подо-
вима разастрли сламу, отспавали ту ноћ и сутрадан рано отпутовали. Када сам тог 
истог јутра пошао неким послом у правцу те школе, приметио сам двојицу мојих 
другова како отварају поклопац од хармонијума и испитивачки га посматрају са 
свих страна. Предосећајући да они имају неку рђаву намеру, брзо сам отрчао до 
наше куће и позвао оца, објашњавајући му моју сумњу у погледу намере мојих дру-
гова према хармонијуму. Мој отац је одмах пошао за мном и стигли смо баш у мо-
менту, када су она двојица донели секиру да разлупају инструмент и из њега изва де 
„свирке”. Одмах смо их поплашили и отерали, а инструмент пренели нашој кући и 
по мојој жељи ставили га у собу поред кревета у коме сам ја спавао. Истог дана сам 
почео самоучки да учим свирање на хармонијуму, помоћу Дамове школе за кла-
вир, коју смо имали у кући. Напредовање у свирању ишло је споро, али ја сам био 
веома задовољан што сам био у могућности да свирам вишегласно, а поред тога и 
да импровизујем неке своје мале музичке саставе. У то време ја сам већ био у на шој 
вароши неки музички ауторитет, јер сам већ прилично свирао на виолини, а у исто 
време и давао часове из овог инструмента неким својим друговима. 

У пролеће те исте године дође у нашу варош један велики оркестар из Аустрије 
у дуплом саставу: војни (блех) оркестар и симфонијски оркестар са једним изван-
редним диригентом. Врло је вероватно да су код нас дошли баш те гладне године, 
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да би се мало боље исхранили, јер се за њихову војску морало наћи хране. Ма како 
било, то је за мене био један изванредан музички догађај, јер је тај оркестар готово 
сваки дан јавно музицирао: пре подне је војни оркестар на пијаци давао своје кон-
церте, изводећи врло често и озбиљну музику, а увече је симфонијски оркестар 
свирао најбоља дела из симфонијске литературе. Тако сам ја могао чути у одличној 

интерпретацији симфонијска дела Хајдна, Моцарта, Бетовена и других. Нарочито 
ми је импоновао диригент, један врло маркантан, али и нервозан човек, који је ве-
лики број дела дириговао напамет. Ти концерти приређивани су за аустријске офи-
цире и њихове жене, али ја сам успевао да се на споредна врата увучем у кафану и 
да из прикрајка слушам извођење. Ипак су ме приметили чланови оркестра, неки 
из прве виолине, и за време одмора ступили са мном у разговор. Нарочито ми се 
приближио један високи Чех плаве косе и пријатног бледог лица. Кад сам му рекао 
да и ја свирам на виолини и да дајем часове, то га је много изненадило и обра дова-
ло. Пожалио сам се да тешко долазим до жица за виолину и да их у Србији гото во 
нигде нема. После два-три дана, на наредном концерту, предао ми је кријући па-
ке тић са четири комплета жица за виолину, али које су већ биле извесно време 
употреб ља ване. То је за мене ипак било и драгоцено и много. Жалим што нисам 
доз нао његово име, јер је био изврстан мајстор на виолини и често је седео на месту 
концерт мајстора. 

Деца и грађани на Тргу Кнеза Михаила 
прате концерт аустроугарске војске
(Група аутора, Стари Милановац,
Горњи Милановац, 2003, 97)
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За моје музичко васпитање ови су концерти били од великог значаја. Док је до-
лазак хармонијума у нашу кућу мени омогућио опсежније и дубље продирање у 
струк туру музичких дела, дотле су ми ови концерти симфонијске музике открили 
праву суштину и могућност музичког изражавања. Иако ми је тада било свега четр-
наест година вредност музике у нашем животу и њен први смисао били су ми пот-
пуно јасни. 

Исте те године догодио се у једном селу близу Горњег Милановца, опет један 
музички догађај, али сасвим супротног карактера и различите суштине. У томе селу 
саграђене су велике војничке бараке у које су смештени талијански заробљеници. 
Они су ту живели под врло тешким условима, нарочито у погледу исхране, одевања 
и рада. Али ни то није ништа сметало да у часовима одмора музицирају. Не знам 
како су добавили инструменте, кулисе, извесне костиме и реквизиту, али су они 
ту основали једну врсту оперско-оперетске сцене на аматерској основи, изводећи 
поједине одломке из познатих опера и оперета нарочито талијанских. Женске уло ге 
морали су да певају мушкарци у фалзету, у чему се нарочито истакао неки Ђузе-
пе Роси и чак се у томе и прославио. Оркестар им се састојао из три-четири вио-
лине, две мандолине, две гитаре, једне флауте и једног контрабаса, а сви су сви рали 
напамет, по сећању у виду врло укусних и пријатних импровизација, док су певачи, 
нарочито солисти били много ближи и нотном тексту и певаним речима. Како-та-
ко тек они су створили најчуднију и најоригиналнију оперу на свету, да би себи 
уб  ла  жили велике јаде и тешку беду у које су били уваљени и да би развеселили 
сво је другове, а врло често и окупаторске војнике, па и нас млађе житеље наше лепе 
ва ро ши, тада умртвљене, осиромашене и зачмале до крајности. Скупљали смо се 
у веће групе и недељом одлазили возом у то село. Представници „опере”, ваљда 
ди   рек тор са редитељем и диригентом, дочекивали би нас радосно, пред улазом у 
„по  зоришну зграду”, једну овећу бараку, и одводили нас до седишта, у ствари вој-
нич    ких кревета, поређаних у редове са пролазима, паралелно са позорницом. Ови 
несрећни уметници били су веома рђаво одевени, али су били чисти и добро уми -
ве ни, са добро очишћеним цокулама и лепо очешљаном и замашћеном косом. На-
рочи то су се шепурили пред неким девојкама које су се издвајале својом лепотом 
а веро  ватно због њих прилично одуговлачили представе и певали са претераним 
осећа њем. За мене је то била прва „оперска” школа од које се нисам готово ништа 
нау чио, али сам сазнао да се драме и комедије могу приказивати и изводити пева-
њем кроз прожмане и потпомогнуте одговарајућом музиком. И у овим стварима 
Мом  чило ми је много помогао својим објашњењима и тумачењима, као што ми је за 
вре ме поменутих симфонијских концерата тумачио и ту врсту музике. 

У тим тешким и беспокојним данима за нашу кућу музика је била спасење. Кад 
би се сви окупили у највећој соби, Момчило и ја свирали би дуете за две виолине, 
Мазаса, Виотија и Моцарта, у ствари Моцартове клавирске сонате прерађене врло 
добро за две виолине. Момчило је свирао деоницу прве виолине на флаути, а ја сам 

Giovanni Battista Viotti (1775–1824)
(snipview.com, јавно власништво)
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свирао другу виолину. То је ишло врло добро и могло се лепо слушати. Али као што 
се види програм нам није био много богат. Због тога смо се највише задр жава ли 
на Моцарту, и толико смо пута свирали све исте дуете, да смо их скоро нау чили 
напамет. Наша публика, која се састојала од оца и мајке, затим три сестре, На талије, 
Даринке и Славке, и најзад брата Славомира, била је врло пажљива и благо дарна. 
А у тим моментима заборава страшне реалности која нас је опкољавала, сви смо 
потајно бринули за Живорада, који је као официр био на Солунском фронту. 

Те зиме, јануара месеца, липсао нам је, савршено леп интелигентан и увежбан 
ловачки кер, тичар, Шарин. Био је љубимац целе куће, а нарочито мој и Славомиров. 
Вероватно га је неко отровао. А прва сумња у овом смислу пала је на једног мађарског 
војника, кога смо ми звали „Миле”, и који је био посилни код мајора Лазара, врло 
углађеног и гордог мађарског грофа. Они су становали у нашем суседству и мајору 
Лазару Шарин се много допао. Због тога је више пута слао „Мила” да кера откупи, 
али смо га ми увек одбијали. Свакако да је то „Миле” сматрао као свој лични неуспех, 
и да би то на неки начин прекратио и отклонио, он је кера отровао. То је једна 
претпоставка, јер може бити да је Шарин липсао од назеба. Без обзира на све то, ја 
и Славомир и ако смо већ били прилично дорасли дечаци, сакупили смо сву децу 
из наше улице и Шарину приредили достојну пратњу и сахрану. Одвезли смо га на 
санкама до реке Деспотовице и ту испод једног дрвета ископали гроб и пристојно га 
сахранили. Више главе поболи смо један кочић, на коме је била прикуцана дашчи-
ца, а на њој написано ШАРИН. После тога смо стално обилазили гроб да га не би 
неко растурио. Али и сама деца из наше улице са пијететом су чувала и пазила на 
ову нашу заједничку успомену. То је све трајало само до првог пролећа, кад је једног 
дана надошла и набујала река Деспотовица и све то однела незнано где. 

После тог догађаја мајор Лазар долазио је у нашу кућу и тражио да откупи неке 
Живорадове слике, које је овај радио као ученик сликарске школе у Београду. Мајору 
се највише допала слика Циганка, баба Ружа, и неки пејзажи, све рађено масном бо-
јом на платну. Али га је наш отац одбио, извињавајући се да је то нама потребно. 
Ма јора Лазара је такав одговор зачудио и збунио, чак и мало наљутио, али није хтео 
да примени принуду за откупљивање или одузимање слика. Том приликом није се 
ин тересовао за Шарина, вероватно, да му је „Миле” о свему реферисао. 

Тако су пролазили дани у овој тешкој години. Али година 1917. била је у сваком 
погледу подношљивија, јер је била роднија, а и сељаци су вештије сакривали жи-
вотне намирнице. Сада је и Момчило могао слободно да се креће, али су на њега 
стал но мотриле војне окупаторске власти преко својих агената, који су дрско ула-
зили у нашу кућу чак и ноћу. Момчило је после заробљавања од стране аустриј ских 
једи ница, успео да побегне испред страже и после дугих, тешких и заобилазних 
пу  товања, пуних неизвесности и опасности по живот, стигао је кући у Горњи Мила-
но вац прерушен у сељачко одело. Од велике заморености и гладовања, он се разбо-
лео и дуго је лежао изнемогао и сломљен. Окупаторским властима није се дуго 
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пријављивао, а када су га оне откриле, већ је слање у интернацију било опало, па су 
га једно време држали у кућном притвору, а после му дозволили и излаз по варо ши. 
Он је нарочиту пажњу обраћао на васпитавање мојих сестара, Даринке и Славке, 
а тако исто и на моје и Славомирово васпитање. У томе га је помагала мно го моја 
најстарија сестра Наталија, која је била веома образована, интелигентна и аутори-
тативна. 

Година 1918. била је за нас још повољнија, јер се осећало у ваздуху да се при-
ближава крај окупације. Вероватно је да су због тога и окупаторске власти прилично 
попустиле. С пролећа те исте године почеле су се појављивати групе наоружаних 
сељака по околним шумама и брдима наше вароши. Циљ им је био да застраше 
окупаторске јединице, да што мање изнесу хране и стоке, приликом одступања, а 
исто тако да не повуку са собом и грађанство у интернацију. Пушкарања између 
ових побуњеника и окупаторских јединица била су непрекидна и дању и ноћу. Били 
смо принуђени да осигурамо прозоре и врата, а поред тога и да спавамо на патосу, 
јер су куршуми стално долетали са свих страна уз непријатно фијукање. Побуњени 
сељаци на рочито су пуцали на жељезничку ста ницу и возове претоварене храном, 
ра кијом и намештајем. У таквој ситуацији било је врло тешко и опасно по живот 
товарити вагоне. Зато су окупатори, да не би гинула њихова војска, дошли на „спа-
соносну” идеју и покупили нас, ми ла новачке дечаке, да радимо тај опасан и немио 
посао. Тако сам ја са мојим дру говима, једно време под кишом кур шума вукао и 
носио тешке вреће напу њене ку курузом или пшени цом и котр љао бурад наливена 
оригиналном шума дијском ра кијом која мирише на коштице од шљи ва. Паметни 

Лево: Живорад Настасијевић, 21

Мој деда Коста Јовановић, 1955.
(уље на платну, Народни музеј Краљево, 
Инв. бр. 161)

Десно: Живорад Настасијевић,
Моја баба Јелена Јовановић, 1955.
(уље на платну, Народни музеј Краљево, 
Инв. бр. 162)

21   У оригиналном рукопису, фотографије ових 
слика се налазе баш на овом месту под називом Мој 
деда по мајци Коста Јовановић, трговац из Краљева 
и Моја баба по мајци Јелена Јовановић, рођена 
Николић, „оригинал, сликан масном бојом, налази се 
у Музеју у Краљеву” (прим. прир.)
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сељаци су приме тили ову оку паторску подвалу и престали да пу ца  ју на нас, али су 
се због тога светили на сасвим други начин. Сачекивали су пре пу не возове изван 
вароши и стално их враћали натраг. Ово утоваривање вагона било ми је последње 
мучење од стране окупатора за време овог рата. Већ на јесен те године били смо 
ослобођени.

Одмах смо образовали хор и позоришну групу и почели да приређујемо прет-
ста ве и концерте. Режирање позоришних комада и спремање хорских концерата 
вршио је Момчило са одличним успехом. Последњи концерт смо дали на Св. Саву, 
14. јануара 1919. године и после тога почели смо ја и Момчило да се спремамо на 
пут за Београд. А били смо се већ и преморили од радости и весеља у новој слободи, 
у слободи коју смо започели јурењем улицама наше вароши, певајући патриотске 
песме и разбијајући све натписе на надлештвима окупаторске управе и насилно 
отварајући давно затворена врата на апсанама, иза којих су седели и чамили наши 
другови, пријатељи и рођаци ни криви ни дужни. А све смо то започели у лудом 
одушевљењу, које нас је могло стати главе, јер је окупаторска војска још стајала 
уло  горена на крају вароши. Много касније стигла је у Милановац херојска српска 
војска / наши драги Солунци и донели златну слободу. 

Дочек српске војске са Солунског
фронта 1918. године
(Група аутора, Стари Милановац,
Горњи Милановац, 2003, 30)
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Од 1919. до 1941. године

После краћег саветовања решено је у нашој породици да Момчило и ја кренемо 
што пре у Београд, као претходници и коначари, јер је требало испитати пут до 
Београда и у њему пронаћи стан, а у исто време састати се са најстаријим братом 
Живорадом, који је већ са војском стигао у Београд, са Солунског фронта. 

Требало је наставити прекинуто школовање; Момчило да настави студије на 
Универзитету, а ја, Даринка и Славка да продужимо похађање гимназије. Али како 
доћи до Београда? Све је још било разривено, неуређено и пропало. У том моменту 
у Милановцу није био ни један кочијаш који би нас одвезао до Београда, а пруге су 
све биле разрушене. По савету нашег енергичног и предузимљивог оца, Момчило 
и ја решили смо да кренемо у Београд пешке. Срачунали смо да тај пут дуг 125 ки-
лометара, можемо да савладамо за два дана. Тако је и било. 

Почетком фебруара 1919. године кренули смо са торбама на леђима и штапо-
ви ма у рукама, у рано јутро у правцу Тополе. Отац нас је испратио далеко изван 
ва роши и давши нам последња упутства, опростио се са нама и кренуо натраг у ва-
рош, а ми напред у нови живот. Тишина, залеђени пут, измаглица и неизвесност у 
коју идемо створили су у нама неспокојство и нелагодност, па смо веома дуго ишли 
ћутећи, ја дечак од 16 година и Момчило младић од 23 године, сваки занесен у своје 
мисли и планове за будућност. Још читавих два сата нисмо никог срели на путу. Све 
је било мирно и успавано, још је цела земља била у обамрлом стању од дуге и тешке 
окупације. Лењо су се дизали димови из удаљених сељачких кућа, али је живот био 
пригушен и тих, из даљине се никакав глас, или одјек није чуо; у овој празнини, у 
овој гробној тишини, осећали смо се страшно осамљени и потиштени. Кретали смо 
се најпре механички, са времена на време погледајући се, свакако тиме одржавајући 
и испитујући снагу за даљи пут. 

Тек када је сунце, тајанствено али животворно, појавило се иза оближњег брда, 
приђе нам један средовечан сељак, са побочног сеоског пута. Рече нам да је ту из 
неког оближњег села, и да и он иде послом у Тополу, а затим у Београд. То нас је 
много обрадовало и одмах смо заподенули пријатељски разговор са њим. По оби-
чају нашег сеоског живља из тог краја, он нам је испричао целу своју историју. Да 
је био у рату, да је са тешком муком сачувао главу, јер „није лако са Швабом рато-
вати”. Да је код куће затекао велику сиротињу и да сада иде у Тополу код једног 
пријатеља, који треба да га препоручи за какав било посао у Београду. Да му је са-
мо да се запосли у Београду, а он ће после лако с времена на време „да скокне до 
куће”, да жени и деци остави мало пара. Са собом није ништа носио, ишао је пот-
пу но слободан, са рукама у џеповима од чакшира, грубо скројених и још грубље 
саши вених од дебелог сељачког сукна. На себи је још имао изношен и искрпљен 
војничики копоран, мало тесан, а на глави забачену војничку шајкачу. Одмах нам је 
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саопштио да има за појасом пун војнички револвер и нож белокорац и да не треба 
да се плашимо опасних и поганих људи. Ипак цело његово понашање и његов изглед 
одавали су човека који је дуго био одсутан из наше средине, а на његовом лицу 
још су се оцртавали трагови страшног рата. Када га је Момчило послужио добром 
цигаретом, то је схватио као највећу почаст и тада смо се сасвим спријатељили. 

Сада смо већ чешће се одмарали и свраћали успут у сеоске кафане. У једној та  -
к вој кафани смо и ручали са нашим сапутником и добро се одморили. Он је из 
скромности хтео да руча само сувог хлеба, који је једва добио од нељубазног ка фе-
џије, али када је видео да ми имамо сувише хране у торбама, некако се приволео да 
једе са нама, а свој хлеб оставио је за вечеру, која треба да буде у Тополи.

Истог дана увече око 6 часова стигли смо у Тополу. Били смо много уморни, али 
не и клонули. Растали смо се од нашег пријатеља и пронашли кућу старог Мате-
бравара, који је радио раније браварске послове за нашег оца. Он нас је љубазно 
до чекао и домаћински угостио. Спавали смо у његовим веома удобним и веома 
чи  стим креветима, као мала деца, а сутрадан рано нас је пробудио, послужио нас 
вео ма обилним и укусним доручком и испратио нас од изван вароши. Пожелео нам 
је срећан пут и вратио се полако натраг, у свом кратком капуту и црној шубари и 
са својим косматим брковима. Никад га више нисмо видели, али га не заборависмо 
јер нам је за време вечере у његовој топлој и удобној кујни неколико пута поновио, 

Топола око 1920. године
(дописна карта, https://politikin-zabavnik.
co.rs/pz/content/stare-slike-srbije-i-sire-
okoline-da-beograd-nije-0?page%3D180=jpg, 
приступљено 10. августа 2017. године)
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„морате много радити и бити поштени као што је ваш отац.” А његова жена нас је 
посматрала очима пуним суза. 

Већ је почело увелико да свиће, а то свитање је обећавало један нов и леп сун-
чани дан. Ми смо полако ишли, јер је пут био прилично разрован и залеђен и 
одједном смо спазили на приличној удаљености човека на средини пута. Он нам је 
по шао у сусрет. Био је то наш јучерашњи сапутник. Нашао је свог пријатеља и до-
био препоруку за Београд. Сада треба да стигнемо у Раљу за преноћиште, а сутра 
правац за Београд. А од Тополе до Раље треба пешачити скоро цео дан. Па ипак смо 
и тај пут, иако већ прилично уморни, некако неосетно савладали. 

Када се сасвим разданило почели су да нам пристижу нови сапутници. Прво 
један старији човек са својим сином студентом. Обојица нерасположени и ћутљиви, 
а студент још и стидљив. Затим још два сељака, старијих година, врло изгладнела и 
много одрпана. Чим су нам пришли одмах су од Момчила тражили дувана, и разу-
ме се одмах га и добили. То их је много развеселило и почели су да причају много 
и досадно. Момчило их је слушао добродушно и самилосно. Сад је наишао и пети 
нови сапутник пешак. Тај је био варошанин, али врло чудног изгледа. На чупавој 
глави имао је мали изгужвани шеширић – „као да су га краве жвакале”, – намештен 
више на потиљак и укосо; на себи је имао поширок и подугачак стари зимски капут 
испод кога су вириле кратке и искрзане панталоне; а на ногама плитке женске ци-
пеле са повисоким потпетицама. Био је, као што кажу моји сељаци, „каљав до гуше”, 
а нос му је био мало црвен, мало модар. Испуњавао је све услове за добар смех али 
ми смо га примили са сажаљењем и братски. Тако је онда било време, после свр-
шетка Првог светског рата. Овај несрећни човек био је обућар, ваљда је и он пошао 
у Београд да тражи посла. Углавном сви смо у Београд пошли са једним истим 
заједничким циљем, да нешто остваримо. А како смо међусобно били различити, а 
како су нам се ипак циљеви разликовали!

Предвече смо стигли у Раљу, пусту и зачмалу. Живота је било само у једној ру ж-
ној, прљавој и хладној кафани, а то је било једино место где се могло преноћити. Ка-
фана је била скоро пуна. Гости су већином били сељаци, при путу, исто овако као и 
ми. Једва смо нашли два празна стола и неколико столица. Тако смо се некако сме с-
ти ли и чекали време за вечеру. Сељаци су галамили пили ракију, пушили и пљуцка-
ли на патос. Ваздух је био засићен испарењима и смрадом, и нико није ни помиш-
љао да кафану мало проветри, а најмање кафеџија, који је безвољно посматрао своје 
муштерије и с времена на време приносио им чокање са ракијом. Друго ништа се 
није могло ни добити од овог друмског угоститеља, осим ове промућкане ракије, 
чији је мирис блажено испуњавао душе ових несрећних људи. 

Према једној чкиљавој петролејској лампи вечерали смо на двоје-на троје и већ 
почели да се припремамо за спавање. Тада је кафеџија одједанпут и изненада ски -
нуо лампу са зида и некуд се изгубио. Сада је настала паклена вика, псовање и лу -
пање штаповима по столовима. Али то ништа није помогло, кафеџија се није вра -
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тио и ми смо остали у потпуном мраку. Наш први сапутник, сељак, бивши војник 
са Солунског фронта, брзо се снашао. Одмах је саставио два стола, који су нам при-
падали, и готово наредио да се ја и Момчило сместимо на њих за спавање. Учи нили 
смо то одмах ставивши торбе под главе. Он је легао испод стола на го, влажан и 
блатав патос, а остали су се разместили по столицама. И други су на правили сличне 
комбинације. После извесног времена почела је да се јавља чудна музика саставље-
на од хркања, кркљања, шиштања и пиштања. О неком спавању није могло бити 
ни говора. Даске голих столова су нас жуљиле, а вратови су нас болели од тврдих 
и неравних торби. Сваки час смо устајали и у седећем ставу на столовима зурили 
у мрак. Није се могло дисати од влаге и ракијских испарења, а до чистог ваздуха се 
ниако није могло доћи, јер су сви прозори били препречени заспалим људима. Ова 
нам је ноћ за време овог пута била најтежа, али помисао да ћемо сутра по подне 
бити у Београду и тамо срести брата Живорада, ког четири године нисмо видели, 
давала нам је снаге да то све поднесемо. 

Око три сата после поноћи, почели су људи да се мешкоље и буде. Од хладноће 
их је хватала дрхтавица и са спавањем је било свршено. Почели су да зевају и да 
разговарају гласно. Сад је могло да се излази напоље и враћа унутра. Од честог от-
ва рања врата, ваздух се у кафани мало проветрио. Наш спавач испод стола дрхтао 
је, протезао се и зевао на сав глас. Одмах је питао Момчила и мене како смо спавали. 
Одговорили смо му – „не може бити боље”, – а он је на то додао – „па дабоме ви 
сте имали најбоље место”. Разуме се, његовим посредовањем и старањем. Одмах је 
добио нову цигару дувана и разговор је настављен, где је синоћ био прекинут. 

Почело је да свањава, бела светлост продирала је кроз убрљане и осветљавала 
згурене сељаке поређане око прозора као неке утваре. Галама се полако утишала. 
Било је очигледно да су сви били изморени и гладни. А када смо један по један иза-
шли пред кафану, да сваки пође својим путем, тек се онда видело колико је то била 
бедна и измрцварена гомила. Зар су то они исти сељаци чије песме и игре ја толико 
волим! Где је она њихова веселост са бучних свадби и веселих вашара са богатих 
берби и веселих комишања? Зар је могао један рат да све то збрише и да од људи 
пуних животне радости створи гомиле одрпаних бедника, који сада са тојагама у 
рукама иду разривеним и раскаљаним друмовима за парчетом хлеба. Да, тај је рат 
био и прошао, а сада се тек виде његове последице. Али нико од нас тада није ни 
помислио да ће доћи један још гори и свирепији рат, само смо се разишли сваки у 
свом правцу и немо смо посматрали страховито разрушену железничку пругу. 

У Београд смо стигли око два сата по подне, по најлепшем сунчаном дану. Мом-
чило је био више узбуђен него ја, јер је он ову варош добро познавао из својих 
ги м  назијских и студентских дана. Већ од Карађорђевог парка ка Славији почео је 
да ми објашњава и показује знаменитости овог краја. Ја сам тада први пут дошао 
у Бео град и све ми је било ново и интересантно. Београд је тада био доста велика 
варош, али веома скромно уређена. 

Поглед на Теразије са кућом
Алексе Крсмановића
(Б. Вујовић, Београд у прошлости
и садашњости, Београд, 2003, сл. 32)
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Одмах смо кренули у Макензијеву улицу која је почињала од Славије да тамо 
пронађемо атеље Милоша Голубовића22, сликара, да бисмо од њега дознали адресу 
нашег брата Живорада. На умор и све друге тегобе са путовања сопственим ногама, 
потпуно смо сада заборавили. Нека нова и неодољива снага појавила се у нама. 

Сликара Голубовића затекли смо у његовом скромном атељеу баш за време ра-
да. Много се изненадио и обрадовао кад нас је видео и дивио нам се што смо то-
ли ки пут превалили пешке за два и по дана. Он је још био у војничкој униформи. 
Имао је чврсто држање и изгледао веома свеже. Од њега смо сазнали да Живорад 

станује заједно са Костом Миличевићем23 сликаром у улици Милоша Великог у јед -
ној старој кући, у дну саме улице, са леве стране, тамо где почиње низбрдица, која 
води ка кафани „Мостар”. Одмах смо пошли у том правцу, не мислећи на при лич ну 
удаљеност тог места. Кућу смо одмах пронашли, али Живорад није био код куће. 
Дочекао нас је Коста Миличевић са огромном радошћу, правећи чудне гестику-
ла ције и велику галаму. Тапшао нас је по леђима и образима, гуркао нас тамо и 
ова мо и завиривао нас са свих страна. Није могао да се начуди колико сам ја по-
ра стао за четири године, од када ме је последњи пут видео у Горњем Миланов цу. 
А ја сам њега од онда добро запамтио и сада констатовао да се није ни за дла ку 

Живорад Настасијевић (лево)
и Милош Голубовић (десно) са пријатељем
(фотографија, Музеј РТК, Л-847)

22   Милош Голубовић (Крагујевац, 1888 – Београд, 
1961), сликар, школовање је започео у Првој 
сликарској школи и школи Кирила Кутлика, а 
завршио у Уметничко-занатској школи у Београду. 
Боравио је у Бечу, Будимпешти, Минхену, Лозани 
и Москви. Кратко је студирао на Уметничкој 
академији у Прагу. Први светски рат проводи на 
фронту, а затим као ратни сликар при Врховној 
команди. Био је члан друштва Медулић, један од 
оснивача Удружења ликовних уметника (УЛУС), 
Ладе и Удружења ратних сликара и вајара 
1912‒1918. у Београду.

23   Коста Миличевић (Врака код Скадра, 1877 – 
Београд, 1920), сликар, уметничко формирање 
започео је код Кирила Кутлика у Београду, потом у 
Прагу (1898-1899) и Минхену (1902-1903). Живео 
је у веома тешким условима. У Првом светском 
рату учествовао је као војник, а затим и као сликар 
Врховне команде на Крфу. 
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из  менио. Те 1914. године, он је прошао кроз Горњи Милановац као неки војни об-
вез  ник своје врсте. На себи је имао цивилне панталоне стављене у грубе чарапе, 
војнички копоран, прописну шајкачу и цивилни зимски капут опасан у струку деб  -
љим канапом. Био је висок и сувоњав. Имао је шиљато лице са шиљатом бради цом 
и упадљивим брчићима, бистре и ситне очи, упале у дубоке очне дупље и рова во 
лице од прележаних богиња. Сада је био исти такав, само на себи је имао одлич но 
скројено одело енглеских официра од финог штофа зеленкасто-жуте боје и саврше-
но лепе официрске цокуле. Одмах је почео да предлаже и навија да нас двојица ту 
са њим станујемо и правимо комбинације о уптреби моје личности за набавку ци-
гарета, хлеба и других намирница. Али му је најважније било то, да ми ту спавамо 
јер је био много плашљив, бојао се мрака и самоће, нарочито када (га) је Живорад 
остављао самог. А то се често догађало. 

Соба у којој су њих двојица становали била је доста велика, али веома скромно 
намештена: два кревета, орман, сто, две столице и умиваоник. Претсобље је било 
још веће, поплочано циглом, и неправилног облика, а уз то још и доста мрачно. Ко-
ста нам је одмах показао један резервни пољски војнички кревет и одмах на пра вио 
комбинацију, да ја спавам са Живорадом у кревету, а Момчило на пољском кревету. 
Тако је било за првих неколико дана. Сада нам је тек рекао да се Живорад можда 
налази у Невесињској улици код Паје Предраговића24, сликара, где је требало да се 
искупи велико друштво ради забављања и игранке. Коста по природи детињаст чо-
век, а сувише велики уметник, избегавао је велика друштва, нарочито где се мно го 
играло, певало и свирало дилетантски, али је волео да слуша музичка извођења ве-
ликих дела и високо-уметничку интерпретацију. Тако је од свих флаути ста тог доба 
у Београду, једино могао да слуша Момчила. У томе је уживао до разне жености, и 
увек из јављивао како Момчилово свирање на фла ути подсећа на фине плаве тонове 
у сли кар ству. 

Коста није хтео да пође код Паје Предра говића са нама, али нас је саветовао 
да се ма ло одморимо, умијемо и дотерамо, па да онда иде мо. Међутим, ми смо све 
друго испунили, само се нисмо одмарали. Брзо смо се спреми ли и одмах пошли све 
узбрдо, ка Невесињској улици, час по поплочаним тротоарима, час по турској кал-
дрми, час по блатњавим леди нама. 

Симпатична и питома породица Паје Пре  д раговића, још не ожењеног кицоша 
своје вр сте, дочекала нас је најпријатељскије. Али Жи во рада тамо није било. На ма, 
мало разочара  ним неко из друштва рече, да је Живорада срео одавно, негде у Би-
тољској улици. Но сио је ноте и флауту. Сигурно је отишао негде на музици рање. 

Друштво нас је одмах прихватило и после краћег испитивања о свему и сваче-
му, прешло се на забављање; певање, свирање, играње и играње фоте. У друштву су 
били поред других још Милош Голубовић и Васа Поморишац25, сликар и Живојин 
Лу кић26, вајар. Милош Голубовић је много свирао на виолини, а Васа Помо ри шац је 
много певао и много играо у колу, а и прилично се удварао лепим девојка ма. Паја 

24   Павле Предраговић (Србобран, 1884 – Београд, 
1928), сликар импресиониста, скоро непознат 
данашњој ликовној јавности. После завршене 
гимназије уписао је Уметничко-занатску школу 
код Бете и Ристе Вукановић, коју је похађао свега 
две године. За време Првог светског рата је рањен 
и заробљен на бојном пољу. Крај рата дочекао је 
као заробљеник у логору Ашаху у Аустрији. По 
повратку у Београд интензивно је сликао, а потом је 
радио и декоративну пластику. Бавио се и музиком. 
Његова сликарска заоставштина углавном се налази 
у породици и код колекционара. Само шест слика 
се налази у музејима, четири у Народном музеју у 
Београду и две у Народном музеју у Смедеревској 
Паланци.
 
25   Васа Поморишац (Модош, сада Јаша Томић, 1893 
– Београд, 1961), сликар, студирао је на Уметничкој 
академији у Минхену и приватној школи М. Хајмана.
Учествовао је у Првом светском рату прво као војник,
а потом и као ратни сликар при Врховној команди. 
Након рата наставио је школовање на Академији за 
умјетност и обрт у Загребу и Уметничко-занатској 
школи у Београду. У Лондону се специјализовао 
за сликање на стаклу у Централној школи за 
уметност и задатке. Радио је као професор Ликовне 
академије, као и Академије примењених уметности 
у Београду. Један је од оснивача Зографа и Удружења 
квалификованих ликовних уметника Србије. 

26   Живојин Лукић (Београд, 1889 – Београд, 1934), 
вајар, студије је завршио у Москви. У Првом 
светском рату учествовао је као добровољац, а затим 
је постао један од уметника при Врховној команди. 
На иницијативу краља Петра Карађорђевића одлази 
у Рим где борави до 1922. године. Једно време је 
живео у Цавтату и радио са Иваном Мештровићем. 
Вратио се у Београд 1924. године. 
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Предраговић је свирао на виолини музику за играње, кола и валцере. И Голубовић и 
он су свирали напамет, антинотално. Најзад су натерали и мене да нешто отсвирам, 
што сам научио са нота, и ја сам им жељу испунио. Моје свирање им се допало а 
Паја је још и додао, тапшући ме по рамену, – „од тебе ће нешто бити”. Тако је ме ни 
било суђено да првог дана по уласку у Београд, уђем у весело и симпатично умет-
ничко друштво и још и да свирам на виолини. 

Касно у ноћ вратили смо се у Костин и Живорадов стан. Живорад нас је очеки-
вао са нестрпљењем, а и Коста није спавао, само је лежао на свом кревету на леђи ма 
прав као проштац, покривен војничким шињелом и пућкао пикавац давно испу-
шене цигарете. Сусрет са Живорадом био је веома дирљив и радосан. Готово до 
пред зору седели смо и разговарали о свему и свачему, а нарочито о грозотама рата 
и мукама које смо у њему претрпели. Коста је у свему томе водио прву реч и није ни 
помишљао на спавање. Кад је почело да свањава легли смо да спавамо по Костином 
плану: Живорад и ја у једном кревету, Момчило на пољском кревету а Ко ста на 
свом кревету, опет на леђима и прав као проштац, покривен шињелом, али без ци-
гарете у устима. 

Сутрадан, чим смо устали из кревета, почели су сликари да долазе код нас. Први 
је стигао Васа Поморишац, још у војничкој униформи, за њим Милош Голубовић, 
па онда Паја Предраговић. Голубовић, Живорад и Коста такође су били у униформи 
и још не разрешени војне дужности. Сви су много говорили о перипетијама, које 
су доживели у рату, али су били веома расположени и у сваком погледу оптимисти. 
Овакви састанци су се продужили свакодневно, све док нису прорадиле гимназије 
и Универзитет. 

Сваки дан сам шетао по београдским улицама и трговима, а често ишао и по 
његовој периферији. Свака улица, свака интересантнија кућа, сваки знатнији про-
лазник, побуђивали су моју радозналост и пажњу. А све је било скромно, запуштено 
и упропашћено: људи, куће и улице. 

После извесног времена стигле су у Београд наше три сестре, Наталија, Даринка 
и Славка. Оне су имале бољу срећу него Момчило и ја, допутовале су на врло до-
брим колима и за много краће време. Сада је требало наћи стан за нас петоро, а то 
није било баш тако лака ствар. Зато смо се морали привремено задовољити и са 
две собе код Боже Стефановића, банкарског чиновника, који је био пријатељ нашег 
оца. Његова кућа тада се налазила у улици Војводе Бране број 1, а ми смо у ствари 
би ли његови двомесечни гости. Овај питом и добар човек и његова ћерка Лала, на-
ша школска другарица, трудили су се да нам у њиховој кући буде добро и удобно, 
уко лико се то могло у оно време. 

Ја сам се одмах уписао у четврти разред Четврте мушке гимназије, у Гарашани-
новој улици, у близини Државне болнице, а моје сестре Даринка и Славка исто тако 
у четврти разред Женске гимназије. Момчило је продужио похађање Филозофског 
факултета на Универзитету, а Наталија је водила кућу и била шеф наше заједнице, 

Живојин Лукић
(фотографија, Н. Шуица, Дела: 1912-1918: 
каталог Уметничке збирке, Војни музеј, 
Београд, 1982)
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док је Живорад и даље остао у свом стану у тадашњој Ратарској улици број 131 (сада 
улица 27. марта). У оно време та је кућа била скоро на периферији вароши. Била је 
та зграда приземна, са улице и у вези са још једним мањим станом у дворишту. 
На  шој породици припадао је већи стан од претсобља, три велике собе, кујне, собе 
за млађе, оставе и клозета. Мањи стан из дворишта састојао се из две мање собе 
и кујне. Он је припадао другим станарима. Преко пута ове куће биo је прво доста 
за пуштен парк „Ћирила и Методија” у коме је касније импровизовано фудбалско 
игралиште „Српски мач”27, а најзад је у њему подигнут „Студентски дом”, који и да-
нас постоји у Студентском парку. 

За оно време стан је био врло велики и скоро луксузан и суседи су се чудили ка-
ко то да у таквом стану станују гимназисти и студенти. 

У међувремену су нам стигле ствари из Горњег Милановца и ми смо се лепо сме-
стили у овом стану, сада са Живорадом заједно. 

Слика тог нашег првог стана у Београду, изгледала је овако отприлике: 
Распоред просторија у овом стану нарочито сам нацртао, да би приказао собу 

број 1. у којој су се зачели они познати састанци, стално одржавани у нашој кући, 
нарочито за време Момчиловог живота. У тој соби је био Живорадов атеље, у коме 
је он и спавао, али је у њој био и клавир, па смо ту и стално музицирали. У истој 
соби сам ја почео и да компонујем још од 1920/21. године. А и Момчило је већ тада 
почео интензивно да пише, али је стално у том послу мењао просторије и место. 
У томе није био пробирач, па је врло често писао и у кујни, нарочито када устане 
рано изјутра. 

Ја сам свако пре подне имао часове у гимназији а поподне сам мало учио школ-
ске предмете и писао задатке, затим много више свирао на виолини и по мало ком-
поновао, а затим увече шетао на корзоу у Кнез Михаиловој улици и на Калемегда ну. 
У то време Четврта мушка гимназија била је врло шаролика и по саставу ученика 
и по саставу професора. Ту се углавном скупило све оно разнолико и ша ренолико, 
ученици и професори, који су неком срећом и случајношћу остали жи ви после ра та 
и ту се нашли. У моме разреду било је голобрадих младића у војнич ким униформа-
ма прко 20 година старости, који су пушили, пили редовно ракију, не ре довно се бри-
јали и врло слабо учили школске предмете. Њих је више интересо вао живот са ули-
це и задимљених кафана, него рад у школи и школска дисциплина. Са професорима 
су разговарали на равној нози, јер су већ били изграђени људи. Али је рет ко који од 
њих догурао до матуре. Већина је отишла у стручне школе и у Вој ну ака де мију. Тако 
су брзо постали прави грађани и ожењени људи. 

У оваквој средини нисам могао да сретнем нарочите другове са којима бих мо гао 
да склапам пријатељства, али сам налазио начин да будем у добрим односима и са 
овим старијим друговима „зрелим људима”, и са млађим „жутокљунцима” и „буба-
лицама”, како су их ови старији називали. У ствари ја сам као добар ученик, на ро-
чито добар математичар, био од користи свима, и приликом писмених задатака, 

Скица првог стана у Београду
(рукопис Пут у музику, Музиколошки 
институт САНУ, Београд, Инв. бр. СН I
број 33, стр. 97)

27   Српски мач, је било Борачко друштво основано 
1897. године у Београду. Године 1909. мења назив 
у Борачко-лоптарско друштво Српски мач. Један 
од оснивача друштва био је Шарл Дусе (Charles 
Doucet), учитељ мачевања на Војној академији у 
Београду. Вежбаоница друштва била је у старој 
згради Српске народне скупштине. Друштво је често 
приређивало добро посећена такмичења. Нарочито 
су се истицали питомци Војне академије, млади 
официри и чланови Српског мача, у првом реду 
Радивоје Новаковић. Он је иницирао и покретање 
лоптачке секције, а 1906. изабран је за председника 
друштва. Српски мач се после 1906. оријентисао 
више на фудбал и био је до 1914. међу најбољим 
спортским друштвима Србије. Године 1911. десетак 
најбољих фудбалера напушта клуб, па вредност 
фудбалске екипе опада. У првим поратним годинама 
фудбалска секција такмичи се у нижим разредима 
за првенство Београда, а мачевање је одласком 
Радивоја Новаковића потпуно занемарено.
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и приликом усмених одговора, за оцену, јер сам обично седео у другој или трећој 
клу пи и вешто „суфлирао”, невољницима и страдалницима, који су добијали двојке 
само зато „што их мрзе професори”. Један од мојих другова, чак је написао и веома 
ду хо виту песму у том смислу и посветио је мени. Као да је мени живот веома мрзак 
због наметљивих другова за време писмених задатака. Али они су сматрали да је 
њи хово право, да оно што не знају, дограбе од онога што зна. То је било од памтиве-
ка и тако ће бити докле год постоје овакве школе. 

Професори су нам били већином озбиљни људи, али и они поремећени ратом 
прилично су се тешко сналазили у свом одговорном послу, па је врло често између 
њих и мало дрскијих ученика долазило до бучних расправа и свађа, често због ка-
кве маленкости. И једна и друга страна била је наелектрисана и лако је долазило до 
изненадних варница. Али кажњавања и принудних мера према ученицима било је 
веома мало или никако. Зато су се ђаци осилили и често приређивали штрајкове. 
Једног дана због слабо загреваних учионица (била је зима), сви ученици наше гим-
назије излетели су на улицу и упутили се право у министарство просвете, дижући 
велику галаму по улицама. Министарство просвете тада је било у Краља Милана 
ули ци у оној старој стилској згради преко пута Старог двора. 

Брзо смо стигли до министарства и ту се зауставили дерући се на сав глас, а ве-
лики број ђака угурао се и у тесно двориште ове зграде. Нисмо се растурали. Онда 
се лично појавио министар просвете (мислим да је био Љуба Јовановић)28 и обећао 
нам топле учионице. Тако је и било. 

Другом приликом смо демонстрирали опет на иницијативу наше Четврте гим-
назије (често називане „мангупска гимназија”) пред самом зградом Претсед ниш тва 
владе, опет због неке ђачке невоље. Том приликом појавио се на балкону претседник 
владе (Љуба Давидовић)29 и одржао нам један благ и умирујући говор, али нам је 
обећао и испуњење свих наших жеља и захтева. Тада смо се мирно растурили. 

Било је и ситнијих штрајкова у оквиру саме гимназије. Али то није имало такав 
одјек као горња два примера. 

Ја лично нисам ничим нарочито истицао у тој гимназији, једино што сам добро 
учио и постизао добре резултате у погледу годишњих успеха, тако да сам осми ра-
зред и матуру завршио са одличним успехом. Али сам у то време стално компо но-
вао мање музичке комаде и стално их носио уза се у једној малој нотној свесци. Те 
композиције нисам ником показивао и многе од њих сам уништио, али сам неке и 
сачувао, и касније између 1921. и 1923. године, их дотерао и прерадио, па су тако 
постале као клавирски комади за децу, који се стално изводе. 

Од фебруара месеца 1919. до јула 1921. године ја сам завршио четврти разред, 
пети, шести, седми и осми разред гимназије, а затим одмах и матурирао. То време 
проведено у гимназији (и сви догађаји који су се у њему одиграли), није на мене 
оста вио тако значајне утиске, као што се то догађа другим ученицима. Уопште, рад 
и живот у школама, па чак после и на универзитету, никад на мене нису остављали 

Кућа у којој је породица живела
од 1920. до 1929. године

28   Љубомир Јовановић (Котор, 1865 – Београд, 
1928), историчар и политичар. Био је редован 
професор Универзитета у Београду од оснивања 
1905. године, академик СКА, министар просвете, 
министар унутрашњих дела, члан Државног савета. 
Учествовао је у прогону Драгутина Димитријевића 
Аписа и покрета Црна рука. Пред крај живота 
постао је близак краљу Александру и велики 
противник Николе Пашића, због чега је искључен из 
Народне радикалне странке.

29   Љубомир М. Давидовић (Влашко Поље, 1863 
– Београд, 1940), политичар, државник, оснивач 
и први председник Демократске странке. Био 
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упечатљиве ђачке утиске, јер ја сам тај рад потпуно одвајао од мог унутрашњег 
живота, који је био потпуно индивидуалан. Али сам имао велико интересовање 
за све предмете и проучавао их са интересовањем и био сам врло дисциплинован 
ученик. Дакле, у мојој природи није постојало оно типично школско, ђачко, буба-
личко, како то ђаци кажу, па сам можда и због тога лако савлађивао све предмете са 
мало напора и мало рада. 

Одмах после положене матуре бацио сам се свом снагом на музику. Стално сам 
вежбао свирање на виолини, компоновао и проучавао теорију музике, нарочито 
науку о хармонији, музичке облике и инструментацију. Поред свега овога моје му-
зичко искуство нарочито се богатило једном врстом музичког рада, који је за мене 
био и интересантан и врло користан. Да бисмо могли Живорад, Момчило и ја да 
свирамо заједно, ја сам морао многе чувене композиције Бетовена, Хајдна, Моцарта 
и других композитора да прерађујем за две флауте и виолину (Момчило је свирао 
прву флауту, Живорад другу флауту, а ја виолину). Касније када је Момчило научио 
да свира виолончело био сам у много бољем положају јер сам располагао са једним 
басовским инструментом: флаута, виолина и чело, то је већ био један бога тији ан-
самбл. Али сваки, који се мало разуме и сналази у оркестарским партитура ма и кла-
вирским изводима, може да схвати колико је то тежак и суптилан чисто за натско-
музичарски посао, за једног младог почетника који тек улази у тајне му зич  ког 
сви  рања. А ја сам имао храбрости да прерадим поједине ставове Бетовенове пете, 
ше  сте и девете симфоније за флауту, виолину и чело. И што је веома важно било за 
мене, то је давало прилично добру целину и добро је звучало. Успевао сам да пра-
вилно идем за мотивском грађом и музичком формом и да из хармоније узимам 
најбит није елементе. Такође сам морао да се спретно сналазим у инструментацији и 
транс по новању разних инструмената, који су се појављивали у разним партитура-
ма, а при том да се држим само оних могућности које се могу доделити у техничком 
погледу флаути, виолини и челу. Због тога сам морао да научим да помало свирам 
и флауту и на челу, а касни је када смо образовали и гу дачки квартет у нашој кући, 
опет сам морао ја да научим свирање на вио ли. То ми је ишло ла ко и од руке, јер сам 
већ био прилично добар виолиниста.

Убрзо се овај рад на аранжирању проши рио још и више. Када сам се 1921. године 
уписао на Технички фа  култет – архитектонски одсек, упознао сам се са мно гим 
сту дентима који су свирали на виолини, или на клавиру. Тада смо саставили један 
мали оркестар од две флауте (или једне флауте) прве и друге виолине, вио  ле, чела 

Флаута браће Настасијевић
(Музеј РТК, Л-1030)

Виолончело
(Музеј РТК, Л-1307)
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и клавира. Сада сам ја могао да радим мно го лакше и боље, и са звучних ефеката 
мно го више. За ра злику од ранијег рада сада сам узимао Хајднове, Мо цартове и Бе-
товенове ста вове из соната за клавир, или клавир и виолину и разрађивао, управо 
ин струмен ти рао на сли чан начин. Са овако спремљеним делима, кон церти  ра ли 
смо дуже време и у нашој кући и у изве сним бо љим породицама у Београду. 

Када сам овај црначки посао радио (ја сам морао сам и све деонице за инстру-
менте да пре писујем) нисам уоп  ште био свестан, коли ко ће то искуство касније да 
ми користи приликом компо но вања и инструментирања мојих ком по зиција. 

Године 1921. ступио сам као први виолиниста у један студентски оркестар, ко ји 
је свирао за потребе школског друштва, а с времена на време приређивао је и кон-
церте. У прво време овим концертом је дириговао искусни музичар, виолиниста и 
диригент, Јован Фрајт30, по рођењу Чех, а после две године на његово место дошао је 
Петар Крстић31, композитор и диригент. Са Крстићем смо 1923. године приредили 
кон церт у Куманову и Скопљу са лепим успехом. Али концерт у Скопљу смо обога-
тили и извођењем Шубертовог гудачког квартета у Ес-дур-у. Овај концерт споми-
њем и због тога што је у њему суделовао и мој брат Момчило. Он је у гудачком 
квар тету свирао виолончело, а ја прву виолину. Другу виолину и виолу свирала су 
два члана оркестра. Све ми се чини да је тада први пут у Скопљу засвирао гудачки 
квартет, одкада оно постоји. И поред тога што је скопљанска публика, у то време 
била на прилично ниском ступњу музичког образовања, она је пажљивије слушала 
гудачки квартет него оркестар. 

После ових успелих концерата, наш оркестар прихвата музичко друштво Стан-
ковић32, које је имало свој дом, своју музичку школу и свој мешовити хор, у оно вре-
ме познат и уважаван. Сада се наш оркестар назива Симфонијски оркестар Стан-
ковић. Као диригент остаје и даље Петар Крстић, а председник оркестра је Пе тар 
Бајаловић33, док за секретара оркестра сви чланови једногласно бирају мене. Одмах 
је почео озбиљан рад и ми смо били у могућности да два-три пута годишње при ре-
димо симфонијске концерте са веома озбиљним програмом и са прилично добрим 
извођењем. Већином смо свирали дела Бечких класичара Хајдна, Моцарта и Бе-
товена, а понеки пут Вебера и Менделсона. Некако у то време долази нам у Београд 
из Горњег Милановца и наш најмлађи брат Славомир са оцем и мајком. Њих троје 
се стално настањују у Београду заједно са нама. Славомир одмах почиње да учи 
свирање на челу (око 1921.) са лепим и брзим успехом. После две године учења и 
он је већ могао да суделује у нашем оркестру. Тако смо у то време сва четири брата 
свирали у оркестру Станковић. Живорад је свирао прву флауту, ја прву виолину, а 
Момчило и Славомир виолончела и при том седели заједно за истим пултом. 

Убрзо долазимо у сукоб са диригентом Петром Крстићем, јер он покушава да 
класичне симфоније замени лакшом и забавнијом музиком, истичући да нашој пу-
блици не треба свирати тако тешку музику као што су Бетовенове симфоније, већ 
како он каже „серенаде пицикато”. Мене и моју браћу то је много револтирало и ми 

је професор престолонаследнику Александру 
Карађорђевићу, министар просвете 1904. и 1914, 
председник Народне скупштине, председник 
Београдске општине, председник Владе Краљевине 
СХС 1919. и 1924. Током српске голготе био је задужен
за смештај и образовање избегличке деце на острву 
Крфу. Захваљујући њему на Крфу су излазиле српске 
новине. Један је од твораца Крфске декларације.

30   Јован Фрајт (Плзен, 1882 – Београд, 1938), потиче 
из чешке породице која је живела у Плзену и дала 
неколико генерација музичара. Настанио се 1903. 
године у Србији, где је развио свестрану делатност 
као виолиниста, оргуљаш, диригент, композитор и 
музички издавач. У Београду је основао издавачку 
кућу Edition Frajt, коју је након његове смрти 1938. 
године преузео његов син Стеван, такође музичар.
 
31   Петар Крстић (Београд, 1877 – Београд, 1957), 
композитор, диригент и музички педагог. Студије 
композиције завршио је на конзерваторијуму у 
Бечу (R. Fuchs), где је апсолвирао и музиколошки 
одсек Филозофског факултета. Након повратка 
у Београд био је диригент Народног позоришта 
од 1903. до 1912. године. Након смрти Стевана 
Мокрањца преузео је 1914. дужност диригента и 
наставника Српске музичке школе коју је вршио до 
1921. Исте дужности обављао је и у Музичкој школи 
Станковић. Упоредо је радио и као наставник у 
гимназији (1903-28). Био је шеф одсека за уметност
и књижевност у Министарству просвете од 1929.
до 1938. и шеф музичког одсека у београдској радио
станици. Главни уредник Музичког гласника, 
а сарађивао је и у дневном листу Правда као 
критичар. Такође, наступао је и као оркестарски 
диригент и хоровођа више београдских певачких 
друштава.
 
32   Музичко друштво Станковић основано је 1881.
године, а име је добило по српском композитору, 
хоровођи и пијанисти Корнелију Станковићу. 
Године 1911. прераста у музичку школу основану 
под покровитељством Њ. В. Краља Петра I 
Карађорђевића. Први директор школе био је 
Станислав Бинички, а у школи су се предавали 
клавир, соло певање, виолина, солфеђо и теорија 
музике. У школи су предавали врсни педагози и 
музички експерти попут Мери Жежељ, брачног 
пара Бинички, Емила Хајека, Стане Ђурић-Клајн, 
Михаила Вукдраговића, Бранка Цвејића и многих 
других. Од 1947. године школа је државна установа 
и добија ранг средње музичке школе. Од 1993. уводи 
се одсек за џез музику, тада једини одсек за ту врсту 
музике у југоисточној Европи.
 
33   Петар Бајаловић (Шабац, 1876 – Београд, 
1947), архитекта, Технички факултет завршио је 
у Београду, а  Политехнику у Карлсруеу. Од 1906. 
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смо престали да одлазимо на пробе. А то су затим учинили и још неки културнији 
и боље обра зова  ни музички чланови. Та је криза убрзо ре шена до ласком за прет-
седника оркестра Станко вић адво  ка та Душана Путника34, му зички вео ма образова -
ног човека и доброг вио линисте. У то вре ме је у Београ ду био најбољи оперски и 
симфо нијски дири гент Иван Брезовшек35. Душан Путник успева да ње га до веде за 
диригента оркестра Станковић и та да почи ње наш веома озбиљан рад на студира-
њу симфо   нијских дела и приређивању веома озбиљ них и успе  лих концера та.  Дугим 
и стручним ра дом са Бре   зов  шеком успели смо да дамо неке вео ма успеле кон  цер те. 
Један такав концерт садржа вао је следећа дела: Вебер, увертира за оперу Обе рон; 
Бе товен, Kон церт за виолину соло и оркестар и Дру га симфонија. Овај кон церт је 
из веден у На род ном позоришту пред препу ном дво раном уз највеће одобра вање 
публике и при з на ње критике. 

У то време се у Београду појављује и Ловро Матачић36, млади и талентовани 
диригент, ког је из Новог Сада довео Станислав Винавер37, књижевник и музички 
критичар. Матачић убрзо постаје диригент певачког друштва Обилић38 на Београд-
ском универзитету и диригент Београдске опере. Својим великим талентом и неу-
морним радом он се брзо истиче у Обилићу и у Oпери. У прво време нарочито су 
запажене његове интерпретације Мокрањчевих руковети и опере Трубадур на сце-
ни Београдске опере. Сада Иван Брезовшек полако почиње да уводи Матачића у 
оркестар Станковић, а он се постепено почиње ослобађати обавеза према том орке-
стру. Наш претседник Душан Путник био је у пријатељским односима са Брезов-
шеком и никако му није било пријатно ово његово повлачење. Али ипак на крају је 
та смена извршена без икаквих потреса у оркестру, па је тако једно време радио са 
нама Матачић врло успешно. Веома добро се сећам извођења Крунидбене мисе од 
Моцарта у друштву са хором Обилић и солистима Београдске опере. Матачић је ово 
дело одлично спремио и дириговао, а ми смо под његовим дириговањем веома радо 
свирали. Успех на концерту је био велики. 

Познанство и пријатељство са Брезовшеком и Матачићем, поред пријатности 
донело ми је и извесних користи. Са Брезовшеком сам често расправљао о дири-
гентској и композиционој техници, нарочито о форми већих оркестарских дела и о 
инструментацији. Он ме је често водио својој кући, и пошто је био одличан пијани-
ста, свирао ми је из клавирских извода многа позната и мање позната оркестарска 
дела, затим увертире из опера и томе сличне ствари. И у тим моментима смо увек 
дискутовали о тим делима. У многим стварима се нисмо слагали, али он се на то није 
љутио. Брезовшек је био одличан музичар – занатлија, али није био велики уметник 
и ако је могао људе да загреје за извесне ствари у музици. Док је Матачић, још врло 
млад човек, који се тада још увек изграђивао и богатио своја музичка искуства и 
знања у пракси, био увек у неком одушевљењу, у музичкој ватри, лако придобијао 
људе и одушевљавао их за музику и њене лепоте. Ипак је и Матачић у тим својим 
младим годинама многе добре ствари научио и примио од Брезовшека, поред чисто 

до смрти био је професор нацртне геометрије на 
Техничком факултету у Београду, где се истакао 
као одличан педагог. Свирао је виолину и велико 
интересовање показао је за фотографију.
 
34   Др Душан Путник, адвокат, пасионирани аматер 
и велики познавалац музичке литературе. 1928. 
године дошао за председника оркестра Станковић.

35   Иван Брезовшек (Студенци, 1898 – Београд, 
1942), након завршених музичких студија на 
конзерваторијуму у Дортмунду био је диригент 
у немачким градским позориштима, капелник 
аустријске војне музике, диригент Народног 
позоришта у Љубљани (1919‒1921), диригент Опере 
Народног позоришта у Београду (1921‒1942), као и 
професор клавира у Музичкој школи у Београду.
Као оперски диригент знатно је допринео 
уметничком успону Београдске опере у периоду 
између два светска рата. 

36   Ловро Матачић (Сушак, 1899 – Загреб, 1985), 
диригент, веома рано је уписао студије музике у 
Бечу и већ 1915. године постао корепетитор Опере 
у Келну. Као стални диригент био је у оперским 
кућама у Осјеку, Новом Саду, Љубљани, Београду 

Иван Брезовшек (1898–1942)
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занатских ствари, још и солидност, озбиљност и истрајност у раду. Матачић је у то 
време такође врло добро свирао на клавиру, неком својом специјалном техником и 
оригиналним прстометом. Као и Брезовшек и он је могао лако и убедљиво да по  мо-
ћу клавира чита врло компликоване оркестарске партитуре. Мени је то у оно вре ме 
било од велике користи. 

Овој двојици наших истакнутих диригената ја сам показао неке од мојих ком-
позиција, оркестарске, хорске и камерне музике. И Брезовшек и Матачић, иако су 
били два различита музичка темперамента и имали прилично различите погледе 
на музичко стваралаштво и његово извођење, дали су готово иста мишљења о мо-
јим композицијама и њиховој вредности. Та мишљења су била врло похвална и 
нео бично позитивна, а нарочито су истицала оригиналност мојих музичких тема, 
хармоније и стила. Иако сам тада био врло млад, и мало познат као композитор, 
обојица су ми обећали своју помоћ и подршку за извођење мојих дела. Касније су 
то и испунили, сваки у границама својих могућности. Матачић ми је одмах поручио 
да компонујем једну хорску песму за мушки хор Обилић. Ја сам то одмах и учинио, 
јер је то онда за мене било велико признање. 

Рекао сам раније да се у то време почело формирати у нашој кући недељно са-
стајање многих београдских уметника, а нарочито сликара, књижевника и музи чара. 
Али су многи свраћали код нас и преко недеље, иако смо од центра вароши били 
прилично удаљени. Ти састанци су се полако ширили и усавршавали тако да су убр зо 
постали читави концерти испуњени камерном музиком, читањем књижевних де ла 

и Риги, потом диригент Бечких симфоничара, 
Берлинске филхармоније. После Другог светског 
рата дириговао је у оперским кућама у Бечу, Берлину,
Дрездену, Лондону, Милану, Риму, Токију. Након 
повратка у Загреб постао је доживотни шеф 
диригент Загребачке филхармоније. Добитник је 
многих страних и домаћих признања и награда: 
Брукнерове медаље од Међународног Брукнеровог 
друштва, медаље Сметана, Јаначек, Ханс вон Белов, 
Крст I реда за науку и уметност, Орден Св. Саве 
V реда и друге. Био је члан Академије Тиберина 
у Риму. Основао је Фонд за усавршавање младих 
диригената.

37   Станислав Винавер (Шабац, 1891 – Нишка Бања, 
1955), књижевник и преводилац. На Сорбони је
завршио математику и физику. У балканским 
ратовима и Првом светском рату учествовао је као 
добровољац, један од 1300 каплара. Као члан српске 
дипломатске мисије путује у Француску, Велику 
Британију и Петроград. По окончању рата кратко је 
запослен у Министарству просвете, а потом се
посветио новинарству и књижевности као припадник
шаролике групе младих и нових модернистичких 
српских књижевника. Писао је као стални критичар
за часопис Време. Други светски рат провео је у 
заробљеништву у немачком логору Оснабрик. 
Последње године провео је у Београду као 
професионални књижевник, сатиричар и преводилац
са француског, енглеског, руског, чешког, пољског 
и немачког језика. Међу бројним Винаверовим 
радовима најпознатији су: Приче које су изгубиле 
равнотежу (1913), Варош злих волшебника (1929), 
Чувари света (1926), Икаров лет (1937), Ратни 
другови (1939), Језик наш насушни (1952) и Заноси и 
пркоси Лазе Костића (1963).

38   Академски хор Обилић основан је 1884. године 
на Универзитету у Београду, тадашњој Великој 
школи под именом Академско певачко друштво 
Обилић. Хором су дириговали истакнути музичари: 
Јосиф Маринковић, Станислав Бинички, Јован 
Бандур, Ловро Матачић, Светолик Пашћан и Бранко 
Драгутиновић. Након Другог светског рата 1945. 
године, хор добија ново име Бранко Крсмановић и 
новог диригента Богдана Бабића, са којим постиже 
значајне резултате у тадашњој Југославији, али и 
иностранству. Године 1991. хор је вратио своје старо 
име Обилић.

Окупљања у дому Настасијевића
(фотодокументација Музеја РТК)



50

и плодним дискусијама. Тада смо у кући имали четири извођача инструментали ста: 
Живорада и Момчила као одличне флаутисте, а тако исто Славомира као челисту и 
ја сам свирао на виолини и виоли према потреби. Тако смо у сваком моменту могли 
образовати клавирски трио, или гудачки квартет, ако бисмо са стране ангажовали 
једног клавиристу или два гудача. Већ у то време Живорад је почео са студирањем 
српског фреско сликарства и откривањем тајни његове технике, тако да је могао да 
ствара успела дела у том стилу и у тој техници. Момчило је већ увелико радио на 
остварењу свог оригиналног стила и модернизовању српског језика, а ја сам одбацио 
и снажно се одупрео свим европским утицајима који су владали и још увек владају 
у нашој музици. Све је то код сваког од нас тројице дошло појединачно и спонтано 
без икаквих припрема, договарања, програма и парада. Али све то прожимао је 
и обухватао један исти стваралачки дух и једна иста мисао: стварати оригиналну 
умет ност пониклу из наше земље и нашег народа од искони до данас.

У то време пада и рад на музичкој драми Међулушко благо. Момчило је почео 
да пише либрето с пролећа 1923. године, а ја сам одмах почео да компонујем чим 
је текст био завршен, око два месеца касније. У току рада на овој музичкој драми 
остварили смо заједничку идејни и стилску за оригинално стварање наших музич-
ких драма и то смо, када је дело било завршено, штампали у једном сажетом пого-
вору на крају либрета, 1927. године. 

Момчило, Славомир и Светомир
са пријатељем
(фотодокументација Музеја РТК)
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Момчилов текст је сушта противност свих могућих либрета који су до тада писа-
ни за компоновање. Он је у Међулушком благу одбацио баналност, површност, лаж-
ну патетичност и наметљиву шароликост. Тако је створио драмско дело пуно су ко  ба 
између оригиналних и карактерних личности постављених у несвакидашње сце не 
и драмске ситуације, а све то веома дубоко психолошки изражено и местимично 
прожето духом наше народне поезије и колоритом балканског поднебља.

Ја сам одмах схватио да за овакав оригиналан текст морам дати и одговарајућу 
оригиналну музику и кренуо сам на тежак и дуг посао, јер ми се овде дала изванре-
дна прилика да остварим нашу заједничку жељу истакнуту у заједничком поговору 
либрета „да реч и мелос буду једно и недељиво” и да „поетски израз тек је потпун 
кад се отпева у степену своје мелодиозности”. У формалном обликовању музичких 
отсека и целих чинова ишао сам директно за текстом, избегавајући све што је по-
вршно, лажно шарено, чиме обилује највећи број до тада компонованих опера. Али 
сам још и у мотивском погледу унео једну новину које до тада није било, музички 
надмотив, који прожима целу драму, сва лица и све најважније сцене. Овде је Вагне-
ровски „лајтмотив” превазиђен у „надмотив” који својим психолошким и фор мал-
ним развојем прожима целу драму и чврсто је држи својом снагом од почет ка до 
краја. Сви други спореднији музички мотиви, који карактеришу у ужем драм ском 
смислу поједина лица и сцене потчињени су надмотиву као главном фатуму драме. 
Ради бољег разумевања ове мотивске поставке треба прочитати поговор либрета39 
и пресвирати клавирски извод опере. А надмотив у Међулушком благу је следећи: 

Напомињем да сам овај принцип употребе надмотива спровео и у свим мојим 
касније рађеним музичким драмама и операма, па чак и у комичној опери Зачарана 
воденица. 

Музичку драму Међулушко благо или краће Незнанац (по главном јунаку драме) 
радио сам пуне четири године, од 1923. до 1927. године. Већ тада, иако сам био при-
лично млад, увидео сам многе мане, недостатке и извештачености у репертоарским 
музичким драмама и операма и свим силама тежио сам да се тога ослободим. Зато 
сам у својим музичким драмама и операма највише обратио пажњу на њихову уну-
трашњу страну, психолошког продубљавања текста и драмских ситуација, а одба-
цио оперску галаму, шароликост и површност. Јасно је да је овакав став морао да 
изазове нови став музичког изражавања (стила) и нови начин техничког поступка. 
Мислим да сам сва три елемента: садржајност, начин музичког изражавања и тех-
нички поступак у довољној мери дао уравнотежено, што се и показало приликом 

39   Издање С. Б. Цвијановића, Београд, 1927. године 
(напомена Светомира Настасијевића, прим. прир.).

Међулушко благо, 1927.
(рукописне ноте, Музеј РТК, М-155)

Надмотив у Међулушком благу
(Пут у музику, 1964, рукопис, 
Музиколошки институт САНУ,
инв. бр. СН 1 број 33, стр. 120)
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извођења мојих опера: оне су идентичан утисак остављале на слушаоце, извођаче и 
озбиљне стручне и поштене критича ре. О овоме ћу касније опширније гово рити. 

За време компоновања Међулушког блага завршио сам још неке своје ком пози-
ције. Тако сам 1926. године компо новао две соло песме, Песма фруле и Ја сике на 
тек стове Момчилове, Капричо за клавир соло и У долини Мораве, свиту за клавир 
соло, коју сам касније проширио и инструментирао, али су стално изво ђе не обадве 
верзије. Напомињем да у свим овим наведеним композицијама не ма ни је дног цита-
та из наше народне му зи ке. 

У току 1926. и 1927. године компо новао сам још три музичка дела, а то су: Сабор 
(1927.), симфонијска свита; План довање, концерт за флауту соло и орке с тар и Први 
гудачки квартет. И у овим ком  позицијама нема ниједног цитата из на ше народне 
музике, али су оне надахнуте духом нашег народа, снагом његовог живота и његове 
музике. 

Међутим у музичкој драми Међулушко благо постоје цитати две наше народне 
мелодије, које више служе за штимунг и колорит сцене. То су: хор копача у другом 
чину и завршни хор сељака у петом чину. Сви остали музички мотиви, чак и они 
који много потсећају на нашу народну музику, су моји оригинали. Сасвим је друга 
ствар што сам ја успео да их компонујем у духу наше најбоље народне музике, а то 
су: Гусларева песма на почетку другог чина, Свадбене песме и игре на почетку чет-
вр тог чина, итд.

Лево: Песма Јасике, 1926.
(рукописне ноте, Музеј РТК, М-46)

Десно: Међулушко благо, Хор сватова,
IV чин, 1927.
(рукописне ноте, Музеј РТК, М-80, стр. 147)
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Али, нажалост, ова прва српска музичка дра ма 
није извођена на сцени. Ево њене суд бине укратко 
изнесене:

Када сам завршио инструментацију овог опер -
ског дела једва сам имао 25 го дина. Поз на  јући до-
бро нетрпељив став Стевана Хри с ти ћа40, тада ш-
њег директора бео градске опере, према нашим 
мла дим композиторима, замо лио сам моју бра ћу 
Жи ворада и Момчила да они дело одне су у дирек-
цију Београдске опе ре. То су они вео  ма радо учи-
нили, предавши лично Стева ну Христићу либрето, 
клавирски извод и ор кестарску партитуру. Хри-
стић их је примио врло хладно и званич но, али 
је био врло уз буђен, јер је потврду о пријему дела 
на писао са граматич ким грешкама и дрхтећом ру-

ком. Дело је предато крајем децем    бра 1926. или по четком 1927. године и на томе се 
све свршило. Чекао сам једно време, па сам најзад морао лично да идем код Хри-
стића и извидим да ли је моја опера прегле  дана и какво је решење о томе до нето. 
Он ме је примио у својој кан це  ла рији, седећи за писаћим столом и није ми пружио 
руку. Одговарао је на моја питања стал но гледајући у плафон, што је било и чудно 
и смешно. У очи ме ниједан пут није погледао, а с времена на вре ме трљао је десном 
руком своју ћелаву главу. Рекао ми је да он нема времена за преглед моје опе ре, 
али да ће је прегледати други диригенти и композитори. Додао је и то да се у том 
моменту дело налази код диригента бео градске опере Крешимира Барано вића41, 
али да он ускоро одлази на дужност у Загреб. 

Крешимира Барановића сам истог дана нашао код куће. Становао је негде пре-
ко пута Малог Калемегдана. Када сам ушао у његов стан напали су ме његови раз-
ма  жени салонски кучићи. Једва сам се од њих спасао. Кад сам му рекао ко сам и 
заш то долазим, направио је љубазан израз лица и нагло изговорио: „А, ви имате 
та лен та!” Затим је узео оркестарску партитуру моје опере, ставио је на клавир и 
по чео свирати поједина места. Затим се нагло дигао, па опет сео. Онда се окренуо 
мени па опет изговорио: „Да, да, ви имате талента!” Онда је устао поново и почео 
да шета по соби. У том моменту су кучићи (они салонски) поново гурнули у собу, 
он је искористио овај моменат и позабавио се избацивањем кучића из собе и тако 
пре   ки нуо већ непријатну ситуацију. Када је истерао кучиће, ја сам га запитао да ли 
је поднео реферат о мом делу Стевану Христићу. Он ми је одговорио да га још није 
предао, али ће то ускор учинити. Крешимир Барановић ме је тада „врло љубазно” 
испратио до врата. 

Прошло је извесно време, али из опере нису стизале никакве вести. Балкански 
систем одуговлачења и неизвесности – онда све пада у заборав. А тог момента ми, 

40   Стеван Христић (Београд, 1885 – Београд, 1958), 
композитор, диригент, педагог и музички писац. 
Прва музичка знања стекао је у Српској музичкој 
школи у Београду код Стевана Мокрањца. Студије 
је наставио у Лајпцигу код Ш. Крела (Krehl) и 
Р. Хофмана (Hofmann), као и диригентски курс 
код А. Никиша (Nikisch). После краткотрајног 
наставничког рада у Српској музичкој школи, 
боравио је у Риму, Москви, Паризу. Пред Први 
светски рат вратио се у Београд где је радио као 
наставник у Српској музичкој школи, Богословији
и као диригент у Народном позоришту. Био је један
од оснивача Београдске филхармоније коју је водио 
до 1934. године као шеф и диригент. Радио је као 
диригент Београдске опере и постао њен директор. 
Био је један од оснивача и првих наставника Музичке
академије у Београду (предавао је композицију, 
вршио дужност ректора 1943-44). Такође, био је 
први председник Савеза композитора Југославије, 
као и председник Удружења композитора Србије. 
Године 1950. изабран је за редовног члана Српске 
академије наука. Руководио је радом Музиколошког 
института и носилац је више одликовања.
 
41   Крешимир Барановић (Шибеник, 1894 – Београд, 
1975), композитор и диригент. У Загребу је учио 
теоретске предмете клавир и рог, а потом је уписао 
композицију на Музичкој академији у Бечу. Године 
1915. постаје диригент у Загребачкој опери све до 
1927. када прелази у Београд, да би током 1927/8. 
гостовао са балетском групом Ане Павлове у 
Немачкој, Холандији, Швајцарској и Италији. Једно 
време је био директор Опере у Братислави (1945‒46). 
Након тога деловао је као професор Музичке 
академије, диригент Опере, диригент Радио-оркестра
и од 1951. први диригент Филхармоније, чији је и 
директор од 1951-61. године. Био је редован члан 
Југословенске академије знаности и умјетности у 
Загребу. Одликован је Октобарском наградом града
Београда (1960) и Седмојулском наградом за 
животно дело (1962).

Стеван Христић (1885–1958)
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Срби, нисмо готово имали ни једну оперу од 
такве вредности која би се могла задр жати на 
репертоару и задовољити духовне потребе на-
ше публике. 

Сада долазе на сцену сасвим други људи. 
Коста Манојловић42 диригент Београдског пе-
вач ког душтва срео је јуна месеца 1927. годи-
не мога брата Живорада у Кнез Михаило вој 
улици и од речи до речи рекао му: „Идите у 
оперу и узмите оно ваше што сте предали. Они 
у опери нису смели да одбију, па су позвали 
ме не и Милоја Ми лојевића43 да одбијемо.” У 
том мо менту Коста Манојловић није хтео ни 
на зив опере да помене, да јој тиме не би дао 
не ки значај. Место назива, рекао је „оно ваше” 
– опет у балканском стилу. 

Када сам после овог Костиног љуба зног са-
општења отишао у дирекцију опе ре да узмем 
своје дело, њега тамо више није било. Обећали су ми да ће га уско ро пронаћи. Тра-
жење моје опере трајало је шест месеци, али без успеха. Она иш че зла без трага. 
Када сам најзад при пре  тио Христићу да ћу ствар да пре дам адво кату и да ћу га 
тужити суду, он је одмах променио тон разговора и саопштио ми да се дело налази у 
Загребу код Креши мира Барановића. Тада сам му дао рок од три дана, да ми се дело 
донесе из Загре  ба. Пошто Христић није волео јавну по ле мику и судове (то је целог 
свог живота вешто избегавао) одмах је послао у Загреб свог рођеног брата Бошка 
Христића, та даш њег амбасадора у Риму, и он је лично донео партитуру Међулушког 
блага у Бео град, која је затим мени предата. Зашто је Крешимир Барановић носио 
Међулуш ко благо у Загреб и задржао га шест месеци и зашто је то толерисао Стеван 
Христић, није ми ни данас јасно. Када сам се много касније обраћао Барановићу 
писмом и предложио му састанак да ову ствар расветлимо, он ми није ни одговорио. 
Али ми је основна ствар око одбијања моје опере била јасна. Христићу је било стало 
до то га да се дело пошто – пото одбије, али се мудро и лукаво држао иза сцене. Зато 
је одабрао погодне личности, Крешимира Барановића, Милоја Милојевића и Косту 
Манојловића да дело одбију. Они су то и учинили и верујем да су Христићу подне ли 
и писмене реферате, које он није хтео да ми покаже, и које је чувао ради свог личног 
обезбеђења, ако би дошло до писмене полемике у јавности. А да би дело било сигур-
но одбијено он је из опере узео само Барановића, који је већ био премештен у Загреб, 
а изван опере Манојловића и Милојевића, који су тада били обични наставници 
Музичке школе и нису имали никакве везе са опером. На страну то што оваква ко-
мисија није била компетентна ни стручно ни административно да даје мишљење 

др Милоје Милојевић (1884–1964)

42   Коста Манојловић (Крњево, данас Велика Плана, 
1890 – Београд, 1949), композитор, педагог, хорски 
диригент. Учење музике започео је у Српској 
музичкој школи, добија стипендију и краће борави
у Москви, а затим студије наставља у Минхену, а
докторира на Универзитету у Оксфорду. По повратку
у Београд ради као диригент и као професор Музичке
школе и Теолошког факултета. Био је секретар 
Београдске филхармоније од њеног оснивања. 
Учествовао је у оснивању Јужнословенског певачког 
савеза и Удружења југословенских музичких аутора. 
Године 1926. организовао је Прву југословенску 
музичку изложбу у Београду. Оснивач је Музичке 
академије у Београду и њен први ректор, а као 
професор радио је до 1946. године.

43   Др Милоје Милојевић (Београд, 1884 – Београд, 
1964), композитор, музички писац, критичар и 
педагог. Студирао је на Филозофском факултету 
и Српској музичкој школи, потом у Минхену на 
Универзитету за музикологију (А. Сандбергер,
Т. Кројер), а на Музичкој академији композицију 
(Ф. Клозе), дириговање (Ф. Мотл) и клавир (Р. Мајер 
Гшрај). Први светски рат одводи га у Француску 
преко Албаније. У Београд се вратио 1919. године 
на своју наставничку дужност. Неко време водио 
је и хор Обилић. Године 1924–25. Милојевић је 
употпунио своје музиколошке студије на Карловом 
универзитету у Прагу, где је докторирао код
З. Неједлија. Предавао је као доцент, а касније и 
ванредни професор на Београдском универзитету 
историју музике, основао је 1925. камермузичко 
удружење Collegium musicum. Године 1939. постаје 
редовни професор композиције на Музичкој 
академији. Своје критике објављивао је у Српском 
књижевном гласнику, Музици и другим листовима.
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о једном новом и ори гиналном оперском до маћем делу. Ко мисију је требало са-
ставити од тројице оперских диригената, али то Хри стићу није конвенирало. 

У целој овој ствари највише ме је зачу дио став Милоја Милојевића. Он је три 
до че тири месеца пре овог догађаја то лико хва  лио моје композиције пред неким 
професо ром Музич ке школе, да је то већ било не пријатно моме бра ту Живораду, 
који је ту био присутан. Ми лоје вић је говорио, да сам ја оригинални и извор ни 
ком позитор, да сам успео да усавршим свој стил и технику компоновања и да ни-
пошто не идем код не ког професора ком по зи ције у ино  странство, јер би ме тај 
упропа стио као ком по зитора. Затим је узео препис мојих соло пе сама, Пе сма фруле 
и Јасике, онда кла  вирску композицију У долини Мораве и једну хор ску ком позицију 
и присутнима от сви рао на клавиру са одушевљењем и гласним похва лама. 

Када ово пишем, размишљам: како су наши људи олако одбацили наше духов не 
снаге и дела наших уметника, а како смо у томе одувек били сиромашни! Узми мо 
само оперско стваралаштво код нас, Срба. У то време имали смо једноличну оперу 
од Ст. Биничког44 На уранку, опере Кнез Иво од Семберије од И. Бајића45 и Вилин вео 
од П. Коњовића, иако су биле завршене и опере Зулумћар од П. Крстића и Сутон од 
С. Христића. На тако скроман број наших опера, на тако сиромаштво, онемогућити 
извођење једног новог оперског дела, оригиналног и пуном смислу народног, као 
што је Међулушко благо, немогуће је наћи ни одговор, ни одговарајућу осуду. 

Још се сећам узбудљивих речи, које ми је кроз сузе говорио у својој дубокој ста-
рости наш композитор Божидар Јоксимовић46, како су његове колеге некултурно 
поступале са њим приликом спремања његове опере Женидба Милоша Обилића у 
Српском народном позоришту у Београду, на самом почетку двадесетог века. Јок-
симовићева опера Женидба Милоша Обилића је уствари прва српска опера, компо-
нована 1902. године, а уз то је још и била примљена за извођење. Треба запамтити, 
то је била прва српска опера! Јоксимовић ми је са болом и огорчењем говорио како 
су спремање његове опере ометали и фактори из позоришта и неки угледни наши 
композитори споља, који су тада имали утицаја у нашој јавности. Једног дана, јад-
нога композитора су толико избили из такта, да је он узео дело и исцепао га. Тако је 
трагично завршила своје битисање прва српска опера. 

Када сам ја после 26 година поднео београдској опери Међулушко благо, та тра-
диција према домаћим делима била је још свежа и на снази. А Стеван Христић је 
у време цепања опере Женидба Милоша Оби лића могао имати око 20 година. Врло 
по вољ но младалачко доба за прихватање негативних схватања и лоших поступака 
стари јих, нарочи то када је дух и карактер мла дог човека за то предиспониран. 

Христићево одбијање моје опере Међулу шко благо за мене није било никакво 
по  уздано мерило за вредност овога дела. Зато сам ја очекивао погодан моменат, да 
оперу поново предам позоришту на извођење. Али сам да ље радио на својим новим 
композицијама и по лагао испите на Техничком факултету, ар хи тек тонског отсека. 
Тако сам у школској годи ни 1926/27. положио опсежни припремни испит са вели-

44   Станислав Бинички (Јасика код Крушевца, 1872 – 
Београд, 1942), диригент, композитор и преводилац. 
Као гимназијалац у Нишу је учио виолину и 
флауту код приватних педагога. По завршеним 
студијама на Природно-математичком одсеку 
Филозофског факултета у Београду (1894), студирао 
је композицију и соло певање на Музичкој академији 
у Минхену. Од 1899. до 1903. диригент је и оснивач 
Београдског војног оркестра, а потом и Музике 
краљеве гарде. Са С. Мокрањцем и Ц. Манојловићем 
основао је 1899. Прву српску музичку школу. 
Био је активан као хоровођа у разним певачким 
друштвима (Станковић, Обилић, Типографсском 
певачком друштву Јакшић). Био је први директор 
Београдске опере. Аутор је прве српске опере На 
уранку, по тексту Б. Нушића. Писао је музику 
за позоришне комаде (Пут око света, Ташана, 
Еквиноцио), потом соло песме, духовне хорске песме 
и маршеве (На Дрину, Парадни марш). Године 1917. 
примљен је у Удружење музичара Француске.

45   Исидор Бајић (Кула, 1878 – Нови Сад, 1915), 
композитор, диригент. Завршио је Велику српску 
православну гимназију у Новом Саду, где је 
учио виолину и клавир. Студирао је хармонију и 
композицију на Музичкој академији у Будимпешти 
(1899–1901). По дипломирању вратио се у Нови 
Сад и радио као редован учитељ у Гимназији, где 
је предавао музику, појање и певање, дириговао 
хоровима, Покренуо је Српску музичку библиотеку 
у жељи да се објављују нотни записи домаћих 
аутора, а издао је и седам бројева часописа Српски 
музички лист. Компоновао је једну оперу, његово 
најпознатије дело, Кнез Иво од Семберије (1911) 
према историјској драми Б. Нушића, која садржи 
елементе романтичне и веристичке опере. Његово 
обимно композиторско стваралаштво обухвата 
и песме за глас и клавир, клавирске минијатуре, 
хорске и оркестарске композиције, тамбурашке 
сплетове, дела за камерне ансамбле, симфоније, а 
бавио се и мелографским радом.

46   Божидар Јоксимовић (Свилајнац, 1868 –
Београд, 1955), композитор, мелограф и диригент.
Музику је најпре учио у приватној школи Тоше
Андрејевића у Београду, а затим на Конзерваторијуму
у Прагу, где је и дипломирао (проф. К. Книтл и К. 
Штекер). По повратку у Београд био је наставник 
музике у Женској учитељској школи и Музичкој 
школи Станковић. Бавио се мелографским радом 
и компоновањем, био је диригент и хоровођа у 
неколико певачких друштава, писао је чланке и 
критике у музичким и књижевним часописима. 
Творац је прве српске опере Женидба Милоша 
Обилића 1902. године која никада није у целини 
изведена.
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ким бројем предмета и вели ким бројем 
графичких радова, па и поред тога успео 
сам да из неких те жих пре дмета добијем 
и веће оце не. Тако сам из Више матема-
ти ке до  био осам, а из Нацртне геометри-
је девет. Најве ћа оце на је десет. И даље 
сам проду  жио оз биљно да спремам ди-
п ло  мски испит ар хи  тектонски, који сам 
положио феб руа ра ме  сеца 1929. године. 
Том приликом сам за шест дана положио 
тринаест испита, али сам шестога дана, 
на завршетку од пре морености, пао у 
несвест. Тако исто сам не   п ре   кидно сви-
рао у орке стру прву виолину, а у гуда ч-
ком квартету виолу. Поред тога давао 
сам часове из музике при ват ним учени-
цима, и часове из математике у при     ват ној 
гимназији Светозара Пави ћа професо ра, 
и приватним ученицима по ку ћама. 

Живорад је у то време озбиљно усавршавао технику фреско сликарства (на мо-
кром малтеру) на византијски и италијански начин, остварујући цртеже фигура и 
композицију фреске у духу и стилу нашег средњевековног црквеног сликарства. 
Ра дио је такође, портрете и пејзаже (нарочито пејзаже старог Београда) оловком и 
масним бојама. 

Момчило је 1927. године штампао о свом трошку либрето Међулушког блага и 
збирку приповедака Из тамног вилајета. Ове две књиге су му донеле велико при-
знање, али ни какву материјал   ну корист, већ само штету. На корица ма ових књига 
пише да је њихов изда вач Светислав Б. Цви јановић47, књижар из Београда, али он је 
ту дао само своје име и продавао књиге у сво јој књижари. Свођење рачуна испало 
је на штету Момчилову. 

Некако у то време и мој најмлађи брат Славомир почео је да се бави књижев-
ношћу. Кријући је писао романе и читао их својим друговима. Сви су се одушевља-
вали и бод  рили га на даље писање. Нама, својој старијој бра ћи, Славомир није по-
казивао ове романе. Био је тада врло млад и почетник. 

У пролеће 1929. године дошао сам на иде   ју да приредим концерт мојих камерних 
ком позиција које би испуниле цело вече. У ту сврху обратио сам се с молбом удру-
жењу пријатеља уметности Цвијета Зузорић48 за протекторат и уступање своје вели-
ке изло жбене сале у згради на Малом Кале мегдану. Од управе удружења Цвијета 
Зу зорић добио сам принципијелан пристанак, с тим да поднесем своје композиције 
њиховом музичком жириу на преглед. У том жириу су били Коста Манојловић, 

47   Светислав Б. Цвијановић (Жупања, 1877 –
Београд, 1961), књижар и издавач. Радио је као
књижарски помоћник у Загребу, Лајпцигу, Буенос
Аиресу, Паризу и Новом Саду. Доласком у Београд
1902. године постаје власник књижаре и као 
издавач објављује преко 250 књига посебно лепо 
опремљених, од којих су неке имале и више издања
(Горски Вијенац, Антологија новије српске лирике).

48   Уметнички павиљон Цвијета Зузорић
подигнут је на Малом Калемегдану 1928. године, 
а на иницијативу Бранислава Нушића. Зграда је 
рађена према пројекту архитекте Бранислава Којића. 
Павиљон је имао посебан значај од оснивања до 
Другог светског рата када је био први наменски 
изложбени простор у Београду. Цвијета Зузорић 
(око 1552–1648) била је песникиња, племкиња
и најлепша жена Дубровника свог времена.
У павиљону Цвијета Зузорић данас се налази 
седиште Удружења ликовних уметника Србије.

Живорад Настасијевић,
Богородица са Христом, без године
(фреска, Музеј РТК, Л-664)
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Пе тар Бингулац49 и Михаило Вукдра го-
вић50. На тај услов пристао сам и поднео 
следе ће композиције: 

1. Први гудачки квартет
2. Пландовања, концерт за флауту со-

ло и клавир
3. У долини Мораве, свита за клавир 

соло 
4. Седам соло песама са пратњом кла-

вира: Песма фруле, У шуми, Јесења пе сма, 
Кроз поноћ нему, Грозд, Труба и Ве че на 
риту. 

Ове моје композиције су позитивно 
оцењене у поменутом жириу, али сам до-
знао да је и ту Коста Манојловић пра вио 
отпор. Само у овом случају није мо гао да 
омете извођење, пошто су други и трећи 
члан жириа били за извођење. 

Али управа Цвијете Зузорић ми је да-
ла само протекторат и бесплатну салу, а 
ја сам морао сам да ангажујем уметнике 
извођаче и обезбедим добар концертни 

кла вир. Бацио сам се на тај рискантни посао. Отишао сам прво да пронађем чланове 
гудачког квартета браће Слатин. Нашао сам их у радио-станици, где су увежбавали 
неки гудачки квартет. Нису ме познавали и изненадили су се мојој посети и мо јој 
жељи. Али су ме примили пријатељски и колеги јално и предложили ми да им до-
несем пар титуру и деонице мога Пр вог гудачког квар тета, ради прегледа и пресви-
равања. Ја сам све то имао код се бе и одмах им предао. Вла димир Сла тин51 је узео 
ноте и рекао ми: „Ми ћемо ово да прегледамо, али треба, да знате да није лако ком-
поновати гудачки квартет. Дођите сутра у ово доба.” 

Изашао сам врло расположен из радио-станице, јер је за мене то већ био успех 
што су чланови овог познатог гу дачког квар те та пристали да пробају мој квартет, 
ради из вођења. Мало су ме збу њивали и ра схла д  њи вали њихови љубопитљиви и 
испи ти  вач ки погледи уперени право у моје ли це. Можда умет ничка радозналост!? 
Ту у бли зини ра дио-станице, која се налазила у згради Срп ске академије наука, ста-
новао је те нориста и редитељ београдске опере Зденко Книтл52, који је из Прага 
дошао у Београд са својом женом г-ђом Жалудовом, драм ским сопраном, која је 
та кође била ангажована у Београдској опери. И Книтл и Жа лудова били су оперски 
пе вачи прве класе. Зашто су дошли баш у Београд није ми било познато. 

49   Проф. др Петар Бингулац (Вуковар, 1897 – 
Београд, 1990), био је један од највећих српских 
интелектуалаца. Завршио је четири факултета: 
право, филозофију, богословију и музичку 
академију. Био је угледан југословенски дипломата 
у Милану, Прагу и Софији и један од најбољих 
српских професора музике.
 
50   Михаило Вукдраговић (Окучани, 1900 – Београд, 
1986), композитор и диригент. Студирао је на 
Државном конзерваторијуму у Прагу – композицију 
код К. Б. Јирика, а дириговање код В. Талиха. Од 1927.
је боравио у Београду где је радио као професор 
Музичке школе Станковић, диригент истоименог 
хора и оркестра. У два наврата био је у Радио 
Београду као шеф музичког програма и симфонијског
оркестра. Године 1940. постао је ванредни, а 1945. 
редовни професор дириговања на Музичкој 
академији. Једно време је био и њен ректор (1947–52).
Први ректор Уметничке академије (1957–59). Године
1950. изабран је за дописног, а 1961. за редовног члана
САНУ. Обављао је и друге дужности: генерални 
секретар Савеза композитора Југославије, председник
Савеза културно-просветних друштава Србије, а од 
1956. председник Савеза музичких друштава Србије. 
Године 1965. добио је Вукову награду и носилац је 
Ордена рада са црвеном заставом.
 
51   Владимир Слатин (Харков, 1889 – Београд, 
1947), виолиниста руског порекла. Студије виолине 
завршио је на Конзерваторијуму у Москви, где 
је касније и предавао. После Првог светског рата 
дошао је у Београд и постао професор у Музичкој 
школи Мокрањац и Учитељској школи, а од 1945. је 
предавао на Музичкој академији. Радио је у Радио 
Београду на обликовању музичког програма. Често 
је наступао у радио емисијама као солиста или као 
члан камерних ансамбала. Изводећи дела руских 
француских и многих савремених стваралаца 
најчешће у клавирском трију Слатин (Александар, 
Илија и Владимир). Допринео је популарисању 
камерне музике у Србији. Бавио се и музичком 
публицистиком.
  
52   Зденко Книтл (Zdenek Knittl, Праг, 1889 – Праг, 
1955), редитељ и певач у Опери између два рата. 
Заменио је Теофана Павловског на месту главног 
редитеља. Био је редитељ-практичар и углавном 
ослоњен на Праг и Беч што се јасно видело из 
његових режија, нарочито када је реч о немачкој 
оперској класици. Книтл је са сцене Бечке државне 
опере директно пренео две инсценације Чаробну 
фрулу Волфганг Амадеус Моцарта и Фиделија
Лудвиг ван Бетовена.

Плакат за концерт у Уметничком павиљону 
Цвијета Зузорић,
23. мај 1929. године (Музеј РТК, Л-105)
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Ја сам самопоуздано звонио на врата овог омањег, доброћудног и дебељушка-
стог човека, са којим се нисам познавао. Он ми је лично отворио врата уз љубазан 
осмех и театарски поклон. На себи је имао нец-кошуљу са кратким рукавима и пла-
ве платнене панталоне. Био је сав знојав и задуван. Све ми се чини да је радио швед-
ску гимнастику, која врло непоуздано служи као средство за мршављење. 

Г. Книтл ме је тенорским гласом упитао љубазно: 
– Шта желите?
– Желим да певате моје соло песме.
– Ја да певам?!.. 
– Јесте ви. 
– Да ли сте донели песме?
– Изволите...
Отворио је прву соло песму и одмах „с листа” почео да пева, тачно интонативно, 

изражајно и стилски потпуно верно: 
„Фруло, што дах мој радосни,
Жално у диљи разлеже.”
Затим ме је погледао испод ока и више за себе проговорио једно „Хм!” и једно 

„Да!” Онда ми је јако стегао руку и гласно проговорио: 
– Оставите ноте и дођите сутра. Довиђења.
И код г. Книтла сам осетио неку врсту охрабрења, па сам одмах кренуо код Г. 

Рудолфа Ертла53, баритонисте, такође првака београдске опере. 
Прво сам морао да чекам у ординацији његове жене, која је била зубни лекар. 

Онда је наишао Ертл, врло достојанствено, као да је на позорници. Када сам му 
ре   као шта желим, он се мало тргао, затим се насмешио једним крајем уста, док је 
дру  гим крајем уста проговорио у покровитељском тону: 

– Па добро, дајте ми те ваше песме да их прегладам, па ћу вам онда дати од-
говор.

– Да ли могу сутра да дођем ради одговора? 
– Можете. 
Једва сам сачекао сутрашњи дан и сутрашње подне. Прво сам отишао у радио-

станицу код браће Слатин. Дочекао ме је први виолиниста Владимир Слатин ра-
ширених руку, срдачно насмејан: 

– Ваш квартет смо пробали, допада нам се и хоћемо да га свирамо на вашем 
концерту. 

Захвалио сам се Г. Слатину и затим се брзо нашао пред вратима Г. Книтла. Нагло 
сам зазвонио. Чули су се тупи кораци доброћудног уметника. Затим гледање кроз 
стаклено окце на вратима. Када ме је спазио и познао, гласно је запевао: 

„Да л што пас ири помрли, 
Тобом призиваху драгу?”
Брзо је отворио врата и проговорио: 

53   Рудолф Ертл (Дубравице крај Скрадина, 1886 – 
Минхен, 1974), оперски певач, редитељ и вокални 
педагог. Један од водећих солиста Београдске опере. 
Музичку академију завршио је у Бечу 1915. године и 
одмах потом отпочео певачку каријеру. Од 1945-48. 
радио је као наставник Музичке школе у Сарајеву. 
Затим је прешао у Нови Сад и радио као професор 
Музичке школе Исидор Бајић и као приватни педагог.

Песма фруле, 1926.
(рукописне ноте, Музеј РТК, М-31)
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– Хоћу да певам, песме су лепе...
– Пратиће вас професор Вацлав Ведрал54.
– О добро, добро! Па то је мој лепи и добри чи-

ча Ведралко! Фино, фино! Хоћу да пе вам, хоћу!...
Када сам тог дана срео пред хотел-Мос квом 

диригента Ловра Матачића и предложио му да на 
том концерту свира моју свиту за клавир У до ли-
ни Мораве, он се томе обра до вао, јер је волео да 
јавно свира на клавиру, иако је по свој при ли ци 
био самоук на овом инсртументу и употре бља вао 
при свирању не какав свој чу дни и оригинал ни пр-
стомет. Ово му ништа није сметало да изванред но 
ин терпретира на клавиру музичка дела, техни чки 
врло тачно, стилски верно и дубоко изражајно.

Г. Рудолф Ертл примио ме је сада са више по-
зоришног шарма, а мање позориш ног достојанс-
тва. Сада му је фраза била природна и при јатељ-
ска. Стегао ми је руку и рекао да ће певати моје 
песме са задовољством. Сада сам обезбедио све 
из  вођаче за мој концерт, јер су ми Вацлав Ведрал 

и флаутиста Јован Печл још рани је да ли обећање за суделовање. Ведрал је, дакле 
имао да прати З. Книтла, Р. Ертла и Ј. Печла, који је имао да свира деоницу флауте у 
Пландовањима. З. Книтл примио је да пева Песму фруле и Трубу на стихове Момчила 
Настасијевића и У шуми и Вече на риту на текстове Десанке Максимовић. Р. Ертл 
је узео да пева Грозд и Јесењу песму на тек стове М. Настасијевића и Кроз поноћ нему 
на текст Ђуре Јакшића. 

Велики концертни клавир, потпуно нов, добио сам на услугу бесплатно из му-
зичке продавнице Јована Фрајта. Тиме је било све обезбеђено и концерт је одржан 
маја 23. 1929. године пред препуном великом двораном Уметничког павиљона на 
Малом Калемегдану. Публика је била врло одабрана, међу којом је било много омла-
дине. Концерт је саслушан са великим интересовањем, пажњом и одобравањем. 
Извођачи су сви били на достојној интерпретационој висини. 

Том приликом музички критичар дневног листа Политика, др Милоје Мило-
јевић, поред осталог написао је и следеће: „Ми смо се искрено обрадовали томе 
ин тересу омладине за догме једног младог Србина и радосни смо што можемо да 
ка жемо да је Светомир Настасијевић заиста композиторски таленат.” – (Политика 
25. маја 1929.)

На овом концерту је очигледно доказано да се наша публика, са омладином 
заједно, интересује за музичко стваралаштво домаћих композитора. То интересо-
вање је остало у пуној важности и за дужи низ година, нарочито за оне наше ком-
позиторе чија су дела по својој музичкој садржини изразу и композиционој техни-

54   Вацлав Ведрал (Праг, 1879 – Београд, 1953), 
композитор и хоровођа, завршио је композицију 
на Конзерваторијуму у Прагу. Године 1899. постаје 
хоровођа шабачке Певачке дружине и наставник 
гимназије. После Првог светског рата радио је 
у Београду у гимназији, а потом и у Музичкој 
школи Станковић. Од чланова Певачког друштва 
Станковић основао је октет са којим је низ година 
учествовао на радио емисијама. Сарађивао је као 
музички писац у Музичком гласнику.

У долини Мораве, 1926.
(рукописне ноте, Музеј РТК, М-112)

Десно: Чланак др Милоја Милојевића, 
(Политика, 25. мај 1929, стр. 5)
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ци нашој публици блиска, сродна и разумљива. Међутим, баш приликом из вођења 
овог концерта, мојих камер-музичких дела публика је запазила са негодо вањем, да 
од извођача ниједан није рођени Србин. Многи су се распитивали код мене за ту 
чудну и неугодну појаву, да се на првом већем приказивању музичких дела једног 
младог српског композитора не ангажује ни један извођач Србин. Ја сам тада веш-
то избегао да им кажем, да сам се ја прво обраћао извођачима Србима, али да сам 
од свих редом био одбијен на различите начине. Једни су ми говорили да немају 
вре  мена за увежбавање дела, други да не воле да изводе дела наших ком позитора, 
тре ћи да нема никаквог смисла приређивати такве концерте, итд. А све ове изјаве 
про праћали су разним циничким досеткама и неукусним кафанским вицевима. 
Ме не лично, највише је заболела, чињеница, што на овом концерту није су деловао 
гу дач ки квартет у коме сам ја неколико година свирао виолину, а тај је квар тет био 
на завидној извођачкој висини. Тројица осталих колега тога нашег гу дачког квар-
тета, тотално се нису интересовали за мој композиторски рад, иако смо се у мојој 
кући два пута недељно састајали ради увежбавања гудачких квартета стра них ком-
позитора, од Хајдна до Дебисија. Они чак нису ни присуствовали на том првом 
кон церту мојих камер-музичких дела. 

Ето зашто сам ја морао да се обратим напред наведеним уметницима, чији је 
уметнички ранг био веома висок и који су због тога могли једног композитора 
по     четника сасвим хладно да одбију. Али они то нису учинили, јер су и они били 
уме  т   ници. Они ме чак нису ни питали за новчане услове њиховог суделовања на 
овом концерту и једва су примили по неколико стотина динара подељених сваком 
од укуп  не суме која је пала на каси од продатих улазница. После овог концерта, З. 
Книтл, Л. Матачић и гуд. квартет браће Слатин, наставили су да изводе и друга моја 
му  зичка дела са још већим ентузијазмом. 

Из каснијег излагања видеће се да су мојим делима почели постепено прилази-
ти и извођачи наше крви, а још касније они ће постати јаки поборници и пропага -
тори моје музике, тако да ће у заједници са музичком публиком мени и мојим де-
лима бити сигуран сталан ослонац. То ми је давало много подстрека и снаге за даљи 
композиторски рад. Али и даље се појављивао по неки извођач, мој лични пријатељ 
(нажалост наше крви) који никада није извео ни једну моју композицију. Овакав став 
тих људи ми никада неће бити јасан и оправдан, јер су они скоро сваки дан долазили 
у моју кућу, као моји добри пријатељи и драги гости. На исти начин су се показали 
и неки други моји лични пријатељи, који нису били професионални музичари, али 
је сваки од њих свирао у понеки инструмент и био музички образован. Они су, 
на про сто, један по један мене постепено напуштали и прекидали пријатељство са 
мном. Такав њихов став за мене је био врло непријатан и неподношљив и ја сам по-
сте пено све те „пријатеље” одстранио из моје куће. Због свега овога, многа имена 
неће се појавити у овој књизи. 

Изнећу само три-четири примера како су се неки моји пријатељи односили и по-
нашали приликом извођења мојих дела. На београдском радиу заказано је извођење 



61Пут у музику

једне моје веће оркестарске композиције. Тог момента ја нисам имао радио-апарат у 
кући и замолио сам једног свог пријатеља, са којим сам често музицирао, пошто је он 
био добар пијаниста, да код њега слушам емисију те моје оркестарске композиције. 
Врло радо се он одазвао мојој молби. И ја сам отишао његовој кући. Ту сам затекао 
другог мог пријатеља који је био виолиниста и са којим сам такође често музицирао. 
Овај други чим је чуо да ће се преко радиа изводити моја композиција, нагло се 
сетио да због неког посла мора одмах да иде. Отишао је скоро без поздрава, брзо 
и смушено. Сада се десило нешто још горе. Домаћин, пијаниста, удесио је ра дио 
апарат и ја сам са нестрпљењем очекивао емисију. Чим је спикер најавио моју ком -
позицију и моје име сопственик радио-апарата, мој блиски пријатељ такође се нагло 
сетио да нема цигарета и истрчао из собе као вихор право на улицу да потра жи 
продавницу цигарета. Цигарете је купио, али је у собу ушао кад је већ моја ком-
по зи ција била завршена. Све ово је на мене утолико теже деловало, што су овом 
кон  церту и овој „пријатељској” непажњи присуствовали моја два брата, Живорад 
и Мом чило и две моје сестре Даринка и Славка. Ми смо, дакле, седели у туђој соби 
са ми пре ко двадесет минута. Саслушали смо моју композицију, поздравили се са 
дра гим домаћином и тихо се удаљили свако занесен у своје мисли. Такви су, ето, 
на ши људи! 

После овог непријатног догађаја позвао ме је драги мој пријатељ да преко њего-
вог радио апарата слушам извођење Другог гудачког квартета. И овај пријатељ је 
био културан човек и бавио се интезивно озбиљно и високом музиком. За време 
извођења, које је трајало 24 минута, он је стално излазио из собе и враћао се лупајући 
вратима. Кад је квартет био завршен он је брзо почео да на радио апарату тражи 
извесну страну радио станицу и кад је пронашао неку баналну и површну музику 
за игру, нагло се окренуо ка мени и са циничким осмехом на лицу проговорио: 
„Овако нешто ти треба да компонујеш”. А ја сам му одговорио: „Тако нешто ја нећу 
и не треба да компонујем!”

Трећи пријатељ када би чуо неку моју композицију изведену на концерту и чуд-
но насмејан и зајапурен у лицу, и уместо честитања постављао увек исто питање: 
„Имаш ли ти каквог ћара од овога? Ова два појма „ћара” и „овога” никад није хтео 
да замени са „добит” и „композиција”. Ко добро познаје наш менталитет и извесне 
наше људе, као и марифетлуке нашег језика овај појам и ова реч „ћар” много што- 
-шта казује, али неповољно је за онога ко је употребљава у оваквим приликама. 

Четврти пријатељ би ме сачекивао после свршеног концерта (на коме је изво-
ђе на нека моја већа композиција) на излазним вратима и увек би ми горко-кисело 
рекао: „Значи ја сад треба теби да честитам.” У овој реченици речи значи и треба 
имају исту психолошку основу као напред речи „ћар” и „овога”. И тако даље!? Има 
још много оваквих примера! Жалосно, али истинито! Сви ови малограђански и 
некултурни поступци нису негативно утицали на мој даљи музички рад и на мене 
лично. Напротив, баш су ми такве појаве давале још више подстрека за даљи и 

Други гудачки квартет, 1930.
(рукописне ноте, Музеј РТК, М-189, стр. 1)
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ин тен зивнији рад. Међутим, не верујем да је исти случај био и са другим нашим 
умет ничким ствараоцима. Уверен сам да су многи суочени са оваквом стварношћу 
губили поверење у себе и свој уметнички рад и малаксавали. Због оваквих и слич-
них појава у нашој средини и нашем друштву многи су губили веру у себе и своје 
способности, а неки су се одавали и алкохолу. 

Али за упорне, отпорне и праве наше ствараоце велика је утеха била у ослонцу 
и помоћи оне праве и честите наше широке публике, која зна да се искрено и не-
поштедно заинтересује и загреје за свако право и истинско уметничко остварење. Ја 
сам имао среће што је моја музичка дела баш ова истинска публика прихватила још 
од почетка мог стваралаштва и стално у току мога даљег рада тај интерес, подршку 
и признање појачавала. Исти је случај био и са великим бројем наших музичких 
извођача: диригената, инструменталиста и певача. Тако да сам ја тиме у току целог 
композиторског рада био врло јако заштићен од пакосних и некултурних испада 
двојице-тројице наших критичара и извесног броја колега композитора, чија дела 
никада нису могла да васпоставе контакт ни са нашом ужом, ни са широм музичком 
публиком. 

Фебруара месеца 1929. године дипломирао сам на Техничком факултету у Бео-
граду – Архитектонски одсек. Али као млади архитект у Београду нисам могао да 
до бијем одмах место, без веће протекције, ја сам тако морао да чекам више од две 
године неку повољну прилику. Та се прилика стварно у том времену и појавила, 
тј. на почетку 1932. године. Напомињем као врло интересантну чињеницу, да су 
та   да многе моје колеге врло брзо и лако подобијали одлична места архитекте, баш 
у Бео граду. Некако, никако није могло за мене да се нађе место. Али на музичком 
те  рену ствар је стајала сасвим друкчије. Тадашњи директор Београдске музичке 
школе, Јован Зорко, познати виолиниста, виолиста и педагог, имао је врло високо 
ми ш  љење о мојим музичким делима и о мени лично, па ми је стално говорио да 
би за мене, као младог композитора, најбоље било да ступим код њега у музичку 
шко  лу, као наставник неког теоретског предмета или свирања на виолини. Мени 
је веома импоновало изванредно Зорково мишљење о мојим композицијама, али у 
оно време ја нисам желео да се бавим музичком педагогијом. То, међутим, никако 
није изменило Зорков позитиван став према мом музичком стваралаштву. А то ће 
се касније још боље потврдити. У исто време редакција дневног листа Правда ну-
дила ми је сталну сарадњу у листу, у виду музичких чланака и музичких критика. 
Ту сам понуду примио, али сам много касније, повремено, за тај лист писао музичке 
критике и водио музичке полемике. Сличне ствари сам радио и за дневни лист 
Време, али у мањој мери. Међутим, прву своју музичку критику написао сам 1930. 
године за први број новог часописа Стожер. 

У првој етапи мога композиторског рада ја сам само проучавао мелодије нашег 
народа и осталих балканских народа, али их нисам обрађивао, нити уносио своја 
музичка дела. Та етапа трајала је од почетка 1921. године до краја 1928. год. из које 

У природи, 1961.
( штампане ноте, Музеј РТК, М-18)
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на водим моја следећа најважнија дела: У долини Мораве, за клавир соло, касније 
и за велики оркестар (касније назван и У природи – лирска свита I), Пландовања 
кон  церт за флауту соло и оркестар, Први гудачки квартет, Сабор симфонијска сви-
та за велики оркестар, Међулушко благо (или Незнанац), музичка драма у пет чи -
нова, соло песме, итд. Напомињем да у музичкој драми Међулушко благо ипак има 
два цитиране народне мелодије, али нешто измењене и са измењеним текстом, а 
то су: хор копача у 2 чину Што то гора заромори и хор сељака у 5 чину Текла во да 
на валове. Прва је пореклом из Македоније, а друга из Црне Горе. Своју прву ком-
позицију остварену на бази народне музике, написао сам крајем 1928. године. То је 
клавирска свита Српске игре (касније названа Седам народних игара). Ту је употре-
бљено седам народних игара, три из Србије, четири из Македоније, али неке од њих 
су измењене и допуњене. Ову композицију сам инструментирао 1931. године. И 
кла виристи је, као и оркестри, од њеног постанка до данас изводе врло радо, а пуб-
лика је још радије слуша, нарочито у оркестарској варијанти. 

Године 1929. компоновао сам Свиту за женски хор бр. 1, опет остварену на ба зи 
народних мелодија. Ову композицију, не баш тако лаку за извођење извео је први 
пут Миленко Живковић55 са женским хором музичке школе Станковић, врло изра-
зито и врло допадљиво, тако да им се исплатио дуг и студиозан рад, због нових и 
необичних хармонија и слободног вођења гласова. М. Живковић ми је касније за-
тражио да за мешовити хор Станковић компонујем једну свиту на сличан начин. 
Тако је настала моја Свита за мешовити хор бр. 1, коју је Живковић са хором Стан-
ковић извео са успехом у сали Ко лар чевог универзитета 1932. године ка да је сви та 
и компонована. 

Годину дана касније управа хора Стан  ковић затражила је од београдских компо-
зи тора хорска дела за јавни кон курс, ради одр жавања једног концерта до маћих де-
ла. У жи риу су били Емил Ха јек56, Михаило Вук дра говић и Миленко Жив ковић. 
Поред оста лих дела изабрана је моја Свита за мешо ви ти хор бр. 2, коју је са хором 
Станковић успешно извео Михаило Вукдраговић.

Некако у исто време главни војни сим фонијски оркестар у Београду организовао 
је сличан јавни конкурс за оркестарска дела београдских композитора, опет због 
одржа вања концерта домаћих дела. На овај кон курс ја сам поднео Српске игре (Се-
дам народ них игара) и оне су примљене за извођење, али не знам ко је све био у 
жи риу. 

Оркестром је дириговао капелник Драгутин Покорни. По његовом држању на 
главној проби, ја сам закључио да је он у жириу био против извођења овог мог дела. 
Ја се са њим нисам познавао, али сам чуо када је у пролазу рекао једном музичару: 
„Сада ћете чути једну композицију од Настасијевића, која ми никако не иде у главу.” 
Пошто Покорни у свом музичком схватању није могао да оде даље од Чајковског и 
Дворжака, сигурно је да је говорио истину, јер та композиција, за оно време, била 
је хармонски врло слободна: паралелни трозвуци, паралелне секунде и квинте итд. 

55   Миленко Живковић (Београд, 1901 – Београд, 
1964), његово име везано је за развој музичког 
стваралаштва и музичког школства у Србији пред
Други светски рат и после њега. Завршио је Правни
факултет у Београду и започиње музичке студије у 
школи Станковић, а наставља студије композиције 
најпре у Лајпцигу код Н. Грабнера, а затим и на 
Schola cantorum у Паризу код В. д’ Ендија. По 
повратку у Београд постаје професор Музичке 
школе Станковић и њен директор. Радио је као 
ванредни, а од 1948. и као редовни професор 
композиције на Музичкој академији у Београду где 
је вршио и дужност ректора односно од 1957. декана. 
Као диригент водио је хорове Обилић и Станковић. 
Био је председник Удружења композитора Србије, 
председник Управног одбора Завода за заштиту 
ауторских малих права. Године 1958. изабран је за 
дописног члана Српске академије наука и уметности. 

56   Емил Хајек (Emil Hájek, Храдец Кралове, 1886 
– Београд, 1974), пијаниста и клавирски педагог 
чешког порекла. Студије клавира завршио је 

Свита за мешовити хор N°2
(штампане ноте, Музеј РТК, М-262)



64

Међутим, Покорни је врло поштено на концерту извео ову композицију у граница-
ма својих способности и могућностима свог оркестра. Када сам после концерта 
оти шао да му се захвалим за извођење, он је прво почео да тресе главом, горе-доле, 
и да ме тапше по рамену, а затим је кроз стиснуте зубе проговорио: „Добро је, добро 
је!” Тако је побеђен и Г. Покорни. 

После овог првог извођења, ову композицију су у оно време радо дириговали и 
наши диригенти: М. Вукдраговић, Д. Живановић, и други, а публика их је врло радо 
слушала. Међутим, за мене је прво извођење ове композиције било врло успели 
испит из инструментације, јер сам тада први пут чуо своју инструментацију за ве-
лики оркестар и био с њом веома задовољан. Напомињем овде, и тек сада, да трећа 
игра по реду није народна, већ моја оригинална композиција и да то до сада нико 
није запазио, ни диригенти, ни извођачи, ни публика, па ни критичари. Та игра по-
чиње овако: 

Allegro vivo
Ове игре написао сам 1928, а ин ст румен-

тирао 1931, када су први пут из вођене јавно. 
У то време клавиристи су почели да се ин те-
ресују за моје клавир ске композиције. Прва 
се јавила мла да и врло талентована пија -
нистиња Бо ја на Јелача57, која је учила свира-
ње на клави ру у Београдској музичкој школи, 
а за тим усавршила у Паризу код професора 
Корто-а. Њена техника, музикалност и ме-
мо рија биле су на врло завид ној висини. На-
ро чито је добро интер прети ра ла дела Баха 
и Бетовена. За своје године била је претера-
но озбиљна и повучена. То јој је давало мо-
гућности да се озбиљ но посвети музици. На 
жалост и на ве ли ку штету наше музичке кул-
туре умр ла је врло млада, у својој двадесет-
четвртој години, 1938. године. Све моје кла-
вир ске композиције брзо је научила напамет 

и стално их са успехом изводила на јав ним концертима, радио-станици Београд, 
и по приватним кућама, чиме је много допринела ширењу и популарисању моје 
музике. Међутим, њеном музичком та ленту њеном озбиљном раду и успесима, 
наше друштво ничим се није одужило. Она је сувише млада осетила сав јад и сву 
горчину себичности и завидљивости не ких тадашњих музичких кругова наше сре-
дине – музичких силеџија. 

Бојана је најрадије волела да свира у нашој кући, недељом, када се окупљало 
уметничко друштво. Поред соло свирања нарочито је волела да прати на клавиру 

Лево: Седам народних игара, Трећа игра, 1928.
(рукописне ноте, Музеј РТК, М-59)

на Конзерваторијуму у Прагу код Ј. Јиранека, а 
композицију код А. Дворжака. Био је професор 
клавира и камерне музике на Конзерваторијуму
у Саратову и заједно са Јаном Кубеликом наступао 
у бројним европским земљама. Године 1928. делује 
у Београду прво као професор, а потом и директор 
Музичке школе Станковић. Од 1937. до 1963. био 
је редовни професор и шеф клавирског одсека на 
Музичкој академији у Београду. Први председник 
Српског удружења музичких уметника. Бавио 
се музичком публицистиком и критиком. Био је 
члан жирија на многим такмичењима у земљи и 
иностранству, као и члан Шопеновог института 
у Варшави и добитник Седмојулске награде за 
животно дело 1961. године.
 
57   Бојана Јелача (1914–1918), млада, рано преминула 
пијанисткиња, уживала је особиту наклоност 
породице Настасијевић, посебно Момчилову.
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мог брата Момчила, одличног флаутисту. Било је то велико уживање слушати њи-
хову заједничку интерпретацију дела озбиљне камерне музике. Момчило је имао 
пун и фини тон на флаути, а она је умела да прилагоди клавир у истом смислу, што 
није ни мало лака ствар. Мада је била много млада стално је читала сва Момчилова 
дела и у сваком погледу их разумела.

Други по реду пијаниста, који је прихватио моје клавирске композиције, био 
је Алексеј Бутаков58, такође скроман и повучен, као Бојана Јелача. Али он је био 
про дорнији и сналажљивији и стално је истицао своју професионалност на уштрб 
уметности, што је у Бојанином случају било сасвим обрнуто. Ипак то Бутакову није 
сметало да се постави као солидан пијаниста и озбиљан интерпретатор значајних 
музичких дела. Тако је и све моје клавирске композиције врло солидно и убедљиво 
интерпретирао. Бојана Јелача и Бутаков тада су изводили моје следеће клавирске 
композиције: Capriccio, У долини Мораве, (ка сније названу У природи), Српске игре 
(ка  сније Седам народних игара), Бугарске иг ре и Пролећна свита. Такође су радо 
пра ти ли на клавиру солисте који су изво дили моје со ло песме и дела за инструмен-
те са пратњом кла вира.

После понуде Јована Зорка да се примим наставничке дужности у његовој му-
зичкој шко ли, срео ме је једног дана на улици Ми лоје Милојевић, који је др жао 
ка тедру му зи ке на Филолошком фа култету Београд ског универзитета и по звао ме 

Писмо Бојане Јелаче, Париз, 24. фебруар 
1936. (преписка Светомира Настасијевића, 
Музеј РТК, Л-1218)

У средини: Програм концерта на коме је 
Бојана Јелача извела Светомирово дело 
Српске игре,  Париз, 14. фебруар, 1936.
(Музеј РТК, Л-1218/3)

Десно: Бугарске игре, 1935.
(рукописне ноте, Музеј РТК, М-130)

58   Алексеј Бутаков (Петроград, 1907 – Београд, 
1953), пијаниста и композитор. Као веома млад 
дошао је у Београд где је завршио одсек за клавир и 
Филозофски факултет. Био је активан као пијаниста 
и педагог (до 1941. професор клавира у Музичкој 
школи у Београду), а од 1945. до краја живота 
деловао је у Радио Београду. Невелики опус чине 
углавном камерни облици у чијем садржају претежу 
уздржана лирика и благи хумор. У заробљеничком 
логору близу Нирнберга употпунио је своје знање 
из музичко-теоретских дисциплина на курсу који је 
водио Предраг Милошевић. 
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да слушам његова предавања из историје музике која ће допу нити због неких сво-
јих других слу шалаца још и предавањима вишег курса из науке о хармонији, нау ке 
о музичким об лицима и опште анализе музичких дела. Видео сам да му је до тога 
било много стало и обећао сам му да ћу часове посећивати. Када сам сутрадан оти-
шао на његов први час науке о хармонији поздравио ме је са катед ре пред свим 
сту дентима врло бираним речима, нарочито наглашавајући да ја посећу јем његова 
пре давања као готов и формиран композитор и да је тиме њихов музички отсек 
врло почаствован. Тако сам ја овај музички семинар похађао пуне две године слу-
шајући сва напред наведена предавања, радећи чак и задатке из науке о хармо ни ји, 
што ми није ни мало било потребно, и анализирајући све врсте музич ких обли ка. 
Ова Милојевићева предавања такође је похађала и Луси Фаркаш, тада позната пи-
јанисткиња. У исто време смо били и редовни чланови универзитетског друштва 
Co l legium musicum59, чијим је оркестром дириговао Милоје Милојевић. Ја сам у 
ор  ке стру свирао на виолини или виоли, по потреби, а Луси Фаркаш је изво дила 
со ли стичке партије клавирских концерата и других музичких дела. Годину дана 
ка  сније (1933‒34), завршио сам у Београдској диригентској школи диригент ски 
курс са анализом инструментације код професора Ивана Брезовшека, тада врло 
иста к нутог оперског и симфонијског диригента. Он је тај курс одржавао само за 
изу  зетне музичаре и композиторе и био је врло строг у избору својих ученика. За 
1933/34. годину пријавили смо се свега нас тројица кандидата: Ладислав Грински 
ком позитор, Алексеј Бутаков пијаниста, и ја. Брезовшек је примио Гринског и мене, 
а Бутакова је одбио, иако је овај био одличан пијаниста, зрео музичар и врло култу-
ран човек. Изгледа да Бутаков није имао довољно покретљивости руку и рамена, на 
шта је Брезовшек много полагао, а исто тако тражио је велику ритмичку сигурност 
и солидно познавање свих оркестарских инструмената и инструментације, што код 
Бутакова није био случај.

Као што сам врло озбиљно и пажљиво пратио сва предавања Милоја Милојеви-
ћа, а нарочито науку о хармонији и науку о музичким облицима, иако сам све те 
ствари много раније савладао, тако исто сам и код И. Брезовшека врло озбиљно 
простудирао и савладао вештину дириговања и допунио своје знање из науке о ин-
струментима и инструментације. По завршетку курса Брезовшек је предвиђао да 
ћу у току практичног рада са оркестром брзо постићи завидне успехе као дири гент. 
То се и обистинило приликом мог рада са једним импровизованим оркестром у 
Београду, када сам врло успешно и брзо спремио Бетовенову Другу симфонију и Мо-
цартову Ес-дур симфонију. Чланови оркестра нарочито су били задовољни мо јим 
дириговањем. Нажалост, неким унутарњим интригама60 тај оркестар се расту рио 
и није одржан. Касније због свог здравственог стања и промењене физичке кон-
диције, ја више нисам имао интереса за ову значајну, корисну и лепу вештину. Али 
сам на тај начин смањио и број својих личних непријатеља. После тога бар су ме 
диригенти подносили и у извесним границама се интересовали за моја музичка 

59   Collegium musicum је камермузичко удружење
које је 1925. године основао Милоје Милојевић.
Ово удружење ће све до 1945. године имати 
запажену улогу у музичком животу Београда. 
Милојевић је дириговао ансамблом, држао уводна 
предавања и у оквиру удружења покренуо едицију 
дела савремених југословенских композитора.

60   Интриге је спровео Миленко Живковић са циљем
да се ја не појавим пред публиком и као диригент 
(напомена Светомира Настасијевића, прим. прир.).

Додолске песме, 1932. и диригентска палица 
Светомира Настасијевића
(рукописне ноте, Музеј РТК, М-60, Л-1083)
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де ла, што са многим нашим композиторима није био случај. Већ у ово време наша 
старија генерација композитора (коју су сачињавали Стеван Христић, Мило је Ми-
лојевић, Петар Коњовић61 и Коста Манојловић) почела је на разне начине да оме та 
извођење мојих музичких дела и да ми потура ону врло познату „ногу” на ше кул-
турно несрећне средине. Али о то ме ће бити речи касније. Дванаестог фе б ру ара 1931. 
године народни конзер ваторијум уметничког друштва Цвије та Зузорић прире дио 
је вече мојих ка мер них дела и дела за клавир до тада ма ло познатог пијанисте Да-
нила Данића из Београда. Том приликом је извођен и мој Други гуда чки квартет и 
шест соло песама са пратњом клавира. И овај квар тет су изводи ли Владимир Сла-
тин, Јосиф Немечек, Теодор Селимски и Алек  сандар Слатин, а пе сме је опет певао 
Зденко Книтл, за клавиром је био Г. Руч врло рутинирани пија ниста и корепети тор, 
руске народности. На програму су би ле моје следеће песме: Јасике, Божјак, Мит о 
себи, Ишчекивање зла, Ведри сан и Застали смо на текстове Момчила Настаси јевића, 
Десимира Благојевића и Станислава Винавера. Да нило Данић је свирао сво је кла-
вир ске композиције бриљантном клавирском техником и сугестивним изразом, а 
на исти начин су изведене и моје композиције. Организацију овог концерта извела 
је Ста на Ђурић-Рибникар (касније Клајн)62, која је тада била секретар музичке сек-
ци је Друштва Цвијета Зузорић. Уводну реч о композиторима и делима са про гра ма 
одр жао је Петар Бингулац, зналачки и убедљиво и тиме упознано нашу публику са 
стремљењима и остварењима двојице композитора, тада наше најмлађе музичке 

61   Петар Коњовић (Чуруг, 1883 – Београд, 1970), 
композитор, диригент и музички писац, школовао 
се у Српској гимназији у Новом Саду, а потом и 
на Српској учитељској школи у Сомбору, где му је 
музику предавао Д. Блажек. Студије је наставио у 
Прагу на Конзерваторијуму код К. Штекера. Од 1906. 
године радио је као наставник музике у Земуну, а 
касније и у Српској музичкој школи у Београду.
Био је инспектор у Министарсву просвете, вршилац 
дужности упарвника новосадског Народног 
позоришта. Од 1921-26. директор Опере у Загребу, 
затим управник осјечког позоришта и на крају 
управник Народног казалишта у Загребу. Од 1939. 
до 1950. деловао је као редовни професор Музичке 
академије у Београду, а у два маха и ректор. 1937. 
постаје члан Академије наука и уметности у Прагу, 
а од 1946. редован члан Српске академије наука, где 
је основао Музиколошки институт, 1947–54. Био је 
члан Интернационалног музиколошког института у 
Базелу. Одликован је Орденом I реда, а 1960. добио је 
Седмојулску награду за животно дело.

62   Стана Ђурић Клајн (Београд, 1905 – Београд, 
1986), прва жена музиколог у Србији и један од 
пионира српске музикологије. Музичку школу 
завршила је у Београду, клавир је студирала у 
Паризу (L. Levy). На Сорбони је завршила Течај из 
француске цивилизације. Од 1929. до 1941. године 
наступала је као пијанисткиња у Београду, Загребу 
и другим градовима бивше Југославије. Уређивала 
је музичке часописе Звук и Музички гласник. Била 
је професор Музичке школе Станковић од 1937. 
до 1945. У периоду од 1950. до 1971. године била је 
доцент, а потом и професор југословенске музике 
на Музичкој академији у Београду. Паралелно је 
деловала на Музиколошком институту САНУ као 
секретар, затим као научни сарадник, а од 1962. до 
1974. као директор. Објавила је велики број студија, 
расправа и чланака, где се бавила истраживањем 
извора за историју српске музике. Њено животно 
дело је Развој музичке уметности у Србији. Стана 
Ђурић Клајн је добитница Октобарске награде 
Београда, Ордена за заслуге за народ са златном 
звездом, Седмојулске награде за животно дело и 
другох признања.

Лево: Божјак, 1930.
(рукописне ноте, Музеј РТК, М-36)

Десно: Стана Ђурић Клајн
(https://www. Riznicasrpska.net/muzika/index.
php?topic=333.0; приступљено 21. августа 
2017. године)
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генерације. Али је говорио о недаћама и тешкоћама које је та генерација морала да 
савлађује. Ево једног цитата из критике са тог концерта, коју је написао у дневном 
листу Време професор Виктор Новак63, 15. фебруара 1931. године: 

„Г. Бингулац је у својој речи подвукао тешкоће и невоље нашег музичког живота 
као и све негативне стране ситуација у којима се налазе наши млади и најмлађи 
музичари... После тога дао је Г. Бингулац једну апологију најмодернијих музичких 
струјања у свету, па и код нас, са заносом, убеђењем и зналачком аргументацијом.” 

У то време у дневним листовима критике су писали следећи музички критича-
ри: Виктор Новак у Времену, др Милоје Милојевић у Политици, и Јован Димитри-
је вић у Правди. Ево неколико цитата из критика ових критичара; о мојим делима 
изведеним на овом концерту: 

Време – 15. II 1931. године
„Други гудачки квартет Г. Настасијевића у првом и четвртом ставу одаје дух 

расе и топлину нашег сентимента. Иако квартет не обилује јачим полифоним по-
кре тима, он више делује као једна фина и интимна камер-музичка медитација. У 
својим песмама он је више експресивнији и из разитији модерниста, који уме сло-
бод но да слика поетска расположења, суге сти вно и заносно.”

 В. Н. (Викотор Новак)

Правда – фебруара месеца 1931. го ди не
„И у квартету и у песмама примећи је се да (Настасијевић) мелодију уме да води 

и развија сигурно. Сва његова де ла дишу специфичним дахом нашег му зичког на-
ционализма, преживљеног и искрено без претенциозности датог. Ње гов је квартет 
(Други гудачки) оставио снажан утисак, то је веома озбиљан рад и биће значајан 
прилог нашој камер ној музици. Соло песме су дате са најне по среднијим осећањем 
текста. У песмама свог брата Момчила Настасијевића саосетио је најтананије изразе 
и адекватно их музички изразио.” 

 Јован Димитријевић

Политика – 14. фебруара 1931. године 
„Г. Настасијевић је дух савим другог кова. Он гази новим путевима и његове ком-

позиције: Гудачки квартет бр. 2 и циклус песама одају таленат потпуно новатор-
ских амбиција. 

Овога пута Г. Настасијевић је више експресиониста него импресиониста. Дакле 
конструктивнији је. То је врло добро. Са формалне стране квартет му је сасвим 
сми  шљено постављен, а песме заиста имају јасне контуре... Хармонски је често ка-
при циозан, политоналан, али све то врло добо одговара целокупном музикалном 
духу младог аутора. 

63   Виктор Новак (Доња Стубица, 1889 – Београд, 
1977), историчар. Дипломирао је на Филозофском 
факултету у Загребу, а потом провео годину
дана у Риму на специјализацији помоћних 
историјских наука. Радио је као професор 
Филозофског факултета у Загребу, а потом је 
прешао на Универзитет у Београду, где је остао до 
свог пензионисања 1959. Бавио се националном 
и културном историјом Јужних Словена у XIX и 
XX веку. Био је дописни члан Српске академије 
наука и уметности од 1948. редован члан од 1961. 
и секретар Одељења друштвених наука САНУ. 
Један је од оснивача и управника Историјског 
института САНУ у Београду. Објавио је низ 
значајних студија и монографија. Био је оснивач 
загребачког хора Лисински (1910), председник Првог 
београдског певачког друштва, иницијатор оснивања 
Свесловенског певачког савеза у Прагу. Објавио је низ 
музиколошких есеја и неколико стотина музичких 
критика у загребачком Обзору и београдској 
Политици. Носилац је низа значајних признања, 
укључујући и Орден Светог Саве III, IV и V рeда.

Време, 15. фебруар 1936, стр. 6
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У песмама је изразити Јаначковац кад ме-
лодију – често врло драматичну, разви ја из 
дикције текста, а у оригинално изра ђеном кла  -
вирском ставу (експресионистич ком) насла-
ња се на натурализам Му  сор г скога. У њи  ма 
је више космополит не го наш националист. 
Али је психолош ки ра сан; и медита  ти ван је. 
Више је крика у тој музици од стра сног тален-
та, а ретко продре зрак сунца у то царство 
звукова.”

др М. М. (др Милоје Милојевић)

И овај концерт био је одлично посе ћен од 
најбоље београдске музичке пуб ли ке. Ви ктор 
Новак је завршио своју кри тику сле дећим ре-
чима: 

„Извођачи као и композитор били су од 
срца поздрављени од елитног скупа по сетилаца Уметничког павиљона.”

Трећи концерт мојих камер-музичких дела одржан је седмог марта 1932. годи-
не опет у Уметничком павиљону Цвијета Зузорић. На програму су биле кла вирске 
композиције: У долини Мораве, Capriccio, Пролећна свита и Српске игре, које је изво-
дила Бојана Јелача и неколико соло песама које је певала Бланка Кезер64, чла ни ца 
Београдске опере, а за клавиром је била Бојана Јелача. Ове два младе уметни це дале 
су на том концерту најпунију своју меру. Бланка Кезер била је у то време свакако 
најбољи лирски сопран у Југославији и по техници певања и по боји гласа. 

Овде морам да поменем још једну талентовану и културну оперску и концерт-
ну певачицу која је у већој мери изводила моје соло песме, а то је драмски сопран 
Мила Левова65 (касније Стојадиновић). Она је исто као Зденко Книтл и Бланка Ке-
зер, изванредно продуховљено и зналачки изводила моје следеће соло песме: Песма 
фруле, Јасике, У шуми, Вече на риту, као и соло песме на народне теме: Не жалај, 
Ма рије бела, Вјетар њише, Заплакала Ђула, и друге. Све ове песме она је певала 
са изванредним успехом у Београду и другим већим градовима Југославије као и у 
ино страним музичким центрима: Беч, Праг, Пешта, Рим, Варшава, и др.

Тако исто су преко својих ученика неговале и изводиле моје соло песме две вр ло 
истакнуте наставнице певања у Музичкој школи Станковић, Александра Ростов -
цева, некадашња примадона Московске опере и Тарало Шчетинина. На исти начин, 
преко својих ученика, пропагирала је и изводила моје клавирске композиције Зи-
наида Грицкат, наставница клавира у истој школи. Моје соло песме певала је са успе-
хом на јавним концертима и радио станици Београд и Лудмила Слатин, супруга 

64   Бланка Кезер (1908-1936), сопран, солиста
између два рата.
 
65   Мила Левова (Mila Loewe, Сански Мост, 1989 
– Београд, око 1980), оперска певачица, у Бечу 
је студирала музику на Akademie für Musik und 
darstellende Kunst (1914–19) на одсеку за соло 
певање, у класи професора Ф. Форштајна. Од 
1920. до 1926. ангажована је у Опери у Љубљани, 
Новом Саду и Београду. Једно време је у Бечу 
држала приватну музичку школу за соло певање 
(1927–37), када је и наступала искључиво као 
амбасадор југословенског фолклора и соло песама 
најпознатијих југословенских композитора. По 
повратку у Београд деловала је и као професор соло 
певања у Музичкој школи при Факултету музичке 
уметности у Београду. Као пензионер (од 1962) 
посветила се углавном педагошком раду.

Програм за концерт у Уметничком павиљону
Цвјета Зузорић 7. март 1932. (Музеј РТК,
Легат браће Настасијевић, Л-107)

Десно: Марије бела, 1929. (соло песма, 
рукописне ноте, Музеј РТК, М-102)
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вио линисте Владимира Слатина. У ређим приликама моје су песме певали још и 
ови: Бранко Поморишац, Катица Јова новић66, Бранка Бојовић, Дара Милетић, Ани-
та Мезе това67, Дивна Радић68, Го ца Ра до ва но вић, Милорад Јовановић, Жар ко Цве -
јић69, Зо  ра Милосављевић и други. 

Крајем 1932. године најзад сам до био ме сто у државној служби. Постав љен сам 
за ар хитекту-пројектанта у Оде љењу за грађење же  лезница Министарства сао бра-
ћаја. Све дотле сам стал но одбијан, где год сам се пријав   љивао за слу ж  бу. У овом 
Одељењу радио сам пројек те пружних зграда: мање желез ничке ста  нице, станове 
за жељезничко особ ље, скре  тничке кућице, магацине, ложионице. Овај по сао ми 
се није допадао, али морао сам да га отаљавам, јер се од нечега морало жи  вети. Рад 
у канцеларији трајао је од 8 до 14 часова сваког дана, а то је време нај боље за ком-
поновање музичких дела. Тога сам се морао лишити и компоновање сам пребацио 
за после подне, од 16 часова па надаље, док се не уморим. Овај канцеларијски рад ми 
је односио много времена и прилично замарао, али није могао негативно да утиче 
на моје музичко стваралаштво, које је у то време било врло плодно и интензивно. 
Радио сам у истој соби са неколико својих колега, који су били врло пријатни људи 
и добри другови, па ми је то у приличној мери олакшавало свакодневну монотонију 
канцеларијског рада. 

Пријатељство које је према мени указивао Јован Зорко, директор Београдске 
музичке школе, испољило се сада у још већој мери. У ово време посетио је Београд 
министар спољних послова Чехословачке, Камил Крофта. Јован Зорко дошао је 
у везу са њим и омогућио му да чује неке моје композиције. После овог њиховог 
састанка Зорко ми је са великом радошћу саопштио, да ја треба да добијем дво-
годишњу стипендију чехословачке владе ради боравка у Прагу, где бих проши рио 
своје музичке видике посећивањем оперских представа и концерата свих врста. 
Међутим, ова ствар није успела. Касније ми је рекао Јован Зорко да су ту били 
умешани нечији прсти, али ми није одао чији су ти прљави прсти били. Тако сам ја 
изгубио лепу могућност да проведем дуже време у једном истакнутом европском 
музичком центру, у времену када су се у нашој земљи делиле стипендије људима 
чије способности уопште нису провераване. Много касније сам дознао да су у овој 
ствари били против мене Милоје Милојевић и Коста Манојловић. 

Међутим, једно драгоцено познанство које сам створио у то време, у многоме 
ми је смањило и ублажило тешке утиске које је на мене учинила ова непријатна 
смицалица наших, тада владајућих композитора. Преко Алексеја Бутакова и још 
неких наших музичара упознао сам се са Николајем Черепнином70, руским компо-
зитором, кога су сматрали за једног од најбољих ученика Николаја Римског – Кор-
сакова71. Он је између 1930. и 1940. године долазио у Београд у два-три маха, у 
на  мери да ту оснује музичку академију у којој би он био професор, а за коју би 
тако ђе ангажовао и друге истакнуте професоре из иностранства, као и неке домаће 
про фесорске снаге. Николај Черепнин је ову ствар врло дискретно водио, али се 

66   Катарина Јовановић (Темишвар, 1906 – место и 
година смрти непознати ), сопран и музички педагог, 
певање је студирала на Музичкој академији у Бечу. 
Од 1932-33. оперски је солиста у Есену, а затим и 
првакиња Београдске опере до 1941. године. После 
Другог светског рата радила је као професор соло 
певања у Музичкој школи Мокрањац. На сценама у 
земљи и иностранству била је тумач великог броја 
улога лирског сопрана.
 
67   Анита Мезетова (Трст, 1913 – Београд, 1980), 
оперска певачица, сопран, певање је студирала 
на Музичкој академији у Љубљани, а потом се 
усавршавала у Бечу. Од 1934. до 1965. године била 
је првакиња Београдске опере, а од 1948. редован 
професор соло певања на Музичкој академији у 
Београду. Певачица „баршунастог гласа”, дуго је била 
веома успешни тумач многих улога.
 
68   Дивна Радић (Ливно, 1915 – Београд, 2005), 
оперска дива, педагог, студије је похађала на 
глумачкој школи при Народном позоришту у 
Београду. Захваљујући стипендији краљице Марије 
Карађорђевић школовање је наставила у Бечу, 
на Државној музичкој академији и Академији 
позоришне уметности. По повратку у Београд 
постала је стални члан Опере Народног позоришта. 
Током своје каријере остварила је преко 40 
запажених улога, од којих је најзначајнији лик 
Коштане, у коме је заиграла чак 400 пута.
Добила је награду Златни беочуг за животно дело.
 
69   Жарко Цвејић (Баноштор, Срем, 1907 – 
Београд, 1994), оперски певач, дипломирао је 
на Филозофском факултету у Београду (група 
југословенска књижевност и српскохраватски 
језик). Соло певање је студирао приватно. Наступа 
са друштвом Обилић и са хором Мадригалиста. 
Био је члан Опере Народног позоришта у Београду 
од 1930. до свог пензионисања. У току уметничке 
каријере гостовао је на свим оперским сценама у 
Југославији, али и иностранству (Праг, Братислава, 
Беч, Венеција, Болоња, Париз, Цирих, Женева...). 
Одликован је Споменицом града Београда (1947), 
Републичком наградом Србије (1947), Орденом 
рада II реда (1949), наградом Удружења музичких 
уметника Србије (1959) и Седмојулском наградом
за животно дело (1962).
 
70   Николај Черепнин (Николай Николаевич 
Черепнин, Санкт Петербург, 1873 – Париз, 1945), 
руски композитор и диригент. Био је професор на 
конзерваторијуму у Тбилисију. Од 1921. године 
живео је у Француској.

71   Николај Андрејевич Римски Корсаков 
(Николаий Андреевич Римский – Корсаков, 
Тихвин, 1844 – Санкт Петербург, 1908), руски 
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и по ред тога о томе доста зуцкало по 
Београду. Међутим та идеја није мо гла 
бити оства рена. Велика штета! 

У току тих Черепнинових посета 
Београду имао сам прилике да се не-
колико пута са њим сретнем у при ва-
тним бео  градским кућама, већи  ном 
у дру штву љуби теља му зи ке и не ких 
му зичара. Он је у свим тим при ликама 
најви ше волео да говори о проблемима 
музич ког ства   рала  ш т ва, а посебно о 
проблеми ма ком по зи  ционе те х нике, а 
наро чито инстру мен тације коју је из-
ванредно до бро познавао. Али ја сам 
се са њим још неколико пута састао у 
кафани Мо с ква и он ми је тада многе 
добре ства ри и лична искуства из до-
мена компо новања саопштио, што је 
мени касније прилично користило у 
сопственом раду, нарочито из домена 

ин ст ру мента ције. У то време у Београдској опери извођен је његов балет Тајна пи-
ра миде, а ка сније и опера Вањка кључар. 

Једном приликом свирао је пред Черепнином Алексеј Бутаков неке компози-
ције Стевана Христића, Милоја Милојевића и Петра Коњовића. Черепнин се ни ма-
ло није одушевио тим композицијама, једва је о њима проговорио неколико уздр-
жаних речи, што је на Бутакова прилично непријатно деловало, вероватно због 
мог присуства, као сународника извођених композитора. Исто се догодило када је 
Бутаков изводио композиције београдских композитора пред пијанистом Сулимом 
Стравинским72, сином композитора Игора Стравинског73. Сулима је давао со лис-
тички концерт у Београду, па је сутрадан био позван у једну приватну кућу, којом 
приликом му је Бутаков свирао дела наших композитора у моме присуству. На -
равно, да је Сулима Стравински, као врло млад човек, био много негативнији у емо-
тивним реаговањима приликом слушања, него Николај Черепнин. Међутим Череп-
нин се много боље изразио о делима београдске генерације композитора, која се 
формирала између два светска рата. То је много окуражило неке композиторе из те 
генерације, који су у то време тражили свој израз и свој пут. 

Алексеј Бутаков ме је у то време упознао и са Сергијем Прокофијевим74 и Ни-
колајем Орловом75. Прокофијев је дао само један солистички концерт у Београду, а 
Орлов је наступао више пута. Жалим што нисам имао прилике да и са њима мало 
више разговарам о музичким проблемима као са Николајем Черепнином и да им 

композитор, професор хармоније и оркестрације, 
један од петорице композитора познатих као 
„Велика петорка”. Студије је завршио на Руској 
поморској академији у Санкт Петербургу, а потом 
се придружио Руској морнарици. Од 1861. године 
почео је озбиљно да се бави музиком, постао 
професор композиције на Конзерваторијуму у Санкт 
Петербургу, радио и као члан Дворског хора, а потом 
постао и диригент.
 
72  Сулима Стравински (Soulima, син Игора 
Стравинског, рођен 1910.), у Београду је 19. фебруара
1935. са Филхармонијом наступао и Сулима, 
изводећи очев Концерт за клавир, дуваче и 
контрабас. Како пише Хајек „скоро у свакој тачки 
издавала га је меморија. Као издашно рекламирани 
син великог оца, доста је разочарао”.
 
73   Игор Фјодорович Стравински (Игорь Фёдорович 
Страви́нский, Ораниенбаум, 1882 – Њујорк, 1971), 
композитор, диригент и пијаниста, дипломирао 
је право у Санкт Петербургу и започео приватно 
учење музике код Римског-Корсакова. Живео је у 
Швајцарској, Француској и САД-у где је 1945. године 
добио држављанство. Убраја се у најутицајније 
композиторе XX века. Стравински има звезду на 
Холивудској стази славних на 6340 Холивуд авенији, 
а постхумно је добио Греми награду за животно дело 
1987. године.
 
74   Сергеј Прокофјев (Сергей Сергеевич Прокофьев, 
Сонтсовка, 1891 – Москва, 1953), композитор и 
пијаниста. Студије је завршио на Конзерваторијуму 
у Санкт Петербургу код професора Н. Римског – 
Корсакова. После избијања Октобарске револуције 
живео је у емиграцији (Париз, САД, Немачка). 
Наступао је као пијаниста по целој Европи, а 1932. се 
вратио у Русију. После Другог светског рата повукао 
се из јавног живота, а његова најпознатија дела су: 
Ромео и Јулија, Заљубљен у три поморанџе, Блудни 
син, VI симфонија es-moll.

75   Николај Орлов (Николай Андеевич Орлов, Јелетс, 
1892 – Шкотска, 1964), пијаниста, дипломирао је 
клавир на московском Конзерваторијуму 1910. 
године. Деловао је као професор у Москви све до 
1921. када се преселио на Запад. Имао је неколико 
успешних светских концертних тура и од 1948. 
настанио се у Уједињеном Краљевству.

Николај Римски Корсаков
(https://www. snipview.com/q/Russian%20op-
era; приступљено 21. августа 2017. године)
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том приликом покажем и нека дела наших композитора. Да ли је то учинио сам Бу-
та ков или неки други наш композитор, није ми познато. 

Николај Черепнин ме је поново окуражио да предам на извођење дирекцији 
Београдске опере моју музичку драму Међулушко благо, која је 1927. године онако 
несхватљиво некултурно и нехумано одбијена. Черепинова наклоност према овој 
мојој опери несумњиво је постојала. Он је у два маха ово дело разгледао, и клавир-
ски извод и оркестарску партитуру. Овог пута ја сам лично однео Стевану Хрис-
тићу, директору Београдске опере, клавирски извод и оркестарску партитуру Ме-
ђу луш ког блага. Зачудо Христић ме је тада примио скоро љубазно и преда мном 
раз гле дао дело.76 Међутим одлуку о извођењу избегавао је да донесе. Али ја сам 
стрп  љиво чекао. 

Догодила се после тога Стевану Христићу несрећа у канцеларији дирекције опе-
ре, када га је његова супруга Ксенија Роговска77 избола маказама по лицу и леђи ма 
из љубоморе. Стеван Христић је због тога одмах суспендован са положаја дирек  то-
ра опере, а за његовог заменика постављен је први диригент опере Иван Бре зов  шек. 
Управник Народног позоришта у Београду био је тада Драгослав Илић, профе сор и 
преводилац са француског језика. Он се уопште није мешао у рад дирекције опе ре. 
Међутим, на моју молбу Брезовшек је детаљно прегледао партитуру Међу лушког 
блага и после извесног времена саопштио ми је да је донео одлуку да ово дело из-
веде на нашој оперској сцени у Београду. Чак смо углавном били и улоге поделили, 
али због хаоса у опери који је оставио Христић приликом свог одласка, Брезовшек 
ни је могао да оствари многе своје замисли. Познато је врло добро да је Христић 
био вр ло слаб организатор рада у опери и лош као диригент. Међутим, Брезовшек 
је мо рао да напусти место заменика директора опере. Да ли је то учинио по својој 
вољи, или је смењен, није ми познато. Тако је извођење Међулушког блага остало 
у неи звесности. Али сада је за вршиоца дужности директора опере доведен Јован 
Бан дур78, композитор и диригент. 

За једно време оставио сам по страни извођење Међулушког блага, па сам онда 
посетио Јована Бандура и испричао му цео историјат ове опере почев од 1927. го-
дине, када су Стеван Христић и Крешимир Барановић ово дело одбили на један вр ло 
неодређен, растегљив и нечујан начин. Бандур се одмах заинтересовао за Ме ђу лу-
шко благо и заказао ми састанак за три дана, јер је желео претходно да сам про чита 
либрето и простудира музику, у клавирском изводу и у оркестарској партитури. 
Ка да сам у заказано врме отишао код њега у канцеларију дирекције опере, он је 
радосно скочио, притрчао ми и пријатељски ми стегао руку, честитајући ми за ори-
гиналност и вредност једног таквог дела, као што је Међулушко благо, дословце го-
ворећи: „Већ три дана немам мира због снаге музичких мотива и драматске ори-
гиналности ове твоје опере.” Поверовао сам у искреност речи Јована Бандура, јер 
је он уопште имао осећања и разумевања за мој музички стил. Одмах смо се дого-
ворили да ја три-четири пута одем код његове куће, и да му свирајући клавирски 

76   Свакако је Н. Черепнин позитивно говорио пред 
Христићем о овој мојој опери (напомена Светомира 
Настасијевића, прим. прир.).

77   Ксенија Роговска (1896–1961), кћерка генерала 
грофа Јевгенија Јефимовског, супруга Стевана 
Христића, првакиња Београдске опере.
 
78   Јован Бандур (Јавница, Двор на Уни, 1899 –
Београд, 1956), композитор, после завршене 
Државне класичне гимназије у Винковцима, 
студирао је музику у Бечу и Прагу, где је 1926. 
завршио студије на Државном конзерваторијуму. 
По повратку у земљу радио је као диригент Српског 
црквеног певачког друштва у Панчеву и наставник 
гимназије. Од 1931. до 1937. је диригент Опере 
Народног позоришта у Београду (од 1935–37. врши 
дужност директора Опере). 1937. године постао 
је административни директор Музичке академије 
у Београду, а од 1945. и њен ванредни професор. 
Сарађивао је са часописима Музика, Звук и
Музички гласник.

Сергеј Сергејевич Прокофјев
(1891–1953) (http://sr.wikipedia.org/sr-el/
Сергеј_Прокофјев; преузето 10. октобра 
2017. године)



73Пут у музику

из вод, неке ствари протумачим и одредим тачна темпа, која се у овој опери (као и 
у мојим осталим операма) често мењају, јер је он желео да ову оперу спреми и ди-
ригује. Последњи састанак смо предвидели за поделу улога. Тада сам Бандуру по-
казао и скице за декор које је израдио још 1927. године мој брат Живорад. Бандур 
се одушевио том изузетношћу да на једном истом оперском делу раде три рођена 
брата: Момчило либрето, Светомир музику, а Живорад декор. Одржали смо два 
са станка за клавиром код Бандурове куће и све је било уреду. Када сам после два 
дана отишао на трећи уговорени састанак у 20 часова увече, речено ми је да Бандур 
у другој соби има посету једног свог пријатеља, па треба мало да га причекам. По-
сле 20 минута на вратима те друге собе појавио се Коста Манојловић, нагло се тр гао 
и пребледео кад ме је угледао. У пролазу ми се јавио и брзо напустио стан Јо вана 
Бан дура, који је био врло збуњен и нерасположен. Чим је затворио врата за Ко стом 
Манојловићем, Бандур ми је очајничким тоном саопштио да он не може и не сме 
да изводи Међулушко благо, јер му прети опасност да изгуби свој положај и хлеб. 
Одговорио сам му мирно и сталожено да га ослобађам обећења које ми је свечано 
дао и да ми је потпуно јасна улога Косте Манојловића у овој ствари: Стеван Христић 
и Милоје Милојевић послали су га Бандуру да на сваки начин спречи извођење Ме-
ђулушког блага. Отуда је и пала она бедна претња да Бандур може изгубити по ложај 
и хлеб, ако изведе Међулушко благо. 

Живорад Настасијевић,
Сценографија за оперу Међулушко благо
Светомира Настасијевића, 1927.
(Музеј позоришне уметности Србије; 
Зограф: друштво уметника, 
Музеј РТК, 2011, Горњи Милановац,
кат. бр. 35)
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После овога догађаја развила се између мене и Бандура полемика у листу Прав-
да. То је трајало једно време и у великој мери узбудило многе наше уметнике и ин-
телектуалце, као и осталу јавност, па се све утишало, јер су Манојловић, Милојевић 
и Христић мудро ћутали и правили се незаинтересовани. Тако је Међулушко благо 
скинуто са дневног реда све до године 1937. када ће се опет појавити. 

Генерацију српских композитора коју су сачињавали Милоје Милојевић, Сте-
ван Христић, Коста Манојловић и Петар Коњовић, овако је карактерисао Миленко 
Живковић у једном чланку који је изашао у музичком часопису Звук, бр. 3 год. 1934: 

„Али ако се тачније расмотри, излази да је та генерација једна од најнесрећни-
јих, јер, прекинута светским (првим) ратом у пуном напону рада, она доживљује 
катастрофални прелом у духовном животу човечанства. Они, који су ово прежи -
ве   ли, обрелили су се новом времену збуњени, избачени из опште друштвене коло-
те чине, лишени потпуно способности да схвате карактер и потребе садашњице. 
По  што су неповратно исклизнули из времена, они и даље преживају раскидане 
ос татке своје спарушене идеологије, али се бродоломнички грчевито хватају за но-
ве генерације, само да одрже свој голи живот, пабирче нова техничка искуства, и 
верују да су тиме поново успоставили и везу са данашњим временом.”

Миленко Живковић даље каже:
„Наш музички живот све дотле неће моћи да несметано пође нормалним то ком, 

докле год на свом организму буде осећао штетно дејство претенциозних па разита, 
који још увек верују да су централна осовина око које се тај живот окреће. На једној 
страни старореакционарни, повучени у своја сигурна склоништа, са си гурним со-
цојалним и професионалним положајима, заштићени и задовољни, управ љају тзв. 
званичним музичким животом и ни главе не окрећу на све оштрије про тесте нових 
људи који у томе „управљању” откривају јаке симптоме једне скроз коруп цинисане 
политике.”

У овом свом чланку Живковић је многе ствари уочио и јасно их оцртао, карак-
теришући генерацију ова наша четири композитора, али се ја не бих могао са њим 
да сложим, кад каже да је та генерација „можда једна од најнесрећнијих”. Први свет-
ски рат је многим народима и многим генерацијама донео велике несреће, па чак и 
генерацији Миленка Живковића, али овима о којима је овде реч никако није. А ево 
зашто. Петар Коњовић је у то време живео у Аустрији, као мирни грађанин. Чак 
му је у Загребу извођена 1917. године опера Вилин вео у време када је аустријска 
војска харала и убијала мирно грађанство у поробљеној Србији. Стеван Христић је 
за време Првог светског рата угодно живео код своје прве жене Немице, у Северној 
Немачкој. Милоје Милојевић је за то исто време живео у Француској, мало у Ни-
ци, мало у Паризу, а Коста Манојловић је тада студирао музику ништа мање него 
у Лондону. Дакле, ова четири српска композитора нису била прекинута у раду по-
јавом Првог светског рата, напротив, они су у то време били добро заштићени од 
ратних тегоба и опасности и могли су мирно да раде на музици.79 Зашто су дали 

79   Међутим, у том рату изгинули су синови многих 
тадашњих наших истакнутих личности: Сања 
Живановић, син Живана Живановића, претседника 
државног савета; Миодраг Давидовић, син Љубе 
Давидовића, министра и претседника владе; Душан 
Николић, син Андре Николића, министра просвете; 
Страхиња-Бане Нушић, син Бранислава Нушића, 
књижевника и конзула, и други. Треба такође истаћи 
да је у Кумановској битци (1912. год.) погинуо 
Владета Ковачевић, син Љубе Ковачевића, министра 
просвете (напомена Светомира Настасијевића, 
прим. прир.).

Светомир Настасијевић, 1931.
(фотографија, Музиколошки институт 
САНУ)
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вео ма мале резултате у свом музичком раду и пре и после рата, то ће испитати по-
ште ни музиколози. 

Међутим, они наши уметници који су учествовали у рату као борци и срећом 
се вратили у своју домовину, као победници вековног непријатеља, нису били та-
ко вешти и продорни као ова наша четири композитора, за освајање музичких 
по  зиција и важнијих административних места. Дакле, главне музичке позиције и 
нај важнија места у музичкој администрацији, као и критичарска места у дневним 
листо вима држали су: Коњовић, Христић, Милојевић и Манојловић. Држали су их 
тако чврсто и опрезно, да им ни птица не би могла промаћи, а камоли неки млађи 
тален товани композотор са својом композицијом. Ту има право М. Живковић, када 
их назива „претенциозним паразитима” и „старореакционарима” који спроводе 
умет  ничку „корупционисану политику”. А ту политику оно су спроводили веома 
до следно, на тај начин што су Коњовић и Христић држали у својим рукама дирек-
ције опера, а Милојевић и Манојловић писали су музичке критике у највећим на-
шим дневним листовима. Другим речима, ако је неко успео да негде пласира своје 
музичко дело за извођење, заобишавши Коњовића и Христића, онда су га сачеки-
вали својим злонамерним критикама Милојевић и Манојловић. Јасно је, да су ова 
че тири композитора имали и своје млађе приврженике и помоћнике, али они нису 
толико били загрижени и немилосрдни према својим колегама, као њихови заш-
титници. Зато бих ја мало исправио у тврђењу Миленка Живковића и рекао бих, 
да је најнесрећнија била она српска композиторска генерација, која је у ропском и 
бедном дечаштву провела Први светеки рат, формирала се уметнички између два 
светска рата под туторством и притиском ових наведених композитора „староре-
ак  ционара” и преживела Други светски рат. А то је баш генерација Миленка Жив-
ковића. 

Главни гласносаговорник ове „старореакционарне” музичке четворке био је Ми-
лоје Милојевић. Ево шта посебно за њега каже Миленко Живковић у часопису Ми-
сао, св. јули-август 1932. год:

„Милоје Милојевић који је преко Мокрањчевог националног романтизма до-
дирнуо скоро све правце који су до европског рата (и давно пре њега) били у моди, 
показује после рата намеру да се приближи младима. Представник интелектуал-
ног, или боље, академског импресионизма он увек има довољно окретности да се бе 
одржава на површини дневних догађања и претставља као одушевљеног идеали-
сту и поборника модерних стремљења. Међутим, он није био у стању да у својим 
де  лима да докуменат свога времена...јер са линијом свога развоја оставља утисак 
чове ка, који вечито задоцњава на воз и најзад скаче у погрешна кола. Као компози-
тор без јаче индивидуалне снаге он не успева да у својим делима измири та разно-
род на струјања, која остављају утисак непревреле хетерогене масе. То је изразит 
пример ек лектизма у правом и једином његовом смислу речи.” 

Други, врло озбиљан, даровит и поштен музички критичар из тог времена Јован 
Димитријевић, у часопису Живот и рад у свескама 1. XII 1932. и 15. II 1933. год. у 
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свом чланку „Прекомерна амбициозност непоправивог романтичара – Прилог за 
ра светљавање уметничког лика, морала и психологије г. др Милоја Милојевића” 
ка же: 

„Из његових композиција и чланака из тог времена може се закључити да ни 
његова практична ни теоретска знања нису била већа него у друге двојице из ње-
гове генерације... Али г. Милојевић је умео своје знање у чланцима да уоквири 
кит њастим фразама недовољно одмерених речи, што је ширу публику могло да 
за див љује... Стварао је инструменталне композиције у духу школских знања, а 
исто времено се инспирисао сеоском идилом из поезије Милорада Петровића – 
Се љанчице. Шта више он је у време рата када је концертирао и држао предавања 
о нашој музици (док су његови другови гинули на фронту – наша примедба), он 
називао свој рад и рад својих претходника и савременика звучним именом: стил 
српског модерног музичког национализма. Колико смелости и претенциозности 
штам пати и потписати то и после рата! Зар је то био стил; зар је то био српски на-
цио нални стил, зар је то било модерно? Еклектизам назвати стилом!” итд. 

Ову „старореакционарну” музичку четворку није могао да подноси ни трећи 
тадашњи истакнути и даровити музички критичар, Станислав Винавер, познати 
књижевник. И он је у својим критикама и чланцима стално разоткривао епигонство 
и остале недостатке о делима ове четворице, па је чак, по свом обичају врло често 
правио и грубе, али успеле шале, на њихов рачун, тако да је због тога морао да 
одговара и пред судом. Станислав Винавер нарочито се обарао у својим критикама 
и сатиричним шалама на Милојевића и Христића, на шта је имао пуно право, као 
врло музикалан човек, који је располагао још и одличним познавањем светских 
музичких дела и музичке композиционе технике. 

Овакво стање ствари у нашој музици изазвало је окупљање једне групе компо-
зитора, музичких критичара и књижевника, који су решили да покрену музичке 
новине са називом Музички савременик, које би излазиле два пута месечно и које 
би финансирали само покретачи. Одштампан је и позив на претплату, који гласи 
овако: 

П. Г. 
„Група напредних композитора, музичара, музичких критичара и књижевника 

по креће 15. септембра ове год. музичке новине Музички савременик, које ће излази ти 
сваког првог и петнаестог у месецу на четири стране величине дневних листова. 

Пошто желимо да наш покрет буде од највећег утицаја и да има највећи додир 
са нашим светом, који се бави музиком, или се интересује за њу, обраћамо се вама, 
износећи вам укратко наша начела и наше тежње. 

До садашњим несавесним радом појединих професионалних музичара, који су 
ради музичких успеха створили пометњу у нашем музичком животу, створени су 
ови услови за појаву оваквог листа, који ће безусловно одржавати непристрасан 
став. 
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Радићемо на томе да се наше музичко стварање, извођење и критиковање упути 
напредним и савременим правцем, који ће бити потпуно независтан и самим тим 
ван свих политичких или других групација и тенденција. Поред начелних питања 
и критике лист ће доносити обавештења и на тај ће начин дати могућности свим 
музичарима и певачким и музичким друштвима у Југославији да дођу до најновијих 
обавештења и да друге обавесте о себи. 

Стога, поред утврђених сарадника, како из наше земље, тако и из иностранства, 
уређивачки одбор позива све музичке организаторске вође наших певачких и му-
зич ких друштава, као и наставнике музике, музичаре и музичке аматере, да допи-
сима из своје средине употпуне наш рад. 

Верујемо, да ћете и ви и ваше друштво постати не само претплатник, већ и са-
радник на обавештењима за наш лист. Претплату изволите слати упутницом на 
адресу: Музички савременик, Краља Александра 56/III, Београд.

Претплата се прима за пола године (дванаест бројева) дин. 20 и за годину дана 
дин 40. Лист ће се пуштати у продају ван претплата само за Београд.” 

Београд, августа 1932. год.
Миленко Живковић (композитор)

Светомир Настасијевић (композитор)
Велизар Гођевац (пијаниста) 

Јован Димитријевић (муз. критичар)
Бранко Драгутиновић (муз. критичар)80 

М. М. Пешић (књижевник)
Момчило Настасијевић (књижевник)

Због принципијелног неслагања двојице потписаних81, излажење на јавност 
овог листа није се остварило. Мени су таква неслагања у том моменту била чудна 
и апсурдна, а сматрам да је велика штета за нашу музичку културу, а нарочито за 
генерације композитора формираних између два рата, што је идеја о излажењу овог 
листа некако онемогућена. Тако су из весни на ши композитори и музички из во ђа-
чи тог вре мена остали потпуно незаштиће ни и оставље ни да се сами боре за своја 
уметничка права и идеале. А то није био ни мало лак и препоручљив по сао, јер „шут 
са рогатим не може се бо ри ти”. Напоми њем и то, да су свих седам осни вача овог 
листа били људи без ика квих ути цајних по ложаја и друш тве них веза. Ја, лично, сам 
тада са гро зом и језом осетио, да сам остављен сам себи да се морам сам борити за 
своја дела. Та ко је морало да буде. Тако је и било. Из гледа да су то неминовни зако ни 
ис то рије, али само за извесне и изузет не му зичке ства раоце. 

У том раздобљу од неколико година, остала моја три брата такође су радила ин-
тензивно на остварењу својих умет ничких дела. 

Живорад је 1928. године израдио фре  ске у свечаној сали Београдске опш ти не у 
улици Узун-Мирковој. 

80   Бранко Драгутиновић (Београд, 1903 – Београд, 
1971), музички критичар и диригент. Музичке 
студије завршио је у Београду. Једно време је деловао 
као диригент друштва Обилић, потом професор у 
средњој школи, потом секретар Београдске опере, 
а после Другог светског рата и доцент на Музичкој 
академији. Од 1950. био је помоћник директора 
и драматург Опере. Као критичар у дневним 
листовима, стекао је углед највећег стручњака
на том подручју.
 
81   У питању су Миленко Живковић и Јован 
Димитријевић. М. Живковић није одржао своју 
реч покретача листа (напомена Светомира 
Настасијевића, прим. прир.).
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Исте године израдио је и фреске на пла  фо-
ну вестибила уметничког пави  љона Цвије та Зу-
зорић на Малом Калемегдану. 

Године 1932. израдио је фреске у пан че ва чкој 
цркви Успенија Богородице. По сле тога остварује 
фреске на Зебрњаку у спомен палим борцима у 
Кумановској бит  ци и фреске у На родној банци у 
Скоп љу. Затим ради фреске у крупањској цркви 
и у цркви Богородичи ног по крова у Београду – 
Кајмакчаланској улици. За тим остварује фреску 
у капели на Мачковом Ка мену и фреску Прелаз 
преко Албаније у сали Шко  ле за физичку културу 
на Врачару у Бео граду. Поред фрески у то време 
израдио је већи број портрета, пејсажа, мртвих 
при рода и цртежа оловком и угљеном.

Мој најмлађи брат Славомир појављује се око 
године 1930. са својом првом комедијом Отми-
ца која је са успехом изведена на Коларчевом 
универзитету у Београду. Затим пише ре дом сле-
деће комедије: Вра чара Божа   на, Несу ђе ни зетови, 
Нес трпљи ви наследни   ци, За чарани кућевласник 
и Само воз. Комедије Несуђени зе то ви, Врачара 
Бо жана и Нестрпљи  ви наследници извође ни су 
у Београду и уну траш њос ти зем ље са великим успе хом. Ка сније ће Славомир напи-
сати још неке коме  дије, још ка сни је прећи ће на писа ње историјских романа.

Момчило је већ у ово време био завршио своју збирку приповедака Хроника моје 
вароши и потпуно уобличио и средио збирку песама Пет лирских кругова. Иако су 
изгледи за извођење мојих опера у Београдској опери били врло неповољни, јер 
нисам имао за ту сврху никаквих протекција, ја сам намеравао да компону јем јед ну 
музичку драму из наше средњевековне историје. Желео сам да прикажем по следње 
напоре нашег народа, под владавином деспота Ђурђа Бранковића, за одр жавање 
своје слободне земље и своје личне слободе, против најезде Турака и њи хо вог по-
робљавања. Лична трагедија Ђурђа Бранковића и трагедија целе његове по родице, 
спрегнуте са трагедијом целог српског народа, пружиле су ми изванредан драмски 
подстрек и садржај пун патњи, прелома, сукоба и пропасти. 

Јасна је ствар, да сам се у то време (године 1933.) у нашој средини за либрето так ве 
врсте једино могао обратити моме брату Момчилу. Али он је био много револти ран 
поступцима дирекције Београдске опере, а посебно поступцима Стевана Христи-
ћа, Милоја Милојевића и Косте Манојловића, према нашој опери Међулушко бла го 
управо према начину, на који су онемогућили њено извођење, па није хтео ни да 
чу је да пише други, нови либрето за оперу. Он је те наше композиторе презирао и 

Плакат за комедију Несуђени зетови 
Славомира Настасијевића
(Легат браће Настасијевић, Музеј РТК, 
Л-1172)

Живорад Настасијевић, Скица 110, 
(оловка на папиру, Музеј РТК, Л-645)
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сматрао их за највећу кочницу нашег музичког живота, па је зато и подписао онај 
позив за претплату за лист Музички савременик, надајући да ће се појавом тог лис-
та онемогућити њихове музичке махинације и малверзације. А то је ваљда једини 
пут у његовом животу да јавно својим потписом устане против нечијег рђавог рада. 
Мада је међу свима нама потиснутима, у то време, па и надаље, био у сваком погледу 
најснажнији, најчувенији и најпознатији, ипак се потписао последњи по реду. 

Момчило је уопште имао рђаво мишљење о тој установи која се зове „Народно 
позориште”, а у којој су били смештени драма, опера и балет. Та драма, Народног 
позоришта у Београду ставила је себи у задатак да не изводи ни једну Момчилову 
драму ваљда зато што је он прави песник и прави књижевник, а изводила је неке 

неуспеле драме извесних наших људи, који нису били ни песници ни књижевници, 
али који су себе самозвано називали „позоришним људима”. По њиховим схвата-
њима озбиљни и талентовани песници и књижевници нису способни да напишу 
драму, али „позоришни људи”, врло просечне културе и просечне писмености, 
усто скроз неталентовани, то могу, и сва та њихова назови драмска мућкања и пре-
немагања треба изводити. Испало је тако да су сви ти „позоришни људи” који су 
на разне начине опседали и освајали београдску драмску сцену, били или зетови 
активних министара, или нећаци министара, или су сами били помоћници мини-
стара, као и политичке потркуше. На пример: Ранка Младеновића је подржавао 
Ве ља Вукићевић, претседник владе више година; Јосип Кулунџић82 је био зет мини-
стра финансија Бетице; Велмар Јанковић83 је био зет министра грађевина Вулови ћа; 

Споменик и Народно позориште, 1933.
(Снежана и Драган Вицић,
Поздрав из Београда 1895–1945, књ. I,
Атеље Вицић, 2008, стр. 285)

82   Јосип Кулунџић (Земун, 1899 – Београд, 1970), 
драмски писац, преводилац дела за позориште, 
редитељ драма и опера, теоретичар драме и 
позоришта, професор драматургије, уредник 
позоришних листова и часописа. Завршио је 
специјалне студије драматургије и оперске режије 
у Паризу и Берлину. Први успех постигао је 
драмском гротеском Поноћ. После Другог светског 
рата режира у Вршцу, Новом Саду и Београду. Био 
је професор на Академији за позориште, филм, 
радио и телевизију у Београду (1949–1968) и главни 
уредник часописа Сцена.
 
83   Владимир Велмар-Јанковић (Чаглић код Пакраца, 
1895 – Барселона, 1976), правник, психолог, драмски 
писац, есејиста и критичар. Правни факултет 
студирао је у Будимпешти, а потом у Загребу. Од 
1918. до 1941. године радио је као виши чиновник 
при Министарству просвете у Београду, прво као 
секретар Уметничког одељења, а потом као начелник 
Министарства просвете. До 1944. био је сарадник 
више часописа и новина: Српски књижевни гласник, 
Мисао, Савременик, XX век, Политика, Време, Реч, 
Новости, Српски народ, Обнова и др. Био је покретач 
и уредник часописа за духовну културу Нови видици. 
У јесен 1944. бежи у Италију, а затим у Шпанију. У 
Барселони је 1972. године основао први приватни 
центар за ментално здравље „Orexis”. Погинуо је у 
саобраћајној несрећи у Барселони.
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Радослав Веснић84 је био синовац Миленка Веснића, министра спољних посло ва; 
Момчило Милошевић85 је сам био помоћник министра просвете; Мита Ди митри-
јевић86 – Оливера и Душан Николајевић87 су онако уопште имали јаке друш твене 
ве зе. Ето ових неколико такозваних „позоришних људи” лиферовали су комаде за 
дра му Народног позоришта у Београду, иако их нико није сматрао ни признавао за 
књи жевнике, јер то уствари нису ни били. Где су те њихове много број не „драме” 
које су некада као мора давиле јадну београдску публику. Где су њихови „драмски 
критичари” – славопојци типа Душана Крунића некадашњег чи новничића. Зар ни-
шта од свега тога „позоришног” посла није остало. А нама су та ко потребни добри 
позоришни комади и дубоке драме. 

Ето ти тако звани „позоришни људи” и „позоришни критичари” нису никако хте  -
ли да пропусте ниједну Момчилову драму на сцену београдске драме. А Момчило 
их има три, са којима су глумци-аматери правили, приликом сценског извођења 
ве  ли ке успехе, и које је публика примила са дубоким и одобравањем размевањем. 

Али умели су „позоришни људи” и „позоришни критичари” да ометају и нападају 
ова скромна аматерска извођења Момчилових драма. Међутим Момчилове драме 
нису могли да убију. Оне су још живе и живеће много дуго. А где су њихове „драме” 
и „драмски прикази”? Да ли је све то коме данас потребно?

Ето зашто сам ја молио пуних шест месеци Момчила да ми напише либрето за 
музичку драму Ђурађ Бранковић. Он је ипак попустио према мојим наваљивањима, и 
молбама и за неколико месеци написао либрето, који по мишљењу оперског редитеља 
др Ериха Хецла88 иде у највише песничко-драмске домете. Са компоновањем сам 
почео 1934., а дело сам завршио 1938. године. 

Јован Зорко је још једанпут показао према мени и према мојим музичким де ли-
ма изванредно лепу пажњу. Када је један од његових најбољих ученика Лазар Мар -
јановић, завршио студије свирања на виолини, Зорко је предложио да Марјановић 
на завршном концерту свира и мој вилоински концерт са пратњом оркестра. Мар-
јановић је врло солидно простудирао мој концерт, и научио га напамет, а извео га 
је са успехом на Коларчевом универзитету са оркестром којим је дириговао Јован 
Бандур. Публика је врло лепо примила и моје дело и Марјановићево извођење, што 
је Јовану Зорку причинило велико задовољство. Музички критичар часописа Жи-
вот и рад, Јован Димитријевић написао је следеће о том виолинском концерту:

Живот и рад – 1. I 1934.
„Формално је то дело прегледно и јасно, а технички добро изграђено. Уводна 

тема с пратњом је заиста нешто ретко лепо у нашој симфонијској литератури. На 
овом концерту ово је не само најбоље већ и најзначајније дело, јер је Г. Настасије-
вић и овде консеквентно спровео своје стилске тенденције и у томе је остао бес-
прекоран од почетка до краја. То стилско јединство он увек успева да спроведе кроз 

84   Радослав Веснић (Краљево, 1891 – Београд, 1980), 
позоришни глумац и редитељ, професор глуме и 
дикције, писац, преводилац и новинар, завршио 
Филозофски факултет у Београду. Глуму је учио код 
Маге Магазиновић, и у Москви код Станиславског. 
Борио се у балканским ратовима и Првом светском 
рату. У периоду од 1931. до 1941. године је редитељ и 
директор Драме у Народном позоришту у Београду. 
За врема Другог светског рата био је у логорима 
Нирнбергу и Хамелбургу. После рата режирао је 
преко 126 премијера, играо око шездесет улога у
Народном позоришту у Београду, Српском народном
позоришту у Новом Саду, Хрватском народном 
казалишту у Загребу и Народном позоришту у 
Бања Луци. Драматизовао је више књижевних дела, 
писао за дневне новине и часописе, преводио са 
немачког, француског и руског поезију, приповетке 
и позоришне комаде. Добитник је низа одликовања 
као: Златна Обилићева медаља за храброст, Албанска
споменица, Медаља за војничке врлине, Медаља за 
заслуге Националног удружења ратника Француске, 
Легија части. Био је почасни грађанин Париза.
 
85   Момчило Милошевић (Пирот, 1889 – Београд, 
1975), књижевник и театролог. Извесно време радио 
је као хонорарни професор на Драмском одсеку 
Музичке академије у Београду. Књижевни рад му 
је био врло шаролик, а после Првог светског рата 
бавио се и позоришном критиком. Извео је осам 
режија на београдској сцени.

86   Мита Димитријевић (Крагујевац, 1879 – Београд, 
1952), књижевник, политичар и дипломата. Завршио 
је Велику школу у Београду, а потом и права у 
Паризу 1904. године. Прво је радио као професор 
у гимназији у Београду, а потом као чиновник 
Министарства иностраних дела. Био је дипломатски 
представник у Софији и Петрограду. Пред Други 
светски рат постао је помоћник министра просвете. 
Сарађивао је у око 20 разних часописа и листова. 
Једно време је радио као драмски писац, али није 
успео да нађе свој стил.
 
87   Душан С. Николајевић (Београд, 1885 – Београд, 
1961), драмски писац, студирао је право у Минхену 
и Лајпцигу, а усавршио се у Бечу. Између два рата 
радио је као публициста, а једно време је био и 
председник Удружења новинара. Писао је претежно 
полемичке студије из књижевности и есеје, али 
се највише истакао као драмски писац. Драме су 
разноврсне тематско-идејне садржине: Многаја љета,
Парола, Преко мртвих, Вечна копрена, Волга и др.

88   Др Ерих Хецл (1899–1944), редитељ у Опери и 
Драми од 1934. до 1941. године. Био је изузетна 
личност по својој ерудицији и таленту. Његово 
деловање на сцени Народног позоришта у Београду 
било је веома плодно, корисно и за оперски
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сва своја дела и то је оно што га истиче од осталих композитора који балансирају 
између свих европских утицаја.” 

 Јован Димитријевић

А две године пре извођења овог виолинског концерта, Миленко Живковић је 
такође дао једну интересантну формулацију мога музичког стваралаштва и мога 
од носа према нашим најистакнутијим композиторима: 

Мисао – јули-август, 1932. год.
„Светомир Настасијевић је јако изражајна и индивидуална снага, спада у ред 

на ших најконсеквентнијих ал фреско композитора. Својом пунокрвном музикант-
ском природом и финим претежно лирским темпераментом успева да равноправ но 
одржи место са нашим најјачим композиторским снагама.”

 
Миленко Живковић

Поређењем ова два мишљења о мом музичком раду, двојице тадашњих иста-
кнутих музичких критичара, могу се донети извесни закључци.

* * *

Јула месеца године 1936. отишли смо на летовање у наше родно место Горњи 
Милановац: две моје сестре Даринка и Славка, Живорад, Момчило и ја. Живорад и 
Даринка су били ван државне службе, Момчило и Славка као професори гимна зи је 
имали су феријални распуст, а ја сам добио прописно законско одсуство за од мор 
и лечење од установе у којој сам радио, тј. Одељења за грађење железница Мини-
старства саобраћаја. 

Горњи Милановац смо затекли у истом стању каквог смо га оставили 1919. го-
дине: исте улице, исте куће, исти људи и њихове нарави и обичаји, али што је за нас 
било важније иста и незаборавна лепота природе која окружава ову малу варош. 
Због те природе ми смо и отишли на одмор у своје родно место, не због неке позе и 
снобизма, већ збиља због потреба, промене места и опорављања од напорног рада у 
Београду, преко целе године. Момчило је нарочито то желео јер је осећао потребу да 
као зрео стваралац доживи лепоте оних дивних шума, шумарака, ливада и брегова, 
који окружују Горњи Милановац и чаробно рађање сунца иза Ждребана и његов 
смирај иза Бранковог брда. И ми остали имали смо исте жеље и иста осећања па 
смо сваки дан и пре и после подне правили дуге шетње у разним правцима далеко 
изван вароши. Али прво смо отишли да обиђемо и разгледамо нашу родну кућу 
(Рајићева ул. бр.7) у којој смо се сви родили. Тада је у тој нашој кући становао наш 
стари учитељ Витомир Нинић са породицом. Ни кућа, ни башта, ни двориште нису 

и за драмски репертоар. Његовим изузетним 
инсценацијама сматрају се Кориолан и Бура В. 
Шекспира, Шилеров Дон Карлос и Чапекова
Бела болест. Као оперски редитељ тежио је 
дешаблонизовању оперских представа у свим 
елементима који чине сценски израз. Посебан 
значај придавао је хоровима и настојао да измири 
формални тип класичне и емоционални тип 
романтичне опере. Хецл је поставио и три домаћа 
дела: Вилин вео, Никола Шубић Зрински и Ђурађ 
Бранковић.

Јован Бандур, (преузето из: Академско 
певачко друштво „Обилић” 1884–1941, 
документи, сећања, коментари,
Београд, 2005)
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тада били чувани ни неговани онако како смо их ми пазили и одржавали. Али ипак 
је све то направило изванредан утисак на све нас, утисак најлепших доживљаја из 
детињства и младости који се никада не могу заборавити. 

Наши драги земљаци већином су нас посматрали иза отшкринутих капија и 
про зирних завеса на прозорима, па и преко старих и искривљених плотова. Наро-
чи то их је зачуђивала чињеница, што смо ми, већ сви зрели људи, сваког дана и 
пре и после подне лутали по удаљеним ливадама и шумама, а често и по оклоним 
селима. Они се уопште нису интересовали за наша уметничка остварења која су го-
тово сва постала из инспирација произашлих из ових природних лепота и живота 
баш тих људи, који су нас тада полузаинтересовано посматрали, али са извесном 
дозом злурадости. Они су се углавном држали оног срећног и скоро необоривог 
правила, да нико не може бити пророк у свом селу. Ми смо све то примили хладно 
и разумно и зато смо се углавном дружили са сељацима из околних села, који су 
већином раније радили код нашег оца на изграђивању већих зграда, мостова, пу-
тева и железничких пруга. 

Најсимпатичнији од свих нам је био Драгослав Илић, звани „Ћоса”, из села Гра-
бовице, удаљеног неколико стотина метара од Горњег Милановца. Он је био брат 
оног Богољуба Илића, одличног дрводеље, који је погинуо у Балканском рату 1912. 
године код Куманова. Из те породице Илић, чије су куће биле баш испод брда 
Треске, три брата су радила код нашег оца и у нашој кући: Богољуб, Милош и Дра-
гослав. Са њима смо били и у кумовским односима, јер је наша мајка крштавала 

Панорама Горњег Милановца,
1936. година
(фотодокументација Музеја
РТК, И-171)



83Пут у музику

Богољубову децу. Драгослава смо највише волели, јер је био врло дружељубив и 
преко мере духовит. А и он је нас много волео и поштовао. У нашу кућу је ушао као 
двадесетогодишњи младић кад је мени било око 9 година. Радио је код оца као мо-
мак за све и свашта, а у исто време продужио је и дужност моје прве „гувернанте” 
Ра дојке – „Бандере”. Само, Драгослав је имао још једног клијента, мога млађег брата 
Славомира, који је тада имао око 7 година. Кад није имао другог посла Драгослав 
се бавио са нама двојицом. Причао нам је шаљиве сеоске досетке и приче, затим 
имитирао неке старије грађане Горњег Милановца, рељефно и врло духовито, сли-
кајући њихове нарави, њихове згоде и незгоде, а нарочито њихов ћифтизам и твр-
дичлук. А волео је да мене и Славомира воза милановачким улицама у раднич ким 
колицима са једним точком и две рукунице. Такву комбинацију је шаљиво називао 
фијакером са једним точком и двоногим коњем. За разлику од Радојке „Бандере”, 
Драгослава никада нисам чуо да запева. Или је био немузикалан као клен, или се 
стидео да пред нама пева. Пре ће бити ово друго. Волели смо га и због тога, што је 
у Првом светском рату, као старији и искуснији много водио бригу о Живораду и 
старао се за њега. После највећих борби и окршаја, Драгослав је налазио могућности 
да пронађе Живорада у рову, да извиди шта је с њим било; да му понуди све могуће 
услуге; да га посаветује својим практичним смислом за тежак живот војника и рат-
ника. 

После свршетка Првог светског рата Драгослав се оженио девојком Станијом, 
опет из села Грабовице, која му је уз мираз донела и једну лепу кућу при брду на 
граници атара општина милановачке и грабовичке. Тако је он из своје куће и дво-
ришта могао да посматра целу варош; брзо и лако да оде до ње и да се врати кући. 
Сељаци су му замерали што је напустио родну кућу, горе у селу, а варошани што се 
привукао уз варош. Он је међутим говорио:

– Волим да посматрам варошке ћифте како гамижу улицама, а волим да и они 
стално гледају моју кућу, која им је увек пред очима. Знамо се који смо!

Он је то осећао као неку врсту победе и доминације над варошанима које је 
стално задиркивао и препричавао свакојаке анегдоте о њима. 

Тако је за једног старог милановчанина стално понављао, како га је овај гонио да 
без престанка ради кад је код њега надничио: 

– Драгославе, што стојиш? – виче стари...
– Сад сам стао! 
– Што не радиш? 
– До сад сам радио!
Онда би стари Милановчанин дошао до Драгослављеве торбе са храном и по чео 

да чупа окрајак тазе и неначетог пекарског хлеба. 
– Остави стари тај хлеб, нисам ја то за тебе купио!
– Море Драгославе, ја волим да начињем тазе хлебове! 
– Онда ти купи пун џак хлеба па их онда изначињи, а мени дај све што остане. 
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Тада би стари набио шубарицу на чело и зачкиљио очима:
– Ајде ради, ради, и немој много да причаш, ћосава рђо! 
– Ја не причам. Ја се само браним! 
Ове 1936. године затекли смо га као зрелог човека снажног састава и високог 

раста, али доста повијених леђа. Кожа на лицу му је била црвенкаста и опаљена сун-
цем, а очи мале, жућкасте и подсмешљиве и лукаве: себарског типа. Браду и бркове 
бријао је највише два пута месечно, па се могло приметити да су му длаке приметно 
ретко распоређене. Вероватно је да су му због тога дали надимак „Ћоса”. Али ја ми-
слим да је при томе претежнију улогу имало то, што је он био бистар, окретан, лукав 
и говорљив као Ћоса воденичар из наших народних прича. 

Са оваквим Драгославом виђали смо се скоро сваки дан и пре и после подне. 
Врло често смо га водили у наше уобичајене шетње по околним ливадама, шумама 
и брдима. Ишао је врло радо с нама, али би увек шеретски напомињао: 

– Па ви мене стално изводите на чист ваздух, а послови стоје. Убиће ме жена!... 
– Море не сме она то, ти си био војник, солунац!... Још шајкачу носиш!... Сила 

си!...
– Каки не сме. Ономад ми закла курјак овцу, поједе мало меса па побеже у пла-

нину. Жена скочила на мене, вели, ти си крив за оволику штету!... Једва побегох!...
– Па шта си учинио са оном преосталом овцом?
– Ништа! Бацио у поток! Да ми је курјак оставио адресу ја би му је послао по 

прилици. 
У том се зачу очајничко викање његовог сина из оближњег забрана: 
– Драгославе, сломио ми се заворањ89 шта да радим!...
– Тури прст! – одвикну му Драгослав и продужи да се вајка због изгубљене овце 

јаловице. 
* * *

Једног јутра поштар ми предаде телеграм из Београда следеће садржине: 
„Дођи одмах. Служба ти је у питању”.

Бего, Цане, Смиљац

Телеграм су потписали својим надимцима тројица младих архитеката, моји до-
бри пријатељи који су са мном заједно у истој соби радили у Одељењу за грађење 
железница Министарства саобраћаја. Телеграм је стигао баш у моменту када сам се 
здравствено врло рђаво осећао, али у Београд се морало ићи што пре. Ова вест је 
нарочито тешко погодила Момчила, који је у то време већ био потпуно разочаран 
и у своје пријатеље и у наше друштво. Жао му је било и због тога, што сам морао да 
прекинем рад на музичким скицама за трећи чин музичке драме Ђурађ Бранковић, 
које су ми врло добро ишле у овом лепом и природном амбијенту, који потпуно 

89   Заворањ је јака гвоздена палица која држи 
јарам на воловским колима (напомена Светомира 
Настасијевића, прим. прир.).

Министарство саобраћаја
(https://www. skyscrapercity.com/showthread.
php?t=406398&page=13; приступљено
21. августа 2017. године)



85Пут у музику

одговара штимунгу овог чина. Момчило је такође врло добро знао са каквом сам 
муком, после трогодишњег чекања то место добио.

Моја два брата и две сестре нису хтели да дозволе да ја сам отпутујем у Београд, 
већ су и они прекинули одмор и пошли са мном. На железничку станицу дошао је 
само наш Драгослав да нас испрати. Знао је зашто тако изненада одлазимо и био је 
врло узбуђен и незадовољан. Када смо се са њим поздравили очи су му биле пуне 
суза. 

Али наши драги земљаци, Милановчани, истог тог дана испраћали су неког чи-
новника Јагодинца који је био премештен у неку другу варош. Прво што су радили, 
кад је стигао воз из Чачка, ставили су једну мотку на прозор купеа, којим треба 
Јагодинац да путује. Јагодинац, као претставник ћуранске покрајне треба у купе да 
уђе преко мотке. Затим су Милановчани стално се шепурили и паћкали као ћурани 
опколивши јадног Јагодинца, који не надајући се оваквом испраћају, није знао шта 
да ради. Очигледно је, да му је било врло непријатно због нас и осталих неколико 
путника. Међутим, главни ефекат је остављен за моменат када воз треба да пође. 
Одједном се у рукама Милановчана створише старе канте и шерпе и у моменту када 
Јагодинац уђе у воз, они сви у глас викнуше: У-ааа! У-ааа! и ударише штаповима о 
канте и шерпе. Направи се велика галама и лупњава и воз крену са свима нама за-
једно. Ето каквим се културним пословима и проблемима баве наши драги земља-
ци. Драгослав наслоњен на телеграфски стуб, немо је посматрао ову бедну и немилу 
сцену. 

У Одељењу за грађење железнице саопштено ми је, да ме је из службе отпустио 
лично Министар саобраћаја, Мехмед Спахо90, али нико није могао, или није смео 
да ми каже зашто сам отпуштен. Када сам протествовао против тога, да се један 
исправан службеник отпушта из државне службе без кривице и саслушања, одгово-
рено ми је да на тако нешто само министар има изузетно право. Такво право зва ло 
се тада дискреционо право министра.

Тадашњи мој шеф директни био је извесни архитекта Тихобран Маџаревић, 
зва ни чика-Тића. Он ме никада није могао да подноси што сам у јавности био врло 
познат као композитор и музички критичар. Имао је ћелаву главу монголског типа, 
врло пакосног израза. Био је малог раста и трбушаст, а храмао је на једну91 ногу. 
Једном приликом ми је признао, када је био ракијски расположен, да је и он писао 
ноте, па и по мало компоновао, и да је одлично свирао на тамбурици. Ја му на то 
нисам ништа одговорио, јер нисам имао шта да му кажем. Али он је то запамтио и 
сачекао згодну прилику за освету...

Начелник Одељења за грађење железнице био је тада инжињер Никола Ђурић, 
иначе политичар и бивши аустријски официр. На ово место дошао је касније, по-
што сам ја већ био у служби. До њега се није могло лако доћи. Био је хладан и не-
приступачан, нарочито за нас млађе архитекте. По свему судећи, мој шеф, арх. 
Ма џаревић, добро се подвукао под кожу инж. Ђурићу. Сада је лако открити меха-

90   Мехмед Спахо (Сарајево, 1883 – Београд, 1939), 
правник, био је министар саобраћаја Краљевине 
Југославије и један од најзначајнијих босанских 
политичара у XX веку.
 
91   Када сам био гимназијалац таквог сам замишљао 
Атилу Хунског војсковођу (напомена Светомира 
Настасијевића, прим. прир.).

Светомир Настасијевић, Скица за оперу 
Ђурађ Бранковић, I чин, 1940.
(туш на папиру, Музеј РТК, Л-130)
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ни  зам мога отпуштања из службе: Тихобран Маџаревић је у моме одсуству пред -
ло жио Николи Ђурићу мене за отпуштање из службе, а Никола Ђурић радо ствар 
прихватио и пренео на извршење Мехмеду Спаху. 

Једва и са тешком муком сам успео да се вратим у службу, на исто место, јер је 
некоме било потребно да ме лиши мале плате, коју сам примао у Одељењу, јединог 
сигурног прихода који сам имао у то време. 

Касније сам дознао у Одељењу да сам из службе отпуштен због тога, што сам у 
канцеларији компоновао своја музичка дела. Сваки паметан и културан човек уви-
ђа да је ово тврђење глупо и апсурдно јер је за компоновање први услов бити сам у 
соби и у тишини, а ја сам радио у канцеларији у којој су били запослени још шест 
архитеката и четири техничка цртача. Ту је био промет и ларма скоро као на ули ци. 
Али, Тихобран Маџаревић је био родом из Београда, а био је по природи музика лан 
човек. По годинама био је близак неким нашим композиторима из старије му зичке 
генерације и као архитекта и интелектуалац у ондашњем малом Београду, си гурно 
је да се добро познавао са њима. Ова лажна верзија о моме компоновању у канце-
ларији логично се мора довести у везу са том нашом старијом композиторском ге-
нерацијом, која мене и мој композиторски рад никако није могла да поднесе. 

У овако тешком стању и расположењу желео сам да компонујем неко дело које 
ће ме смирити и дати воље за даљи рад на опери Ђурађ Бранковић. Избор је пао на 
изванредни тескт Слово љубави Деспота Стевана Лазаревића, чији дубоки захвати 
мисли и осећања, љубави и мира, широко постављених у светским размерама, 
присно и умирујуће пријањају за човечије срце и човечију душу.

Момчила сам замолио да ми дело препева на савремени српски језик. Он је то 
урадио врло успешно и са великим осећањем и великим знањем, уносећи у тај пре-
пев чисту ставралачку радост. Дело сам компоновао за мешовити хор и солисту, 
за неколико дана, и неки наши диригенти покушали су исте године да га изве ду 
са једним врло реномираним нашим мешовитим хором, али нису могли тај поку-
шај да остваре. Чудна и још не разјашњена ствар. Слово љубве Деспота Стевана Ла-
заревића морало је да чека оснивање хора Београдских мадригалиста92 и да буде 
првипут изведено са успехом после 27 година у манастиру Манасији93 у изванредној 
диригентској интерпретацији Димитрија Стефановића. 

После ових немилих догађаја са мојим отпуштањем из државне службе, дође 
у наш стан (Молерова 9) Воја Илић94, свршени богослов и диригент мушког хора 
сту дената Теолошког факултета у Београду. Илић ми тада предложи и замоли ме да 
ком понујем литургију за тај хор теолога, коју би он извео концертно на Коларчевом 
уни верзитету. Тада је напоменуо, да се за остварење ове идеје интересују неке истак-
нуте личности, црквене и световне, и да не би било згодно да то одбијем. Одговорио 
сам му да до тада ништа нисам радио на црквеној музици и да не бих желео да у том 
смислу напишем шта било. Он ме је сколио са свих страна и обећао да ће ми донети 
најуспелије литургије наших и руских композитора, као и Мокрањчев осмогласник. 

92   Хор Београдски мадригалисти основан је 
1951. године. Оснивач и диригент био је Милан 
Бајшански. Хор је неговао једну нову врсту музике: 
ту су мадригали, мотети, ренесансна и барокна 
музика енглеских, француских и италијанских 
мајстора, духовне, али и савремене композиције.
 
93   Манастир Манасија је задужбина Деспота 
Стевана Лазаревића (напомена Светомира 
Настасијевића, прим. прир.).

94   Војислав Илић (Росомач, 1911 – Београд, 1999), 
диригент, композитор и педагог. Његова дела се 
одликују једноставном хармонизацијом и обрадом 
традиционалних напева српске црквене музике. 
Пуних тридесет година радио је као педагог 
на Музичкој академији у Београду. Бавио се и 
редаторским послом.

Слово љубави, 1936.
(штампане ноте, Музеј РТК, М-84)
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Најзад сам пристао, а он је испунио обећање и донео ми сав нотни материјал који 
ми је обећао. Литургије сам све просвирао по неколико пута, али сам се највише 
задржао на осмогласнику, црквеног карловачког певања, које је забележио Стеван 
Мокрањац. Студирањем тог певања закључио сам да за мене лично и за мој музич-
ки стил најбоље одговара шести глас, а увидео сам да могу да компонујем сасвим 
пристојну литургију. Определио сам се за текст Литургије Св. Јована Златоустог и 
прионуо својски на рад, наравно без икаквог хонорара. 

Када сам дело завршио предао сам га Илићу и он је почео да спрема дело, али 
са отезањем и одуговлачењем. Међутим, од извесних чланова хора дознао сам да се 
дело члановима много допада, да је оригинално и да добро звучи. Али одуговлаче-
ње са спремањем и даље је настављено. Пошто сам на такве ствари био навикао, 
престао сам да се даље интересујем за своју литургију. 

Али, једног дана дошао је у наш стан Воја Илић и сасвим скрушено и преподоб-
но ми саопштио да он више не може и не сме да ради на увежбавању моје литурги-
је. Категорички сам захтевао од њега да ми каже зашто „не може и не сме” даље 
да спрема литургију. Дуго се опирао, али на крају ми је признао да су у тој ствари 
умешане и неке личности споља и да би он, Воја Илић, изгубио хлеб ако би наста-
вио са радом и увежбавањем моје литургије.95 Када сам то чуо одмах сам са Илићем 
прекинуо сваки разговор, јер сам се досетио ко би то могао бити што Илићу прети 
избацивањем са посла због тога што спрема моју литиргију. Тако је ова ствар при-
времено легла. Али тек сад наилазе интересантне згоде и незгоде. 

Неки чланови хора су ми саопштили да место моје литургије спремају сада за 
концерт Литургију Стевана Христића, коју је нарочито компоновао за тај концерт, 
али се дошаптавало да је за компоновање добио и леп хонорар. Одмах ми је било 
све јасно. Ту су умешали своје престе Коста Манојловић, богословац и мени тада 
отворени непријатељ Милоје Милојевић. Они нису могли никако да допусте да 
се јавно у сред Београда изведе једно моје оригинално хорско дело дужег трајања. 
Није им било тешко да Илића, који је био њихов ђак, заплаше претњом, да ће бити 
отпуштен из службе ако продужи са радом на мојој Литургији, а с друге стране 
протурили су Стевана Христића да на брзину компонује Литургију за мушки хор. 
Сада долази најинтересантнији обртај. 

У наш стан априла месеца 1937. године долази пуковник у пензији Елезовић, 
претседник Првог београдског певачког друштва и моли ме, пошто сам ја тада писао 
критике у дневном листу Правда, да не нападам Христићеву Литургију а нарочито 
да не будем строг према дириговању Воје Илића, јер би му у том случају претила 
опасност да изгуби стипендију за продужење студија коју треба да добије од цркве-
них власти. За исту ствар ме моли и Предраг Милошевић96, тада диригент хора Првог 
београдског певачког друштва. Дакле Воји Илићу увек је претила опасност да нешто 
изгуби. Овог пута: једанпут хлеб, другипут стипендију. И Елезовићу и Милошеви ћу 
сам одговорио да сам ја познат као врло објективан и добронамеран критичар. Они 

95   Интересантна подударност са изјавом Јована 
Бандура, поводом моје опере Међулушко благо 
(напомена Светомира Настасијевића, прим. прир.).

96   Предраг Милошевић (Књажевац, 1904 – Београд, 
1988), диригент, пијаниста и композитор. Музичке 
студије започео је у Музичкој школи у Београду, 
а наставио на Музичкој академији у Минхену и 
на Државном конзерваторијуму у Прагу, где је 
дипломирао 1926. композицију (Ј. Крижички), 
клавир (Ј. Прохаска), а касније и дириговање у 
класи професора М. Долежила и П. Ђечека. Године 
1935. постаје стални диригент Београдске опере и 
на том месту остаје пуне две деценије, са прекидом 
за време Другог светског рата, када се налазио у 
заробљеништву у Немачкој. После рата делује као 
професор композиције и дириговања на Музичкој 
академији. Био је начелник Музичког одељења II 
програма Радио Београда, председник Удружења 
музичких уметника Србије, а од 1960. до 1967. 
године и декан Музичке академије у Београду. Писао 
је рецензије и музичке критике за дневне листове, 
као и студије за часописе Звук и Музички гласник. За 
своју веома активну и разноврсну делатност на пољу 
музичке културе одликован је Орденом рада
са црвеном заставом. 

Литургија Св. Јована Златоустог, 1935.
(рукописне ноте, Музеј РТК, М-220)
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са мојим одговором нису били задовољни. Вероватно је да су обојица сумња ли у 
вредност Крстићеве Литургије и у сигурност Илићевог дириговања. 

На сам дан концерта, који је одржан 7. априла 1937. године у дворани Коларче-
вог универзитета. И пред сам почетак концерта прилазе ми поново прво Елезо вић, 
па одмах за њим Милошевић и поново ме моле да не нападам Илићево дириго вање, 
јер му од овог концерта зависи стипендија од црквених власти. Такође се све срдно 
заузимају и за Христићеву Литургију, али никако не помињу свињарију коју су ми 
направили Христић и Илић.

Концерт сам пажљиво саслушао и брзо се удаљио из сале. Сутрадан је изашла 
моја критика у Правди, од 8. априла 1937. године у којој сам прехвалио Христићеву 
Литургију, а за Илићев пожртвован рад као диригента, рекао сам да заслужује пуно 
пажње и да би га због тога требало што пре послати на усавршавање код опробаних 
мајстора диригентске палице. 

Ето на какав сам се начин одужио Илићу, Манојловићу, Милојевићу и Христићу, 
и како сам лепо задужио Елезовића и Милошевића. Међутим, Христићева Литур-
гија више се нигде није изводила, а моја и дан дањи чека своје заслужено извођење. 
(ове редове бележим јануара 1964. године. Дакле моја Литругија чека своје извођење 
пуних 27 година)

Године 1938. у Београду је први пут извођена моја симфонијска свита Сабор, за 
велики оркестар. Изводила га је Београдска филхармонија под дириговањем Ло вра 
Матачића. Дакле, Сабор није много чекао на извођење, свега десет година, седам-
наест година мање од Слова љубави. Матачићу се дело у целини одмах свидело, и 
он га је савршено интерпретирао у сваком погледу. На жалост и овде су се умешали 
нечији прсти са стране, па је на концерту на Коларчевом универзитету изведено 
свега четири става, али и то је било сасвим довољно да се увиди вредност овог дела. 
Публика је Сабор одпрве примила са одушевљењем, а тако исто и поштени му зи-
чари и композитори. Цитирам две критике из дневних листова:

Политика – 27. 12 1938. – Одломци из критике: 
Сабор, то је музика једне словенске боје. Г. Настасијевић је на тим основама, 

али језиком нашег народног мелоса остварио миниатуре, звучне живописне, које 
оди шу акцентом једне особене боје – које су одушевиле публику и она је срдачно и 
бурно поздравила Г. Настасијевића.”

Др Милоје Милојевић 
 
Време – 27. 10. 1938. – Одломци из критике: 
Из симфонијске свите Сабор Св. Настасијевића изведена су четири става: Си ро-

чићи, Игра мечке, Просјак и Игра мајмуна. И овде је Настасијевић остао досле дан 
својим естетским принципима. Ње гов Сабор има снажне и самоникле ин вен  ције. 
У формалној концизности и орке ст ра цији Настасијевић је овде пока зао зна тан на-

Критика Светомира Настасијевића
(Правда, 8. април 1937.)
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предак, што доказује да је овај наш плодан 
композитор ушао у период свог пот пуног 
уметничког сазре вања.

Миленко Живковић

Исте године Београдска филхармонија 
под дириговањем Ловра Матачића извела 
је ова четири дела из Сабора и у Софији, у 
програму југословенске симфонијске му-
зике. Бугарска публика примила је Сабор 
са истим разумевањем и одушев љењем 
као и наша публика. Поједини бугарски 
музичари истицали су Сабор као најбоље 
дело на програму тога концерта. За вре ме 
одмора између два дела програма, при ш-
ла ми је у холу једна млађа врло отмена 
госпођа и честитала ми за велики успех 
Са бора, али ми је врло озбиљно напо ме-
нула и саветовала да приђем и предста вим 
се једном омањем и старијем господину, 
који је стајао мало подаље од нас и посма-
трао ме чудно, скоро нељубазно. Та гос-
по ђа ми је напоменула да је тај господин 
важна музичка личност и критичар и да 

би било добро и практично да му при ђем и представим се – наравно због критике. 
Госпођи сам захвалио, али сам на поменуо, да сам ја гост, а он домаћин и да према 
томе он мени треба да приђе, а усто још, да сам ја композитор, а он само критичар. 
На то се госпођа слат ко на смејала, поздравила се и отишла. Тај омањи господин – 
критичар био је у ве ликом пријатељству са Костом Манојловићем, па према томе 
од њега се нисам мо гао надати неком добру. Ово тврдим због једног ранијег лошег 
искуства, које сам имао због тог пријатељског спрега Коста Манојловић – малени 
бугарски господин. На крају моја сумња се обистинила. Неки моји познаници из 
Софије обећали су ми да ће ми послати дневне листове у којим излазе музичке 
критике. Међутим, после неко лико дана они су ме известили да у тим листовима 
уопште нема критика. У то им нисам поверовао: мали трбушасти господин или је 
изгрдио Сабор, или није ништа о њему писао. По свему судећи биће да није ништа 
писао, пошто је дело имало велики успех пред најбољом бугарском публиком и 
музичким стручњацима. Тако ме је Коста Манојловић сачекао и у Софији. 

На овом месту ћу мало прекинути ток мог излагања и преписаћу једно подуже 
писмо нашег талентованог пијанисте и врло културног и образованог човека, Ве-

Сабор, Игра мајмуна
(рукописне ноте, Музеј РТК, М-2, стр. 3)

Критика Миленка Живковића 
(Време, 27.окт. 1938, стр. 11)
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лизара Гођевца, које ми је писао из Париза 23. септембра 1933. године. Добро је 
прочитати садржину писма једног оваквог човека као што је Г. В. Гођевац, који 
отворено износи стање нашег музичког живота између два рата. 

Драги Настасијевићу, 

„Очекивао сам Ваше писмо у Лондону, али сте верорватно били заузети. Овде 
сам стигао пре неколико дана и остаћу још једно месец-два. Шта ћу после учинити 
још ништа тачно не знам. 

Хтео сам да приредим почетком новембра концерт у Београду и другим ме-
стима. Али као што Вам поменух у прошлом писму то не вреди чинити под истим 
условима као раније. Код Вас се апсолутно ништа није променило: онај Жуков и 
даље води југословенску концертну политику, др М. М. (др Милоје Милојевић) и 
даље гњави људе својим галиматијасима, Стевица (Стеван Христић) још сигурније 
него икад на опери (јер једини коњ који је могао да га чифтне је удаљен (Предић)) 
дилетантски концерти који кваре донекле урођени укус публике и даље сачињавају 
гро музичких приредби (Collegium musicum), музичка младеж је и даље у рукама 
бесавесних гувернаната и уседелица, а критика у штампи промашених стараца – 
мајмуна. Ако Ви мислите да под таквим условима можете нешто учинити и да ће 
Вам тај олош одати признање – онда се грдно варате. Ваше право немојте чекати као 
милост и још од инфериорних људи, него га морате силом отети. На сабљу. И ево 
зашто. И почнимо испочетка. 

Наши се музичари регрутују из умно најслабијег материјала, певтораваца, ста-
роседеоца магарећих клупа, оних који под нормалним условима не би свршили ни 
један факултет (чак ни правнички) или могли да учине ма шта у ма којој струци. 
Или пак девојке без мираза или са каквим „фелером” која мисли помоћу малања, 
кунст-штикераја, ритмичке гимнастике или клавира да уфаћкају партију. Као што 
видите универзалност клавира иде дотле да постаје заменик „sex – appela”-a или 
ви ша инстанца играња фота.”

Све би то било донекле у реду када ти људи не би били заражени микробом 
грандоманије. То је утолико опасније што људи који долазе често у додир са њима 
се такође заразе. А пошто Пастер није пронашао лек и против таквог беснила онда 
се такви носиоци заразе морају беспоштедно уништити.

Јер ево шта се доцније дешава:
Како се против њих не предузимају никакве санитарне мере, они се после не-

ког времена осете у безопасности и помоћу инерције (која у нашем културном жи-
воту игра веома важну улогу) прогласе себе ауторитетима недоказавши апсолутно 
никаквим делом да ли уопште нешто знају. Што мање доказују тиме је ореол мисти-
ке око њих већи. Тако имамо композиторе који ништа нису компоновали, пиа-
нисте које нико никада није чуо (ни приватно), певаче који су вечито промукли и 

Писмо Велизара Гођевца, Париз, 26. 
септембар, 1933.
(Музеј РТК, Л-1216/2)
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индиспонирани, виолинисте којима је инструмент увек на оправци. У недостатку 
праве музичке публике која би била у стању да оцени те типове када се изражавају 
у своме правом медиуму (тј. композицији, извођењу на инструменту, итд.) онда се 
цела ствар одвлачи на један други, али сасвим доступан терен: говорној и писаној 
речи. 

И уместо да се приређују концерти, премијере домаћих опреа или балета, штам-
пају композиције, пишу књиге, цела активност се врти у причама код шприцера, 
врло плитким популарним предавањима и новинарским чланцима. И музичка вре-
дност се почела ценити по новинској активности или чиновничком положају. 

Они пак који су један другом прикачили звања „професора”, тј. они којима је 
поверена младеж, нису у стању да тој деци даду чак ни одушевљење за музику, иако 
њих нико не тера да се уписују у музичке школе, тј. имају већ наклоности к њој. 
Мени је сам директор такве школе (Јован Зорко) ракао да ђаци не иду на концерте 
чак када им се даду и бесплатне карте. А да те школе у току тридесет година нису 
дале ни једног концертног уметника, то Вам је познато. Када би се повела почетна 
анкета међу онима који су после тих школа отишли на страну да се усавршавају 
видело би се да су сви морали да почну целу ствар испочетка, а не да продуже онде 
где су прекинули. 

Који је опет композитор стекао своје оруђе у тим школама? 
Да се кренемо даље. 
Постоји ипак осећање инфериорности код тих импостеур-а и локалних вели-

чина. То се испољава када се појави неко са правим талентом и правом спремом и 
знањем. Онда сви сложно гракну на њега, јер у њему виде своје промашено „ја”, али 
остварено. Оно што су себи тако жарко желели остварило се, али у другом лицу. 
Десило се оно што су они годинама доказивали својој околини голим причама о 
себи, десило се без прича реалним фактом. Због тога се тај уметник мора денунци-
ра ти, његов значај умањити, е да се успостављени поредак не би кварио и њихов 
положај уздрмао. Јер поредак је важна ствар онде где нема живота, кретања, обна-
вљања, тамо где сваки мртвац има своја два до три кубна метра простора. 

Треба разбити и код публике веровање да се у уметности треба држати принци-
па државне бирократије и да вредност расте са годинама указане службе. Сликари 
и вајари су давно ликвидирали са Урошем Предићем, Пајом и Ђоком Јовановићем, 
чак су публику васпитали да тако мисли, а музичари и дан – дањи узимају озбиљно 
Крстића (Петра Крстића), др М. М. (др Милоја Милојевића) и Стевицу Роговског97 
(Стевана Христића). 

Разумљиво је да ти старци-мајмуни примају у своје коло само оне који су још 
гори од њих, јер је то једина гарантија да се питање проверавања вредности неће 
моћи ни покренути. А да би сигурно била још већа ти се пигмеји подвргавају спе-
цијалном лакејском ексерциру, и вечито им се напомиње да њихова потчињеност 
може престати тек онда када ови матори умру. Познато Вам је да др М. М. својим 

97   Супруга Стевана Христића звала се Ксенија 
Роговска (напомена Светомира Настасијевића, 
прим. прир.).
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трабантима говори „ти” а они њему „ви”. А зашто опет ови млади људи гледају у 
овим промашеним уметницима свој идеал? На то питање је дао одговор философ 
и естетичар Епихармос када је поставио питање: зашто свиња сматра свињу, а ма-
гарац магарца најлепшим створењем света? На основу тог афинитета се они и тако 
добро споразумевају, исто као што се хомосексуалци или џепароши одмах разумеју 
међу собом. 

Прави уметник треба да је у стању да свој таленат и вредност докаже сваког тре-
нутка, али исто тако има право да и од другог тог изискује, од оних који му сто је на 
путу. Заклањати се са каквом дипломом која је добивена често под врло сумњивим 
околностима или нечим што је учињено пре двадесет до тридесет година (а од тог 
доба се пландује) треба избрисати за навек као средство афирмације. 

Па зар Ви не видите да један пацер98 већ осам година диригује оркестром пред 
пуном салом а на основу тога што је санћим био ученик Феликса Мотла!99 Пред-
поставимо да тај човек влада диригентском техником (што није случај). И кад те 
приредбе стоје на најнижем нивоу значи да он нема ни трунке талента за интер-
претатора. Како онда има права да још и другог критикује100 када на истом попришту 
заузима последње место. 

Треба затим отворено и јавно проговорити о притиску и уцењивању које се вр-
ши у случају не извођења дела др М. М. и дитирамбима који се добијају ако се на 
програм мете његов изметак. Исечцима из новина је то врло лако доказати. 

Молим Вас одговорите ми, ако је то могуће одмах по пријему овог писма опшир-
но, како стоје ствари код нас, шта се то десило у позоришту и да ли вреди уопште 
долазити и концерте давати. Знам да ће по природи саме ствари бити више „шта 
се говори”, јер изгледа да сем Вас који компонујете и мене који концертира, други 
живе од интрига.”

 Вас као и све Ваше најсрдачније поздравља 
 Велизар Гођевац

Велизар Гођевац, као одличан пијаниста и врло културан човек, покушао је да у 
Београду приреди своје редовне концерте. Али већ на првим његовим концертима 
сачекали су га „критичари” београдских дневних листова, др Милоје Милојевић, 
Коста Манојловић и Петар Крстић (које он у предњем писму назива старцима-мај-
мунима), и онемогућили су му сваки даљи опстанак на концертном подијуму у нашој 
средини. Међутим, да је наша музичка критика прихватила Гођевца и тиме му дала 
воље и снаге за даљи рад, ми бисмо у њему имали пијанисту светског значаја. Толико 
је он имао талента и музичке културе за пијанистичку уметност. Јасно је да се он 
није могао изборити са нашим музичарима а и са извесним заосталим елементима 
наше друштвене средине, па је због тога и даље морао да живи у иностранству. 

98   Овде Гођевац мисли на др Милоја Милојевића 
(напомена Светомира Настасијевића, прим. прир.).

99   У рукопису нема напомене; Феликс Мотл био је 
признати диригент Вагнерових дела (прим. прир.).

100   Др Милоје Милојевић је био стални музички 
критичар днев. листа Политика (напомена 
Светомира Настасијевића, прим. прир.).
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Али ово његово писмо, само је бледа слика нашег бедног и одвратног стања нашег 
музичког живота између два рата. 

* * *

Једног дана, године 1937., пресвирао сам на клавиру извесне делове из моје му-
зичке драме Међулушко благо. У суседној соби седели су и разговарали Станислав 
Винавер и мој брат Момчило. Разговор се одједанпут утишао, па је затим Винавер 
нагло ушао у моју собу и ухватио ме за руку: „Шта то свирате?” – изговорио је при -
лично узбуђеним гласом. Одговорио сам му да је то моја прва музичка драма Ме-
ђулушко благо, која је компонована 1927. године. 

– Ја то морам да прегледам, дајте ми тај клавирски извод. 
Клавирски извод сам му дао, а он га је одмах стегао под мишку и нагло отишао. 
Три дана није се појављивао, а четвртог је дошао донео клавирски извод и саоп-

штио ми да је за четврти март заказао на Коларчевом универзитету предавање са 
музичким илустрацијама из Међулушког блага. Ставио ме је у задатак да ангажујем 
извођаче и спремим са њим најинтересантније делове из партитуре. Учинио сам по 
његовој жељи. Ангажовао сам прваке београдске опере Аниту Мезетову и Жарка 
Цвејића и пијанисте Алексеја Бутакова и Конрадија.

Предавање је одржано 4. марта пред многобројном и најодабранијом београд-
ском музичком публиком. Врло успело и значајно Винаверово предавање публика 
је пажљиво саслушала, а тако исто и извођење музичких одломака из опере и топло 
их поздравила аплаузом. Винавер је затим цело предавање одштампао у Књижевном 
гласнику; у броју од 1. априла 1937. године. Ради илустрације цитираћу један мали 
пасус из тог предавања: 

„А онде где је дао свој најличнији принос (у опери Међулушко благо), и на челу 
два утицаја која се боре о душу човечанску, али које се не боре једно против другога, 
у томе је Светомир Настасијевић остварио нешто што је за нас све драгоцено, нешто 
што ће нам бити све јасније, ако се омогући да људи таквог талента, такве дубоке 
мисли, такве бескомпромисне решености дођу у нашој уметности до израза.”

 
Станислав Винавер 

А у дневном листу Време од 15. априла 1937. изашао је приказ из пера енглеског 
публицисте и музичког критичара Ловета Филдинга – Едвардса: 

„Музичка партија изванредно је оригинална (опера Међулушко благо) и човек 
се колеба да јој припише икакав утицај ранијих композитора. Понегде музичка са-
држина подсећа нешто мало на Мусоргског, али је ту стално искључали балкански 
фатализам и снага – скоро би се могло рећи бруталност, то је сасвим различито 
од течног става руских композитора. У сваком случају опера је далеко значајнија 

Плакат за музичку драму Међулушко благо
Коларчев народни универзитет,
4. март 1937. (Музеј РТК, Л-1178)
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него што би се то могло истаћи у једној белешци. Као оперско или као концертно 
извођење на радиу Б. Б. Ц. дело би изазвало сензацију у Лондону, што би се једино 
могло поредити са извођењем дела као што су Китеж или Гурелидер. 

(превод са енглеског) Ловет Едвардс (Скрутатор)
 
Музички рецензент дневног листа Правда у свом приказу овог концертног из-

вођења фрагмената Међулушког блага отворено се заузимао да се ово оперско дело 
изведе и сценски у београдској опери. Али су поседници те несрећне куће остали 
глуви и даље. Њих није могао да победи ни суштински продорна Винаверова реч, 
ни поштени и зналачки суд Ловета Едвардса, ни жеља рецензента Правде. Не треба 
сметнути с ума да је Међулушко благо компоновано, управо завршено 1927., а ово се 
догађало 1937. године, ништа мање него десет година касније.

Годину дана касније, дошао је једног дана у наш стан, Молерова улица број 9, 
Ловет Филдинг Едвардс, преставио се целој нашој породици и мене замолио да му 
свирам Међулушко благо из клавирског извода. Ја сам му скренуо пажњу да то сви-
рање може да траје два и по сата, а он је уз чудноват осмех одговорио: 

– Не мари ништа!... – знао је добро српски. 
Онда сам сео за клавир и почео да свирам од првог чина, па надаље редом. Ед-

вардс је само ћутао, слушао и пушио. Када би му се неко место нарочито допало, он 
би доста мирно проговорио: – Молим то место још једанпут...

Пошто сам такве жеље често испуњавао, свирање није трајало два и по већ пуна 
четири часа, са краћим прекидима између чинова, што су моје сестре искоришћава-
ле да нас послуже коњаком и црном кафом. 

Када је свирање било завршено Едвардс је нагло устао са столице, пошто је 
прет ходно бацио поглед на свој ручни сат, стао на сред собе и врло гласно и полако 
изговорио: 

– Да, то је све врло интересантно!... Молим Вас да ми дате клавирски извод, јер 
желим да о овом делу одржим предавање са музичким илустрацијама у енлеско-ју-
гословенском клубу. 

То предавање је Едвардс одржао на енглеском језику октобра месеца 1938. го-
дине. У публици је примећен већи број Енглеза и Американаца, међу којима је било 
и врло угледних личности. Публика је зналачки продубљено Едвардсово предавање 
примила са разумевањем и задовољством. И на овом предавању музичке илустраци-
је изводили су Анита Мезетова, Жарко Цвејић, Алексеј Бутаков и Конради. Цитира-
ћу овде један део из тог предавања преведен са енглеског језика: 

„Музика има суморну снагу, и она је местимично осветљена бриљантношћу и 
јасноћом, као нпр. певањем везиља, песмама Белининим и на почетку свадбених 
сцена. Извесне главне теме провлаче се свуда, али музички облик није ниуко лико 
вагнеровски. Реч и музика су заиста врло тес но повезане. Мало је или ни мало поку-

Омер и Мерима, 1937.
(рукописне ноте, Музеј РТК, М-179)
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шано да се ситуација подвуче натуралисти чким 
имити рањем сличном Мусор гском. Народне ме-
ло дије се ретко употребљавају, али народни дух се 
сву да осећа и даје читавом делу збијено једин ство, 
као јединство књижевно и јединство мисли.

Међулушко благо је несумњиво велико дело. Ја 
бих био склон да идем и даље и кажем, да је оно 
једно од две најоригиналније опере које је до са да 
Балкан дао, и једна од неколико опера које је чи-
тава Европа дала за последњих неколико го дина.”

Ловет Филдинг Едвардс

Ни овако зналачки и објективни аргументи, 
једног страног музичког критичара нису могли 
да покрену успавану савест људи из дирекције 
бео  градске опере и ова прва српска музичка дра  -
ма није ни до данас нигде сценски извођена. Ове 
редове записујем 27. фебруара 1964. године, дакле 
37 година после завршетка музичке дра ме Ме ђу-
лу шко благо. 

Године 1938. Прво београдско певачко друшт-
во, под дириговањем Предрага Ми лошевића из-
вело је са великим успехом на Коларчевом на ро-
дном универзитету, пред препуном двораном, 
моју кантату Омер и Мерима, компоновану за че-
тири сола, мешовити хор и клавир. Текст за ово 
дело саставио је мој брат Момчило из три верзије 
народних песама о смрти Омера и Мериме. Ово 
дело је учинило тако велики утисак и на публику 
и на многе музичке кругове и стручњаке, да се са 
сигурношћу могло рећи да је оно прокрчило пут 
извођењу моје друге музичке драме Ђурађ Бран-
ковић на сцени београдске опере. Ђурађ Бранковић 
је започет 1934. а завршен 1938. године. Кантата 
Омер и Мерима је такође оставила снажан утисак 
и на Ловет Фил динг-Едвардса и он је одмах то де-
ло врло успело превео на енглески језик. Јасно је 
да је Станислав Винавер због успеха Омера и Ме-
риме ликовао на самом концерту и за дуго време 

Критика Павла Стефановића
(Правда, 12. мај 1938, стр. 13)
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после концерта. Све то ништа није помогло овом делу, које је поново извођено тек 
после 16 година. 

Ипак ћу цитирати два одломка из критике које су о овом делу писали Павле Сте-
фановић101 и Миленко Живковић. 

Правда – 12. V 1938. године 
„Оно што је у чешкој музици Јаначек узео за базу читавог једног система мело-

дијског грађења на то је Настасијевић управо генијално набасао ослушкујући срп-
ски језик, из чије је говорне акцентације исчепркао латентну траку и мелодије сваке 
речи, сваке реченице... Наша музика је добила дивно, истинско ново дело (Омер и 
Мерима). Ми смо обогаћени.”

Павле Стефановић
Време – 13. 5 1938. године 
„Међутим дело које је на овом програму несумњиво привукло највећу пажњу 

музике јесте Омер и Мерима, балада по народној песми за хор, соло и клавир, од 
Светомира Настасијевића. По стилу формалном склопу и снажној експресији Омер 
и Мерима спадају у најуспелије и најзрелије радове Св. Настасијевића. Удубљују-
ћи се у текст и поезију ове дивне народне песме, (којој је дао стилски јединствен и 
прегнантан облик пок. Момчило Настасијевић), Св. Настасијевић је свесно и до-
следно ишао за трагом говорне мелодије нашег језика. И тражећи мелодију речи, 
он је логично наишао на гусларско певајуће декламовање, у коме је наша реч доби-
ла гранитну и најчистију кристализацију свог латентног музичког флуида... У ком-
позиционо-тахничком поступку, Настасијевић по цену тешких жртава, одлуч но и 
свесно избегава утабане стазе и продоре, – и тако даје диван пример ду боке моралне 
аскезе достојне за угледање и поштовање... Најзад да употпуњено поновимо, и 
дикција је овде, разуме се са ослањањем на елементе гусларског певања, узорно 
спроведена. Настасијевић је својом баладом Омер и Мерима обогатио нашу музику 
хорским делом које ће се одржати на репертоару, а које нас успешно може заступати 
и пред иностранством, можда убедљивије и поштеније него многа домаћа дела која 
су до сада успела да пређу границу наше државе”. 

 Миленко Живковић

Изванредан успех овог дела код публике и овако познате стручне критике, ство-
риле су код мене жељу да га инструментирам за велики оркестар што сам много 
ка сније и учинио. 

У ово време је врло искрено са правим естетским разумевањем изводио моја 
хор ска дела, културан и способан диригент др Људевит (Лајош) Киш102, са својим 
ме шо витим Академским хором из Земуна, а затим са Сомборским певачким друш-
твом. Он је нарочито волео да изводи моја хорска дела, која нико није у то време 
изводио, а која су у многоме остварена у балканском духу и на оригиналан начин. 

101   Павле Стефановић (1901–1985), естетичар и 
писац.

102   Људевит Киш (Сомбор, 1900 – Будимпешта, 
1982), био је директор Музичке школе Коста 
Манојловић и дуго је радио као хоровођа. Хонорарно 
је дириговао у Народном позоришту у сезони 
1938/39.

Ђурађ Бранковић, 1938.
(рукописне ноте, Музеј РТК, М-199)
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Такве су напр. моје две хорске свите за мешовити хор, Трећа и Четврта, које је Киш 
са лакоћом и великим успехом изводио и у нашој земљи и у иностранству, иако су 
ова дела за оно време захтевала много напора и рада и од диригената и од хора. Др 
Киш је увек према мени имао став поштовања и разумевања за мој рад. Извесне 
моје хорске композиције слао је и своме брату за извођење. Брат му је такође био 
добар диригент. 

Охрабрен успехом кантате Омер и Мерима једног дана изненада однесем у ди-
рек цију Београдске опере либрето и клавирски извод моје музичке драме Ђурађ 
Бранковић, ради извођења. Замолио сам секретара за потврду о пријему дела и 
напоменуо сам му да нећу долазити у дирекцију док ме не позову. Тиме сам хтео 
да себи уштедим непријатности, трзавице и узалудно пешачење. Био сам пот пуно 
у праву. Дело сам предао септембра месеца 1938. године, а у дирекцији сам позват 
септембра месеца 1939. године. Изненадио сам се када је једно по подне по мене 
до шао лично секретар опере и саопштио ми, да ме у дирекцији чека комисија за 
пре глед опере, па према томе треба да понесем и оркестарску партитуру. Тада је 
директор Београдске опере био Ловро Матачић. Када сам стигао у дирекцију у јед-
ној повећој соби већ је заседала комисија у следећем саставу:

1. Милан Предић, управ ник позоришта 
2. Ловро Матачић, директор опере
3. Иван Брезовшек, први диригент опере 
4. Мирко Полић, диригент опере
5. Алфред Пордес, диригент опере
6. др Ерих Хецел, редитељ опере
7. Младен Јосић, сценограф опере
Управник опере је одмах устао и саопштио ми да су диригенти, директор и ре -

дитељ сваки појединачно прегледали дело, а сада желе да прегледају поједине пар-
тије, оркестарске партитуре. Тада смо за клавир сели ја и диригент Пордес и сви  рали 
из клавирског извода она места која су захтевали Матачић, Брезовшек и Полић. То 
је тако потрајало скоро цео сат. Онда ме је Предић замолио да изађем у ходник и 
сачекам доношење крајње одлуке комисије. Брзо су ме позвали унутра и Предић ми 
је саопштио да ће се Ђурађ Бранковић изводити у тој сезони 1939/40. године нагла-
шавајући да комисија нема никаквих примедби на дело ни у погледу текста, ни у 
погледу музике, и да ће дело у потпуности бити изведено, онако како је написано. 
Партитуре су одмах дате на преписивање, а затим је почело и увежбавање солиста 
и хора. 

Међутим све то ишло врло споро и траљаво, тако да су термини премијере неко-
лико пута померани унапред. Она наша трагична завидљивост и пакост појединаца, 
па и групица жалосних интелектуалаца и уметника који су још борбеном и спо-
собном, али и врло трагичном Вуку Караџићу загорчавале живот, овог пута свом 
си лином пале су на мене и моје дело. Јалови интелектуалци и промашени компо-

Светомир Настасијевић и др Ерих Хецел 
после премијере опере Ђурађ Бранковић 
(12. јун 1940, Музеј РТК, Л-922/5)
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зитори, антиталенти, плели су за кафанским столовима одвратне мреже да оне мо-
гуће извођење на сцени музичке драме Ђурађ Бранковић, као што су то и у чи нили 
са музичком драмом Међулушко благо и нажалост онда успели. Али овог пута су 
успели само у одуговлачењу спремања дела и одлагања датума премијере. А ево за-
што. Стање у београдској опери много се изменило одласком Стевана Хри стића, а 
касније и Јована Бандура. Дошли су ту људи који нису били загрижени локалном 
ускогрудошћу, нити су били завидљивци. У том погледу нарочито се истицао др Ерих 
Хецел, редитељ опере. На њега је опера Ђурађ Бранковић напра вила велики утисак, 
како текст, тако и музика. Он је у том делу видео велике изра жајне могућности и 
изванредна и оригинална сценска остварења. Зато је једног дана мене потражио у 
глумачкој кафани Гинић у Македонској улици, априла месеца 1940. године, и то ми 
све саопштио. Али ми је рекао и то да остварење извођења Ђурђа Бранковића стоји 
на врло слабим ногама и да је потребно да ту ствар лично расправим са управником 
Миланом Предићем, кога смо у то време стално виђали по кафанама у друштву др 
Милоја Милојевића и Петра Коњовића, композитора опе ре Коштана. Карактерни 
и продорни др Хецел такође ми је врло забринуто сао пштио ову чињеницу. Јасно 
је да су ова два врло утицајна музичара негативно утицала на колебљивог Милана 
Предића у погледу извођења моје опере и да се он у тој ситуацији није могао да 
снађе. Ипак му је било много лакше да се замери мени, младом човеку, без икаквих 
веза и ослонца у нашем тадашњем друштву, него својим опробаним пријатељима са 
великим везама, који су тада држали у својим рукама главне конце нашег музичког 
живота. Др Хецел је био свестан тога и зато ме је нашао и скренуо пажњу на то:

– Морате сада одмах ићи код Предића да расправите и испитате ситуацију!... 
Хо ће ли Ђурађ Бранковић овог пролећа ићи на сцену и да ли ће се уопште прикази-
ва ти!... Ја то морам да знам, због вашег дела, због вас, због себе и својих планова за 
даљи рад!...

Био је врло категоричан и врло црвен у лицу кад ми је ово говорио. Имао сам 
поуздан утисак да он много више зна него што је говорио, и одмах сам решио да из 
истих стопа одем код управника Предића, мада ми је то било страшно мрско, јер 
је он био у присним, чак и родбинским везама са Стеваном Христићем. А био сам 
дубоко уверен да и Стеван Христић ради против извођења Ђурђа Бранковића, тај 
пет лић који је само себе и своја дела ценио и поносио се „племичким” пореклом, 
својим и своје породице. А извођење Ђурђа Бранковића имало је да докаже колики 
је он грех учинио према мени због неизвођења Међулушког блага, када је он жарио 
и палио по Београдској опери. 

Брзо сам стигао пред позоришну зграду и наједном стао баш на оном месту где 
је за време Турака била злогласна и страшна „Стамбол капија”. 

– Уви, мње, уви, уви!...103 Коме је пала на ум та злокобна помисао да овај храм 
уметности подигне, баш ту, на овом злокобном месту, натопљеном крвљу намученог 
и невиног српског народа, на „Стамбол капији”. 

103   Уви, мње, уви, уви! = јао мени, јао, јао! Овим 
речима почиње опера Ђурађ Бранковић (напомена 
Светомира Настасијевића, прим. прир.).

Живорад Настасијевић,
Повратак слепих синова Ђурђа Бранковића 
(сцена из опере Светомира Настасијевића)
(уље на лесониту, Музеј РТК, Л-820)
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– Уви, мње, уви, уви!... Да нису и то страшна знамења, која и ми невини уметници 
доживљавамо од „свештеника” тога храма, као што су доживљавали невини Срби 
од насилника Турака. 

Заокупљен тим мислима о „Стамбол капији”, о Турцима, о крви, о набијању на 
колац, о „племству” Стевана Христића, о његовом „свештеничком” служењу народу 
у храму богиње Талије, сетих се да се ту, на тој капији просула крв која и у мојим 
жилама тече. А ево како је то било: 

Године 1806. дође ту са јужних страна са 120 наоружаних момака мој прадеда 
по оцу, Лазар Призренац, и погибе ту баш оног дана кад кроз ту капију устаници 
продреше у Београд. Погибоше многи од оних 120 момака Призренаца. А мој Лазар 
остави у свом вилајету породицу, богату кујунџијску радњу и велико имање. Био је 
у вези са балканским друштвом Хетерија104, волео је много слободу и свој братски 
народ, а много се дивио устаницима и поштовао Карађорђа. 

Године 1848. преко овог места промарширао је Лазарев син Таса Лазаревић, мој 
деда по оцу, са четама војводе Книћанина. Нађоше се једног дана у околини Панчева 
на заједничком послу са устаницима друге врсте, да помогну браћи својој у туђини. 
Ту мога Тасу погоди оловно зрно велико као пољски миш из много широке пушке. 
И остаде дуго то зрно у телу доброг Тасе. И умре Таса од тог зрна, међу народом у 
селу Чумићу код Крагујевца. Остави Таса своју жену Мику и сина Николу, мога оца, 
и остави своја лепа занимања грађевинарство и резбарство. 

Преко овог места промарширао је и мој отац Никола као наредник војске краља 
Милана, јер и тада је малена Србија морала да се бије и са Бугарима и са Турцима. 
Мој Никола је сачувао живот, али није сачувао оно што је до тада створио. Морао је 
да почне све испочетка. А зна се да је он први ушао у ослобођени Пирот и због тога 
на дар добио велику коњичку сабљу и орден од краља Милана. 

Овуда је прошао и мој брат Живорад да би се придружио нашој војсци у Првом 
светском рату, као ђак-наредник, један од 1300 каплара из Скопљанског батаљона. 
Четири године напорног и погибељног ратовања донеле су му две златне медаље 
Обилића, за храброст и заслужио орден Карађорђеве звезде. Дакле, није изневерио 
прадеду, деду и оца. 

Овуда је, не промарширао, него протрчао мој брат Славомир, потпоручник 
југословенске војске у Другом светском рату. Хитао је да прими своју чету одређену 
за одбрану београдске железничке станице. Врло је тешко и врло опасно било тада 
борити се са немачким „штукама”. Али је се борио.

И тако даље, јер је из наше куће било и таоца и добровољаца и у Првом и у 
Другом светском рату. 

Тако се породица којој припадам ја, борила кроз четири разне генерације у току 
135 година, да би постао и постојао овај храм богиње Талије и његови „свештеници”, 
које ја треба сада да кумим и молим да изведу једно оперско дело, које су свечано 
примили за извођење у саставу комисије од 7 чланова, и то дело које показује стра-

104   Хетерија је тајно удружење грчких патриота 
основано 1814. године у Одеси са циљем 
организовања устанка за ослобођење од Турака. 
Међу Србима удружење је имало своје присталице. 
Један српска организација налазила се у Нишу, где су 
1821. чланови били ухапшени и јавно обешени.
Тада је обешен и владика Мелентије.

Славомир као војник
(фотографија, Музеј РТК, Л-888)
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хоте наше заједничке историје. Кажем наше заједничке историје, јер мислим на себе 
и на „свештенике” из храма оперске уметности. 

Дакле, охрабрио сам се због оне четири генерације моје породице и оних 135 
година, и врло одлучно ушао у канцеларију „првосвештеника”, управника Предића, 
а напољу је пролеће већ освојило природу. 

Управник Предић није могао да нађе оправдање зашто се саботира и одуговлачи 
спремање моје опере, али из његовог држања и говора видео сам и закључио, да се 
све то жилаво намеће споља. Наравно, на првом месту од извесних композитора, а 
затим и од неких музичких рецензената из дневних листова. 

У кулминацији наше препирке, Предић је позвао у своју собу директора опере 
Ловра Матачића, који је дело спремао, а требало је да га он и диригује, на неколико 
првих представа. Матачић је одмах изјавио да музички део дела може да буде ко-
начан за месец дана, али је сумњао да ће режирање дела, затим декор и костими 
стићи на време. Предић се за то ухватио као пијан плота. Али је у том моменту на-
гло ушао др Хецел и скоро задихано изговорио: 

– Знам о чему говорите!... Баш и мене то интересује!...
Затим се отворено заузео да се ужурбано и форсирано почне са режирањем 

опере, јер је све за тај рад припремио и да се према скицама Сташе Беложанског105 
одмах реализује декор. На Предићеве приговоре да ће костими106 бити врло скупи, 
ја сам пристао да се они комбинују из разних наших историјских драма, само да се 
најнужнији комади за овај случај дораде.

Кад је Предић видео колико се др Хецел, као странац заузима за извођење једне 
наше историјске опере, није имао више никаквих разлога ни снаге да се томе одупре. 
Пристао је да се одмах предузме све што је потребно за остварење премијере Ђурђа 
Бранковића, на дан 12. јуна 1940. године, с тим да спремање моје опере не сме ни у 
чему да омете спремање треће премијере опере Коштана Петра Коњовића, која се 
мора извести пре Ђурђа Бранковића. И на то смо пристали. Опера Коштана два 
пу та је прерађивана, па јој је ово била трећа премијера. Ову другу прераду Коњовић 
је радио у сарадњи са чешким диригентом Халабалом. Све то није ништа помогло, 
јер та опера ни тога пута није се могла задржати на репертоару, нити је се могла 
уса дити у срце наше публике, и поред тога што је негована и форсирана годинама 
од потчињених личности и пријатеља Петра Коњовића. Ни после ове треће пре ми-
јере опера Коштана није имала среће да се одржи на репертоару. Мислим да је та 
премијера била одржана 18. маја 1940. године и да су одржане још само две прет-
ставе, па је опера опет скинута са репертоара и отишла у архиву на одмор до друге 
прилике. 

Ове ствари не износим због неке личне пакости, или злурадости, јер то не од-
говара мојој природи, нити сам ја у том духу васпитаван. Мој карактер и моје вас-
питање потичу од мојих честитих родитеља и од мога брата Момчила надалеко 
чувеног по свом чврстом карактеру и моралу и по својој толерантности, доброти, 

105   Станислав Сташа Беложански (Београд, 1900 –
Београд, 1992), сценограф, костимограф, сликар. 
Завршио је Уметничку школу у Београду и током 
студија био сликарски волонтер и статиста у 
Народном позоришту. Прве сценографије радио је 
као члан Академског позоришта (1925). Био је члан 
уметничког друштва Зограф, Кола југословенских 
ликовних уметника. Године 1933. постао је шеф 
радионице декора. Ишао је на студијска путовања у 
Француску, Италију, Чешку, боравио на Светој Гори. 
Изградио је модеран тип сценографије оригиналног 
стила који карактерише наглашена драматика и 
јединство бојених односа и пластичних вредности 
сценског простора. Као сликар радио је пејзаже и 
портрете у техници уља и акварела.
 
106   Милутин П. Деврња је писао да једино 
стилизација костима није успела и то приписује 
управи Народног позоришта као пропуст, јер није 
нашла за сходно да изради нове костиме, више у: 
М. П. Деврња, Око извођења „Ђурђа Бранковића”, 
Београд, 1940, 16. 

Живорад Настасијевић, Сценографија
за оперу Ђурађ Бранковић, V чин, 1938.
(комбинована техника, Музеј позоришне 
уметности Србије, Инв. бр. 30544/3)
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самилости и дарежљивости. Ја овде само истичем то да се у нашој средини одвај-
када неговао култ протекционизма, лакташтва и снобизма, од чега су највише тр-
пели наши одабрани уметници који су вечито постајали усамљени и без подршке 
ма са које стране. Довољно је да из ове категорије уметника споменем само неколи-
ко: Владислав Петковић – Дис, песник; Коста Миличевић, сликар; Момчило На-
стасијевић, књижевник; Живојин Лукић, вајар; Бојана, Јелача, пијанисткиња; Ми-
ленко Пауновић, композитор; Велизар Гођевац, пијаниста итд. Ја износим само 
по је дине карактеристичне случајеве из којих се јасно види како се у нашој средини 
изве сни уметници на све могуће начине одржавају, а извесни на све начине ометају. 
Ево на пример овај случај двеју наших опера: Коштана и Ђурађ Бранковић. Због 
тре ће премијере Коштане претила је опасност да Ђурађ Бранковић уопште не буде 
изве ден. Такве ствари и такве појаве морају да револтирају и оне, који никада нису 
ни чули за оперу. 

У овој борби за извођење Ђурђа Бранковића сагледао сам унапред шта ме све 
даље очекује на том прљавом позоришном терену. Али натраг се није могло. Охраб-
рења сам стално добијао од публике, од поштених публициста и од уметника какви 
су били др Ерих Хецел и Ловро Матачић. А то није баш тако мала ствар. Најзад, 
за време завршних, седећих проба са клавиром, су сви солисти и цео хор са врло 
искреним аплаузом поздрављали моје присуство. Цео ансамбл је још тада прорицао 
сигуран и трајан успех мојој опери.

Редитељ Хецел је био у сталном контакту са мном због сагласности у поставци 
режије, а у исто време тумачио сам му функционалност музике и врло озбиљан 
Момчилов текст, који је за једног странца могао бити и неразумљив на појединим 
местима. Ипак напомињем, да је др Хецел у то време већ био добро савладао српски 
језик. За многе детаље из српске историје стално ме је распитивао, па сам према 
томе закључио да је он због режирања Ђурђа Бранковића прочитао целу српску 
исто рију. За битку на реци Марици (1371. г.) много се интересовао, а такође и за бој 
на Косову. Зато је, ваљда, када смо исте те године у јесен посетили тврђаву Деспота 
Ђур ђа у Смедереву, ради испитивања могућности извођења опере у самом граду, 
он био исто толико узбуђен као и ја. Дивио се положају тврђаве, њеној величини, 
обли ку и лепоти детаља: 

– Обишао сам у Западној Европи све најлепше средњевековне тврђаве, али ова-
ко нешто нисам видео. Ово је најидеалније место за приказивање великих оперских 
и драмских дела... – рекао је др Хецел председнику смедеревске општине. И да није 
идеућег пролећа и нас захватила ратна трагедија, Ђурађ Бранковић би био изведен 
у Смедеревској тврђави. 

Почетком јуна месеца Ловро Матачић је почео да одржава оркестарске пробе 
Ђурђа Бранковића у сали музичке школе Станковић. Матачић је већ тада био из-
гра ђен и зрео мајстор диригентске палице. Али пошто није било доста времена за 
рад морало се радити ужурбано, па су тако многе финесе у партитури остале нео-
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ткривене, а Матачић је по сваку цену желео да премијера буде 12. јуна. Увежбавање 
оркестра за оперу Коштана однело је 36 проба, док је за Ђурђа Бранковића извучено 
једва 9 проба. Али Матачић је ипак мајсторски држао оркестар у својим рукама. 

Овим оркестарским пробама у сали „Станковић” осим мене присуствовала 
су свега два музичара, пијанисткиња Драгиња Пантовић и композитор Миленко 
Жив ковић. Додуше Живковић је, по свом признању, слушао пробе из ходника107. 
Али ми је честитао за успешну партитуру и истакао јаку драматичност музике. 
Драгиња Пантовић је слушала пробе са галерије и изразила ми је своје допадање за 
изразитост и оригиналност музике. Она је касније са изванредним успехом јавно 
изводила готово све моје клавирске композиције, а нарочито Capriccio и Другу ли-
рску свиту као и Прву сонату. То су била два прва критичара, споља за оперу Ђурађ 
Бранковић и добро се изразила о њеној вредности. 

10. јуна одржана је генерална проба на сцени позоришта која је трајала од 7 
сати до 2 сата после пола ноћи. То је врло непогодно време за публику која посећује 
генералне пробе. Мени изгледа да су ове сатне термине баш због тога одредили др 
Хецел и Матачић, како би на премијери што више изненадили публику. Али ипак 
неко је дошао раније од свих осталих и дубоко се завукао у једну ложу у партеру. 
То је био Коста Манојловић. Сви су се изненадили када су га ту видели, а нарочито 
Матачић, Хецел и ја, јер смо осетили зашто је дошао. Он је свакако био замољен да 
са пробе пренесе своја запажања (наравно негативна) Милоју Милојевићу и Петру 
Коњовићу. Др Хецел ми је такво нешто у пролазу и нагласио, а Матачић се због тога 
умало није узбудио. Манојловић је остао до краја пробе, па је тако преседео у ложи 
7 часова, никуд не мичући, да се не би срео са мном у ходнику. У ложи преко пута 
Манојловића седео је музички критичар Павле Стефановић, али он није дошао у 
злој намери. 

Проба је ишла сасвим нормално. Али када је дошао на ред четврти чин и сцена 
на тргу у смедеревском граду, кад Ђурађ дочекује слепе синове Гргура и Стефана, 
следећим речима, грлећи их: 

– Их слепи моји, ге ту! 
О, благо, благо мени!...
Дојурио је у партер др Хецел и саопштио ми да опет већина и хора и солиста 

истински и природно плачу. Нисам се томе изненадио јер се на једној обичној проби 
без костима то исто догодило, само што смо тога пута плакали др Хецел и ја. А први 
се загрцнуо и дао осталима повода, нарочито женском хору, Милорад Јовановић108, 
који је играо Ђурђа, крупан, висок и здрав човек. Тада је са чуђењем и узбуђењем 
др Хецел изјавио, да му се овако нешто у његовој режисерској пракси никада није 
десило, иако је режирао опере са врло потресним и драматичним сценама. Касније 
је Анита Мезетова, која је играла Мару, изјавила да је у сценама трећег чина увек 
морала да природно и истински плаче, иако се од тога уздржавала. 

Пред крај петог, завршног чина, нечујно се са пробе удаљио Коста Манојловић. 

107   Мало чудно, али истинито! Неугодна слика 
колегијалне ”подношљивости”! (напомена 
Светомира Настасијевића, прим. прир.).
 
108   Милорад Јовановић (Београд, 1904 – непознато), 
балетски играч и педагог, студирао је код Ј. 
Пољакове у Београду. Наступао је као солиста 
балета Народног позоришта, у трупи Руски балети 
С. Ђагиљева, у балету Руске опере у Паризу, као и на 
самосталним и групним концертима по Француској. 
Од 1932. године водио је у Београду властиту 
балетску школу, а 1940. постављен је за наставника 
балета на Средњој музичкој школи при Музичкој 
академији. Од 1952. до 1955. био је шеф балета, 
кореограф и балетски педагог Хрватског народног 
казалишта у Загребу. Као кореограф поставио је 
више балета, међу којима се истичу: Лабудово језеро, 
Зачарана лепотица, Шехерезада и Половецке игре.

У природи, посвећено Драгињи Пантовић, 
пијанисткињи, 1941.
(штампане ноте, Музеј РТК, М-16)
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Премијера је збиља одржана 12. јуна 1940. године. Позоришна дворана је била 
пуна најодабраније наше публике. На трећој галерији, места за стајање, није се 
мо гло прићи од студената и друге омладине. Владала је нека смирена и свечана 
атмосфера. Ја сам час био на позорници, час у ложи где је била моја породица, а то 
је било баш до управникове ложе. Он је са извесним особама седео у својој ложи. 
Очито је био узбуђен и нетремице је буљио у публику, час у партер, час у галерије. 

Осетио сам да се у току извођења првог и другог чина публика све више и више 
узбуђује. Аплаузи су били све искренији и све снажнији, тако да су на крају трећег 
чина достигли кулминацију. Ја сам се у том моменту налазио у левом, побочном 
салону крај позорнице у коме се после завршетка трећег чина налазио Милорад 
Јовановић (Ђурађ) и одмарао се. Очито је био врло задовољан успехом дела и 
пријатељски се осмехивао на мене. У том моменту нагло је ушао у салон управник 
Предић и право се упутио на Јовановића, не спазивши мене: 

– Знате, знате, ово дело је одлично!... Успех је велики!...
На то се Јовановић шеретски насмеја јер је знао о сметњама за извођење и лукаво 

одговорио Предићу:
– Кажите то Настасијевићу!... Ево и он је ту!...
Тргао се управник (и њему су биле влажне очи) као да је стао на змију: 
– Извините, знате, знате ја вас нисам приметио!...
– Ништа, ништа, господине управниче, видео сам ја вас!...
Тада се десило нешто што је управника запрепастило, а извођаче и мене 

одушевило. Док је један део публике остао на својим местима и стојећи аплаудирао, 
други бројнији део, некако је отворио гвоздена врата која воде на позорницу и про-
дро унутра, не обазирући се на запомагање дежурног ватрогасца. Брзо су сти гли 
у салон и стисли у средину солисте (М. Јовановића, З. Зикову, А. Мезетову и С. 
Мал башког109) управника и мене. Дошли су да нам честитају и да узму аутограме, 
али нисмо могли ни да мрднемо. Тада је сценариста Бранко Поморишац гурајући се 
кроз гомилу громко узвикнуо: 

– Аутор и солисти на сцену!... Тражи публика!... 
Требало нам је неколико минута да пређемо пут од 15 метара, мучно се проби-

јајући кроз масу публике која је и даље стајала иза кулиса. На сцени су већ били Ма-
тачић, др Хецел и други солисти. Измешали су се и примили дуге и топле ова ције. 

Овај непредвиђени догађај продужио је представу за 20 минута, али на то се 
нико није обазирао. У овој атмосфери се и даље одвијала представа и завршила са 
овацијама извођачима, диригенту, редитељу, мени и осталима. 

Покушао сам са својом породицом да изађем на главна позоришна врата. Али то 
није било могуће. Велики део публике стајао је пред вратима вичући: аутор, аутор! 
Када смо стигли у аулу која води на улицу из гомиле публике нагло се издвојио је-
дан младић, притрчао ми и гласно изговорио: 

– Студенти београдског универзитета и других школа захваљују вам за ово зна -
чајно оперско дело и срдачно вам честитају за велики успех који сте вечерас по сти-

109   Слободан Малбашки првак Београдске опере, 
један од најбољих тенора икада, који је своју сјајну 
каријеру прекинуо у 28. години, погибијом
у Другом светском рату.

Зденка Зикова (Јерина) са премијере опере 
Ђурађ Бранковић, 12. јун 1940. 
(фотографија, Музеј РТК, Л-922/3)
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гли. Ми вам предајемо овај прстен из доба Деспота Ђурђа Бранковића за ус по мену 
на овај велики догађај. Живели!

Захвалио сам се са неколико речи младом студенту и примио прстен који још 
увек чувам. Али на трг се уопште није могло изаћи од публике, па смо морали да 
се послужимо лукавством. Мој брат Живорад изашао је на споредна врата из До-
ситејеве улице и довео ауто-такси. Брзо смо сели у ауто и некако се прогурали кроз 
публику која у међувремену прешла и на ту страну.110 

Стигли смо преморени кући после дванаест часова и радосни и тужни. Тужни 
јер зли људи нису дали да Момчило види остварене на сцени два своја збиља дубока 
и оперска текста Међулушко благо и Ђурђа Бранковића. 

Главне улоге биле су овако подељене:

У јуну месецу изведена је опера четири пута од дванајестог до краја месеца, пред 
препуном двораном. А после позоришног одмора извођена је стално све до почетка 
рата са Немачком. Последња претстава била је заказана за 3. април 1941. год. али она 
није могла бити одржана, јер су већ тада многи чланови опере били мобилисани. 
Претставе је наизменично највише дириговао Ловро Матачић.

Сви музички критичари дело су признали и истакли његове особености и вред -
ности. Негативно је писао сам Милоје Милојевић критичар дневног листа Поли-
тика. 

Политика – 12. 6 1940. Београд
Уочи премијере ове треће домаће оперске ствари у овој сезони, директор опере 

Г. Ловро Матачић, који је Ђурђа Бранковића музич ки спремио, рекао је о делу Г. На-
стасијевића неколико врло ласка вих речи: 

110   У том моменту Павле Стефановић, музички 
критичар, љубио је стакло на прозору аутомобила, 
којим смо се одвезли кући (напомена Светомира 
Настасијевића, прим. прир.).

Пут у музику, 1964.
(рукопис, Музиколошки институт САНУ, 
Београд, Инв. бр. СН I бр. 33, стр. 265)

Сребрни прстен из доба деспота Ђурђа 
Бранковића, поклон студената Београдског 
универзитета (Музеј РТК, Л-1084)
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„Уверен сам – рекао је Г. Матачић – да ће потресно дубока дра ма Ђурађ Бранко-
вић, с потпуно одговарајућом музиком, која арха ичним звуцима носи далеко у 
средњи век, у прошлост, снажно деловати на нашу публику. Морам да истакнем 
звучне хорове који стварају снажну импресију. Озбиљ на атмосфера тог дела као да 
је створена за наше озбиљно време када народ треба да види славне примере на-
родне прошлости.” 

 Ловро Матачић

Време – 11. 6. 1940. Београд
„Г. др Ерих Хецел упитан о опери Ђурађ Бранковић, као редитељ, рекао је нашем 

уреднику:
– „Ја сматрам да је то једно одлично оперско дело, па имам нарочито задовољст-

во приликом режирања. Оно је тако интересантно не само као музичка оперска тво-
ревина, него по својој драматичности нисам имао сериознији драмски сиже и исто-
времено тако снажан, величанствен... Ви знате да ја нерадо правим комплименте, 
али о овом делу говорио бих непрекидно само у суперлативима. Истовремено има и 
лепоту српског језика и песништво, згуснуто, тако сконцентрисано, да никад нисам 
осетио толико драмске лепоте стиха и песништва. Музика у огромној мери служи 
речи. Публика ће имати могућности да ужива у песништву и вредности речи и у 
музици, која има своје нарочите вреднсти и својства веома озбиљна и илустративна, 
потпуно у духу нашег времена. Ја бих рекао о музици да је она на линији и у правцу 
словенског Фицнера великог немачког композитора. Тиме хоћу само да подвучем 
најласкавију мисао своју о композитору Ђурђа Бранковића. Не заборављам да иста-
кнем да је звук хора ванредно леп и снажан. Дело је уметничка вредност.” 

 
Др Ерих Хецел 

Одломци из критика

Народна одбрана – 14. 7 1940. Београд 
„Музички део опере Ђурађ Бранковић оригиналан је, више од свега, словенски 

и балкански. Отуда присан и близак. Оно што тој музици даје нарочиту драж је-
сте њен оригинални стил, и оно старобалканско, и наше, чему је музичка обрада 
и интерпретација Светомира Настасијевића дала пун волумен. Амплитуда дела је 
пуна, широка, његова техничка музичка разрада отвара широке видике једне но-
ве музике и сасвим оригиналног уметничког твораштва... Значај ове музике је и 
у томе што је у њој врло тешко пронаћи какве веће и директне утицаје ранијих 
композитора и ранијих стилова... Напослетку, она је толико везана за драмску рад-
њу, психологију сцене и односа појединих лица и хорова, да се може рећи да иде у 
први ред музичких творевина ове врсте.”

 Чедомир Митриновић
Време, 11. јун 1940,
Београд, стр. 8
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Правда – 14. 6 1940. Београд
„Музичка драма Ђурађ Бранковић, са стиховима Момчиловим и му  зиком Све-

томировом, јединствен је путоказ, пре свега: једивствен сво јом тежњом, јединст вен 
својим поготком у само живо срце народне историје, јединствен својом доследном 
упорношћу да се одбаце све сладокусачке при мамљивости, шаренила и богатства 
по стојећих опер ских стилова и пра  ваца и да се са верничком скоро аскетском ег-
зал  тацијом спроведе једна од  ређена уметничка идеологија, једно умет ни чко начело, 
један искључиво уме тнички стил и правац, правац који је одабран искреном раз -
драгано шћу уметничког укуса оба брата, оду шевљењем и заносом њиховим за дух 
и смисао тог правца, дубоким уверењем њиховим да је то једини могући правац у 
нас уопште.”

„Са неколико изворних народних мело дија, са мноштвом личних у том истом ду-
ху, са безбројем речитатива у обличју мело диј ског таласања српске речи, Светомир 
Наста сијевић је музички спровео Мом  чи  лову ас ке тски чисту, ду боку народну реч. 
Тако је на родно поста ло опште, свечовечан ско...” 

„Поред многих свежих, крепких акцена  та језичке мелодије у речитативима поје-
ди них лица, ту је прелепа Ђурђева трагич   на роман са с краја другог чина, дубоко се-
тна кон тем плативна, троделног облика, или свечани и горди Марин напев у трећем 
чину, или сумор на апокалиптична јези вост кри ко ва мона ха с краја и почетка дела, 
или бес крај но потре сни дует слепих синова – „Ноћ ми свуда без сва нућа” у мону-
ментал ном, ора торијски узмах нутом тра гичном четвртом чину.”

„Чујте, једном речју, на толико места праве доживљене, надахнуте музике, чији 
плагални завршеци, архаичне црквене скале, горко озбиљна хармонија и бисери 
народног мелоса, утканог пробирачки у крвави ток драме, којом смо се, ето, срећом, 
обогатили.” 

 Павле Стефановић

Време – 14. 6. 1940. Београд
„Управа позоришта и дирекција опере не треба да жале уложен труд и материјал-

не жртве које су учинили за извођење овог националног дела озбиљних намера. За 
нашу оскудну музичко-драмску литературу, Ђурађ Бранковић представља значајну 
и корисну принову.

У вокалном делу партитуре хорови по звучности и драмском исказу заузимају 
прво место. По чисто музичкој вредности, други чин је свакако најизразитији. Од 
појединих партија нарочито добро су обрађене Ђурђева и Монахова. Најзад у нај-
импресивније и драмски најзначајније сцене свакако спада улазак слепих синова 
Гргура и Стефана. 

Цео извођачки ансамбл наше опере заложио се са ретком преданошћу за успеш-
но извођење ове наше националне опере. Г. Матачић је дао Настасијевићевој музи-
ци врло пластичан изражајни облик и пуну драмску динамику. Г. др Хецел се унео 
сав у дело и поставио га врло живо на сцени. Декор Г. Беложанског врло успео...

Критика Павла Стефановића
(Правда, 14. јун 1940, Београд, стр. 22)
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Од свих солиста на прво место долази Г. Јовановић, који је дао улогу Ђурђа са 
ду боком искреношћу и у монументалном за маху. У жен  ским улогама велики успех 
постигле су Г-ђа Зикова као Јерина и Г-ца Мезетова као Ма ра и Г-ђа Бојовић као 
ро биња. Своје две уло ге старог Београђанина и јеромонаха лику дао је Г. Цвејић у 
потпу но зрелом уметничком лику. Врло изрази ту драмску фигуру дао је Г. Петро -
вић као сулуди Монах.” 

 Миленко Живковић 

Новости – Загреб, 26. 6. 1940. г.
„Премијера нове домаће опере Ђурађ Бран    ковић од Светомира Настасијевића 

био је крупан музички догађај у Београду...
Већ сама чињеница да је Светомир На стасијевић први модерни оперски компо-

зи   тор који је успео да у своме дјелу изло  жи максимум садашњих могућности дела је 
повод да буде примљен са великим одушевљењем.

Ђурађ Бранковић као и сва остала Настасијевићева дјела: свите и корови одишу 
архајском хармонијом, која нас заиста преноси у вијек славне прошлости. То је то-
лико оригинална музика, да се ни у ком случају не може композитору пребацити 
компилација, чак ни конгенијалност, која се дешавала великим мајсторима...

Костур ове опере су корови који подижу тако високо патетичност музичког 
израза, да драмском изразу дају пун и особит смисао...

Оркестрација успјешно носи сву мелодиозност арија и она се сочно осјећа у свом 
симфонијском шаренилу и успјелој смјени инструмената...

Ђурађ Бранковић је, дакле, и музички као што је и драмски успио. Предрасуда 
и аверзија од новог бића ускоро побеђена. Све више наше ухо навикло на старе 
опер ске форме прилагођават ће се и Ђурађ Бранковић бит ће за сада репрезентација 
ср пске оригиналне националне опере.”

М. А. М. 

О опери Ђурађ Бранковић негативно је писао само др Милоје Милојевић у днев-
ном листу Политика. У тој критици која нема никаве везе ни са мојим делом, ни са 
његовим извођењем, ни са успехом који је доживело, Милојевићев негативан дух 
дошао је до кулминације. Овога пута он није могао да обузда своје бесове и пако сти. 
Али је био у исто време и врло наиван када је мислио да ће његова критика уни штити 
моје дело и спречити његово даље извођење. И он и његови сарадници и помоћници 
у овом некултурном послу доживели су потпун крах и велику срамоту. 

Ђурађ Бранковић је изведен пред пуном позоришном двораном четири пута у 
јуну месецу, па је затим после летњег одмора извођење настављено непрекидно све 
до 3. априла 1941. године, када је заказана последња представа која није могла бити 
одражана због предратног стања у Београду и целој земљи. 

Милојевићева бедна и злонамерна критика изазвала је велики револт код наше 
културне публике и код појединаца. 

Арија Маре, 1938.
(рукописне ноте, Музеј РТК, М-100)

Ђурђев монолог из опере
Ђурађ Бранковић, 1938.
(рукописне ноте, Музеј РТК, М-177)
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Студенти београдског универзитета и других школа скупљали су међу грађанима 
Београда потписе са мотивацијом да се Милојевић као недостојан положаја / крити-
чара, избаци из колегијума сарадника Политике. 

Иако је сакупљено много потписника, ова акција тадашње омладине нажалост 
није успела. 

У дневном листу Наша линија бр. 3, Београд, 23. 6 1940. године изашло је вели-
ко „ОТВОРЕНО ПИСМО МИЛОЈУ МИЛОЈЕВИЋУ ДОКТОРУ МУЗИКЕ, ПРОФЕ-
СОРУ УНИВЕРЗИТЕТА И МУЗИЧКЕ АКАДЕМИЈЕ, КОМПОЗИТОРУ И МУЗИЧ-
КОМ КРИТИЧАРУ”. Поједини пасуси из тог писма гласе:

„Ми смо напред рекли шта мислимо о вредности музичког дела Светомира На-
стасијевића, о његовом значају у развоју наше музичке културе уопште, а нарочи то 
како место заузима његов Ђурађ Бранковић у нашој оскудној оперској продукци ји. 
Међутим, Ви сте вероватно опет из истих разлога, личне природе, пакости и нетр-
пељивости дали у Политици приказ, који представља прави културни дефетизам, 
који није смео да нађе места у њему и преко кога не може више да се пређе. Не сме 
се прећутати и овај скандал и због угрожених интереса наше музике будућ но сти. 

Али, господине, Ви сте професор историје музике и Ви треба најбоље да знате 
из биографија великих Ваших претходника, како нема препрека, нема тешкоћа, које 
пра ва стваралачка снага у свом елану не побеђује. А Ви бар имали сте све услове за 
стварање, Вама је наше друштво дало сва преимућства, све олакшице... Знате ли под 
каквим тешким условима раде други наши композитори, напр. баш сам Светомир 
Настасијевић, и зато не смете због Ваше стваралачке немоћи да рушите праве ства-
раоце, да отежавате рад онима, који имају стваралачког духа и који позитивно обо-
гаћују нашу музичку културу. 

Али ми имамо сведока који ће јавно под подписом да посведочи да сте још пре 
три месеца изјавили, како умете у свом безобзирном цинизму, да ћете урнисати де-
ло Светомира Настасијевића ако буде извођено. Зато сматрамо да имамо право да 
упутимо Вам овако јавно опомену да је доста било са вашом циничном тиранијом.”

 
М. Милошевић 

Књижевни критичар Милутин Деврња, револтиран критиком Милоја Милоје-
вића и непријатељским ставом према мени, његових блиских колега и сарадника, 
написао је читаву брошуру против њих и против њихове страшне тактике ометања 
извођења добрих и успелих домаћих дела. Та брошура носи назив Око извођења Ђур-
ђа Бранковића. Деврња је, иако је био човек ограничених финансијских средстава, 
штампао о свом трошку и растурао је, углавном бесплатно београдским истакну-
тим уметницима и интелектуалцима. Он је отворено изнео и жигосао сву беду и 
не морал става тих старијих наших композитора према свом млађем колеги, чије је 
опер ско дело, ето, на њихову жалост врло успело и одржало се на репертоару, што 
је врло редак случај у оперском стваралаштву наших композитора.

М. П. Деврња, Око извођења
„Ђурђа Бранковића”
(Београд, 1940, Библиотека Легата браће 
Настасијевић, Инв. бр. N II 560)
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Деврња је на зналачки и убедљив начин из-
нео вредност Ђурђа Бранковића и убедљиво 
истакао његов успех код наше публи ке и пош-
тених музичких критичара. Та ко  ђе су и изве-
с не његове изванредно повучене пара леле 
из  ме ђу Ђурђа Бранковића и Коштане Петра 
Ко  њо вића, као и паралеле из међу услова рада 
и подршке неких нарочи   то негованих наших 
композитора и компози тора који су неми ло-
срд но запостав  љани и сузбијани у нашој сре-
дини. Брошура Милутина Деврње при  м   ље на 
је у на шој јав ности са великим одобра    ва  њем и 
очитим задовољством, јер је и са ма на  ша кул-
турна публика, свега онога што је он изнео и 
истакао, била свесна. 

Охрабрен овако великим признањем од 
ста не публике, критике, новинара и књижев-
ни ка и ја сам написао једну брошуру Случај 
др Милоја Милојевића, у којој сам изнео све 

негативне стране и деловања Милоја Милојевића у нашој музици, при че му сам на-
рочито подвргао анализи његов необјективан и неморалан рад као му зичког кри-
тичара у дневном листу Политика. Такође сам истакао његову нега тивну особину 
наметљивог хвалисавца, јер је он у својим написима врло често хвалио себе и своја 
дела, затим своју жену, наставницу певања, своју ћерку пијанисткињу и свога си-
новца виолон-челисту. Милоје Милојевић је у нашој средини оснивач и отац му-
зичких критичара силеџија. Он је јавно говорио да њему не може нико ни шта да 
науди, али ето, нашли су се неки који то могу! Ипак је он успео да створи читаву 
школу и групу таквих музичких критичара-силеџија, који су наставили са својим 
силеџијским критикама да руше и убијају наше музичке таленте и нашу музичку 
културу.

Ову брошуру сам штампао у 2000 примерака. Интересовање за њу је било ог-
ромно и она је распродата за три дана. Имућнији појединци из публике, када су 
саз нали да сам брошуру штампао из својих финансијских средстава слали су ми 
ду же времена, анонимно веће суме новца. 

После премијере добио сам много похвалних писама од публике, а и од неких 
му зичара. Ево неколико цитата из тих писама: 

„Дело је снажно, веома импресивно и убеђен сам да ћете овим делом успети и у 
иностранству.”

 
Ладислав Грински, композитор 

Светомир Настасијевић,
Случај др Милоја Милојевића,
(Београд, 1940, Библиотека Легата
браће Настасијевић, Инв. бр. N II462)
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„Нарочито сам импресиониран хоровима, уопште добио сам утисак да је то све 
једна веома складна целина и по мом мишљењу музика је веома оригинална. 

Примите још једном моја најсрдачнија честитања на сјајном успеху и на довр-
шењу тако добро саграђеног и изванредног музичког националног дела.”

 
Андреј Говоров, композитор 

„Хитам да вам изразим своје искрено одушевљење за ваше маркантно дело. 
Мени се необично свидели 1, 3, и 5 чин (нарочито први) због пуног снажног и 

живописног оркестра, због одговарајућег настроја импресивних хорова, због див-
них солистичких арија.”

 Ружа др Винавера, пијанисткиња

„Јуче смо чули Вашу оперу Ђурађ Бранковић и честитамо Вам за лепо талентова-
но дело, које је прво право музичко творење те врсте у Југославији. Имали ста сјајан 
успех добили сте френетичне аплаузе – искрене и од душе. Ту није било подвале – 
ту је био глас публике која је Ваш рад оценила непосредно и од срца.”

 
Александра Ростовцева

(бивша примадона московске опере)

Цитатима ових писама завршавам ова моја излагања којима сам дао назив Пут 
у музику. У овом случају то је био мој пут у музику, врло тежак пут са препрекама 
и замкама, пут који је ишао стално узбрдо и увек посут трњем, али пут коме сам ја 
стално давао смер, а тај смер је водио мом врхунском остварењу националне му-
зичке драме, као што је мој Ђурађ Бранковић, највеће и најкомпликованије музич ке 
форме. Успех Ђурђа Бранковића био је она висинска тачка у мом музичком ствара-
лаштву, којој сам ја у свом раду стално тежио и најзад стигао до ње. Колико ме је 
то стало напорног залагања, мука и невоља, готово је неописиво. Предња моја из-
ла гања су само бледа слика грозне суштине, мрачног стања извесне наше средине 
и из весних наших интелектуалаца (не могу да кажем уметника) која је као полип 
обу хватала и стезала све што је било добро, талентовано и плодоносно код нас.

У нашем уметничком стваралаштву одувек су водили прву реч „уметници” – ан-
титаленти, дрски лакташи и подмукле удворице, а таквих је одувек било у великој 
већини према ретким правим талентованим уметницима. Антиталенти кад осе те 
у својој средини правог талентованог уметника, организују се сви спонтано про-
тив њега, употребљавајући небирана и најнечаснија средства. Они увек држе кључ-
не положаје уметничких установа а тако исто одржавају присна пријатељства са 
публицистима, критичарима уметности и утицајним личностима. Поред тога што 
су неталентовани, већина од њих је још и врло неплодна, па су и због тога врло 

Писмо Руже Винавер
(Београд , 20. јун 1940, Музеј РТК, Л-1186)
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па  косни, нетрпељиви, завидни, подмукли и 
склони свакојаким неваљалствима. Њих још 
од детињства прожме комплекс ниже вредно-
сти и то психичко стање их прати до гро ба. 
На разне гране уметности се опредељују оби -
чно после слабих успеха по шко лама и уни -
верзитетима. А врсту уметности не бира ју 
по природи и нужно сти свог бића и сво јих 
спо   собности, већ према прора чу ну на који 
ће начин и што бр же доћи до неког при з на ња 
и неког положаја. Многи од тих кари јери ста 
јед ва су завршили четири-пет разреда ги мна-
зи је111, учитељске шко ле или бого слови је (не 
Теолош ког факул те та). На Универзи тет ни-
су смели ни да привире. Али су успели да се 
дочепају некаквих музичких диплома, сведо-
чан  става, уверења, потврда и то ме сли чно и 

на тај начин себе проглашавали за дипломиране композиторе. Каква ирони ја! За-
ми слите дипломираног песника! Или дипломираног Шекспира! Или нај зад дипло-
мираног Баха, Хајдна, Шуберта, Шумана, Вагнера, Мусоргског, Бородина и мно ге 
друге велике композиторе који су самоучки долазили до потребног музичког зна ња, 
али су уз то створили своје школе, нове правце и стилове у музици, као и огром не 
бројеве музичких дела која и данас непоколебњиво стоје на свим музичким програ-
мима света. Знамо и то да се ни Бетовен, ни Моцарт, ни Брамс нису бринули за 
музичке дипломе, сведочанства, уверења и потврде, нити су се отимали за доми-
нантне музичко-административне положаје. У историји музике постоји да је сведо-
чанства и потврде јурио аустријски композитор Антон Брукнер112, али њему се то 
опрашта, јер је то била његова пасија, а уз то још био невероватно скроман и сметен 
човек и најзад велики композитор. 

Међутим наши несвршени гимназијалци и богослови помоћу својих музичких 
сведочанстава, уверења и потврда, поред својих извојеваних позиција за живот, сви 
до једног су се постарали да оставе „трајни” спомен о себи и о својим „делима” у 
свима нашим музичким енциклопедијама и историјама музике. Многи су успели да 
ту сместе и своје фотографије да би их потомство гледало и уживало, јер су си гур ни 
да њихову музику после њихове смрти неће нико слушати. 

Никада ти људи нису ни помислили колика су они кочница и несрећа за нашу 
уметност и културу и колико јадно, бедно и смешно изгледају у своме недостојном 
достојанству и својим незаслуженим позицијама у друштву. Никада ти људи нису 
ни помислили колико је у нашој средини трагично страдало безброј талентованих и 
великих људи и уметника, због такве нездраве и убитачне наше духовне и културне 

111   Коста Манојловић је учио богословију, Стеван 
Христић пет разреда реалне – гимназије, Петар 
Коњовић три до четири разреда учитељске школе, 
Милоје Милојевић осам разреда гимназије, али не у 
Београду, већ у Новом Саду. Мора бити да су га
београдски професори „мрзели”. Воја Илић 
богословију, итд. (напомена Светомира 
Настасијевића, прим. прир.).

112   Josef Anton Bruckner (Ансфелден, 1824 – Беч, 
1896), аустријски композитор, прве музичке поуке 
стекао је у манастиру Сент Флоријан (St. Florian) 
код Линца, где је касније службовао и као учитељ. 
Његова дела су надахнута дубоком побожношћу
и дивљењем према стваралаштву Вагнера,
Бетовена и Шуберта.

Преписка Светомира Настасијевића
Театар Опера, Париз, 27. фебруар 1967.
(Музеј РТК, Л-1238/3)
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климе. Заборавили су како су страшно прошли у свом животу и раду наши велики 
таленти, као што су били: трагични Вук Краџић, несрећни Ђура Јакшић, скромни 
Јосиф Маринковић, композитор; детињасти Коста Миличевић, сликар; повучени 
Ми ленко Пауновић113, композитор; питоми Владислав Петковић-Дис, књижевник; 
благородни Момчило Настасијевић, књижевник; луцидни Велизар Гођевац, пијани-
ста; доброћудни Живојин Лукић, вајар; чедна Бојана Јелача, пијанистикиња и многи 
други. То су заборавили. Али нису заборавили да у току свог негативног жи во та 
припреме своје наследнике и настављаче, који су продужили њихов рад још савр-
ше  нијим али прикривенијим и опаснијим методама. Сваки је оспособио бар по два 
три таква настављача и они су наставили тамо где су њихови васпитачи стали. Али 
о томе ће свакако неко други размишљати и писати. 

На крају бих хтео да завршим следећим: 
Ове летимичне успомене, више опоре и горке, него питоме и слатке, написао сам 

и због наших нових нараштаја, нарочито младих и талентованих људи који се буду 
усудили да се баце на бурне таласе уметничког стваралаштва у нашој средини. Из 
ових редова они углавном могу да виде шта их чека и каква ће им бити судбина. 

А сасвим на крају цитирам надмотив из моје музичке драме Ђурађ Бранковић: 

Andate con moto eroico

Пут у музику, 1964.
(рукопис, Музиколошки институт САНУ, 
Београд, Инв. бр. СН I бр. 33, стр. 290)

Светомир Настасијевић, Скица 132
(Ма што ти поваздан дудучеш, овако се 
пјевало од Косова и довијек!, оловка
на папиру, Музеј РТК, Л-48)

113   Миленко Пауновић (Сентиван, 1889 – Београд, 
1924) композитор и драмски писац, аутор прве 
музичке драме у Србији. Био је студент завршне 
године виолине на Конзерваторијуму у Прагу 
(1909), композицију студирао на Конзерваторијуму 
у Лајпцигу (1909–1911). Био је хоровођа у Руми, 
Новом Саду, Певачком друштву Обилић, учитељ 
музике у Музичкој учитељској школи у Јагодини и 
професор у Музичкој школи Станковић. Као војник 
борио се на Солунском фронту. Од 1921. године био 
је војни капелник Оркестра Краљеве гарде. Носилц 
је Ордена Светог Саве IV реда, Ордена Румунске 
круне V степена и Албанске споменице.
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Кратак осврт на прилике у српској музици 
између два светска рата

По завршетку Првог светског рата, српска култура није била јединствен, хомо-
ген комплекс. Током сразмерно кратког периода између два светска рата, српско 
друштво је у сфери политике, економије и социјалних односа доживело нагли, али 
темељни преображај од заосталог патријахалног, ка систему модерних грађанских 
обриса. Модификација културног модела114 најпре је захватила Београд, који је по-
стао епицентар свих кључних збивања на пољу уметности. 

Српску уметност међуратног доба није мимоишао ни спор старих и младих, 
за  поденут између две генерације активних стваралаца. На раскршћима опречних 
гле  дишта укрштали су копља поборници традиционалног „националног стила” и 
но сиоци отвореног, космополитски оријентисаног духа епохе. 

На пољу музике су најјасније одјекивали гласови старих амбиција и жеља: при-
дружити се на квалитетан и креативан, али превасходно свој, сопствени начин за-
јед ничкој и све богатијој породици музичких нација модерне Европе. 

Окосницу стваралачке и критичко-идеолошке активности представника свих 
активности композиторских генерација стога су чинила два питања: прво се одно-
си ло на прецизно одређење физиономије и садржаја националног стила, а друго, 
– на стратегију, програм и курс будућег развоја српске, тј. југословенске музике 
у ев ропским оквирима. Прво кључно питање које је међу музичким стварао цима 
ме ђу ратног доба било покренуто поводом националног стила није било ни непо-
знато, нити ново. Било је формулисано као избор стварања музике на домаћим и 
страним основама. Стварање на домаћим основама подразумевало је, на један на-
чин, уметничку обраду, стилизацију и интерпретацију народних напева и игара, а 
на други начин – покушај стварања у духу фолклора, али без непосредног ослонца 
у фолклорној грађи. Стварање на страним основама значило је, уствари, компо но-
вање по узору на традицију уметничке музике на Западу. 

Културу између два рата у Београду употпунићемо приказом промена које су 
на ступиле у систему организације и физиономији уметничког живота. Те промене 
ће мо сагледати кроз призму карактеристика развоја музичког живота, додирујући 
тек успут и суседна уметничка подручја. Посебно ћемо издвојити оне чиниоце за 
које сматрамо кључним за ширење комуникационог поља српске уметности. Глав на 

114   Пошто се српска култура развијала на европској 
периферији, имала је своју специфичну физиономију 
и динамизам садржан у богатству, разноликости 
и преплитању културних модела. Главни типови 
културе, од којих су неки наслеђени из XIX века, 
а неки производ модерног доба, живели су готово 
истовремено у Србији од почетка ХХ века:
1) патријахална грађанска култура,
2) просветитељско-рационалистичка грађанска 
култура, 3) футуристички покрет и 4) пролетерска 
култура. И поред бројних разлика и сукоба, 
чињеница је да су чак супротни типови културе 
имали многе заједничке карактеристике, више у: 
Б. Милановић, „Проучавање српске музике између 
два светска рата. Од теоријско-методолошког 
плурализма до интегралне музичке историје”, 
Музикологија, 1, (2001)
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подручја захваљујући чијем развоју је омогућен динамичан дијалог српских ства -
ралаца са уметношћу њиховог доба су следећа: 1. оснивање институција као прет-
поставки уметничког живота, 2. школовање домаћих уметника у иностранству, 3. 
боравак и гостовање странаца у српској средини, 4. репертоарска политика, 5. си-
стем рецепције, и 6. оснивање музичких часописа и развој уметничке критике.115 

Дух времена међуратног раздобља српске културе, нарочито у Београду, дикти-
рао је живо реаговање музичара на збивања у локалном и интернационалном умет-
ничком окружењу. Динамика промена била је висока, преображај традицијског 
на слеђа убедљив. Спорије, али видљиво, наступиле су промене и у систему рецеп-
ци је. Музичка критика је такође лагано стасавала и преузимала улогу регула то ра 
квалитета и физиономије стваралаштва и извођаштва. Контакти са светом су били 
интензивнији но икада до тада у новијој историји српске културе и умет но сти. 
Комуникационо поље српске музике је проширено захваљујући гостовању ино-
страних уметника, преносима концерата из иностранства на таласима новофор-
мираног Радио-Београда (1929), трајнијем ангажовању странаца, али и наступима 
српске музике на међународној сцени: приликом боравка наших стидената музи-
ке на истакнутим конзерваторијумима, концертних гостовања или учешћа наших 
ком позитора на фестивалима савремене музике.

115   Више у К. Томашевић, На раскршћу истока и 
запада. О дијалогу традиционалног и модерног у 
српској музици (1918–1941), Београд-Нови Сад, 2009.

Конзерваторијум у Прагу
(https://hr.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%A1ki_
konzervatorij#/media/File:Prague_
Conservatory_02.JPG; приступљено
19. септембра 2017. године)
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Када говоримо о школству, сви српски ликовни уметници, композитори, дири-
генти и музичари, чије име је нешто значило у уметничком животу између два 
светска рата, након стицања основних знања у земљи добили су факултетске дип-
ломе у иностранству. Сликари су се махом школовали у Паризу, док су музичари 
тради цио нално по дипломе најчешће путовали у Праг, али их је било и у Минхену, 
Лајпцигу, Москви, Паризу, Риму, Лондону. Српски књижевници тог доба не школују 
се на Западу, али, боравећи у иностранству, чак брже него други упијају и усвајају 
дух модерне Европе.

Будући да у Србији није било довољно школованих музичара, она је затражила 
од Чехословачке да јој пошаље школоване музичаре за рад у школама, певачким дру -
штвима, војним оркестрима и другим културним установама. Највећи број чеш  ких 
музичара116 долазио је по позиву и регуларно, али је било и оних који су из поли  тич-
ких разлога емигрирали у Србију. Тако су ови људи са солидним музичким об разо-
вањем постали носиоци музичке културе у Србији, посебно у градовима који су 
имали гимназије и веће војне јединице. Србија је постала њихова домовина у којој 
су се запослили, основали своје породице и примали српско држављанство. Већина 
њих је учествовала у ратовима које је Србија водила за ослобођење и независност.

Када је реч о Русији, чини се да печат руске уметности у периоду између два ра та 
ни на једном другом пољу српске културе није оставио тако дубок траг као у му-
зичком театру. То је било сасвим логично јер су управо Руси својим знањем, иску-
ством, талентом и радом, али и бројношћу, понели главни терет стасавања комплек-
сних извођачких институција какве су опера и балет. У стручној јавности нису сви 
подједнако гледали на доминацију руских уметника у театру. Пошто су Руси пе-
ва ли искључиво на свом језику, Милоје Милојевић је на страницама Политике117 
по вео оштру борбу за употребу српског језика у Опери. Управо је његово мишљење 
знатно утицало и на судбину појединачних дела тадашњег српског музичког ствара-
лаштва118. 

У балету, који пре 1914. године уопште није негован, прве основе дају руски 
уме тници.119 Долазећи из земље у којој је балетска уметност имала не само вековну 
традицију, него и по својим необично обдареним представницима значила узор са-
вршенства за читав свет, нарочито у класишном балету, руски балетски уметници 
су у београдски ансамбл пренели све знање и искуство стечено у домовини, делују-
ћи и као педагози и као кореографи ствараоци и као чланови плесног ансамбла; са-
мим тим они су преносилии стандардни репертоар реномираних руских балетских 
сцена.

Један од најзначајнијих уметника по свом пионирском раду, као наставник Глу-
мачко-балетске школе (основане 1921) и као шеф балета и примабалерина, била 
је Јелена Пољакова, којој дугујемо и прве самосталне балетске представе изведене 
1923. године у Београду: Шчелкунчик (Чајковски), Шехерезада (Римски-Корсаков) 
и Сил фиде (Шопен). 

116   Р. Пејовић, „Чешки музичари у српском музичком 
животу (1844–1918) II”, Нови звук, 9, (1997), 65.

117   М. Милојевић, „Руси и ’оперско питање’ у нас”, 
Политика, Београд, 22. X 1921, год. XVIII, бр. 4848, 
стр. 1-3.

118   Дугогодишњи сукоб између др Милоја 
Милојевића и Светомира Настасијевића резултирао 
је објављивањем брошуре од стране Настасијевића 
Случај др Милоја Милојевића 1940. године. 
Велики део стручне јавности јавно је подржао овај 
Настасијевићев гест.
 
119   С. Ђурић-Клајн, „Музички живот у граду између 
два рата”, у: Историја Београда, 3, Београд, 1974, 
398-409.

Ана Матвејевна Павлова (1881–1931)
(https://hr.wikipedia.org/sr/Руски_балет; 
приступљено 19. септембра 2017. године)
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У току даљих сезона у којима се репертоар проширује познатим делим балет ске 
литературе, значајан прелом чини увођење савременијег и богатијег кореографског 
израза који доноси Маргарета Фроман представљањем двају, данас већ класичних, 
али у то време модерних балета ХХ века – Жар птице и Петрушке Игора Стравинског 
(1928). Њеним залагањем и стваралачким напорима изведен је 1927. године и први 
балет на музику једног југословенског композитора: Лицитарско срце Крешимира 
Барановића. 

У Београду између два светска рата, осим Београдске филхармоније, делују још и 
оркестри Опере, Краљерве гарде, Музичког друштва Станковић, као и симфонијс-
ки оркестар Радио Београда. Велику улогу у ширењу интересовања за камерну му-
зику одиграо је оркестар Collegium musicum (од 1925), сачињен од љубитеља музике, 
универзитетских наставника и студената, чијим је радом руководио Милоје Ми-
лојевић. 

Када је реч о хорској музици може се рећи да су чешки музичари дали значајан 
допринос описмењавању чланова хора, као и постизању радне дисциплине, чиме је 
хорско певање подигнуто на виши ниво. Само у Београду делује десетак хорова, међу 
њима и неколико сјајних хорских ансамбала: Прво београдско певачко друштво (са 
диригентима Костом Манојловићем, Предрагом Милошевићем, Војисла вом Или-
ћем), Обилић (Јован Бандур, Ловро Матачић, Светолик Пашћан, Бранко Дра гути-
новић), Станковић (Михаило Вукдраговић, Миленко Живковић) и Абра шевић.120

120   О високом извођачком квалитету домаћих 
хорова сведоче репертоар и међународна репутација 
хора Музичког друштва Станковић, који је остварио 
успешне турнеје у Чешкој и Румунији (1924), 
Француској (1927), Бугарској (1939) и Мађарској 
(1940), више у: К. Томашевић, н. д.

АПД Обилић 1924. године
(прир. мр Боро Мајданац, Милена Радојчић, 
Академско певачко друштво „Обилић” 
1884–1941, Београд, 2005, стр. 104)
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Ширење интересовања за музичку уметност као део укупног програма развоја 
модерне српске културе после Првог светског рата није било лако спорвести с 
обзиром на чињеницу да највећи број посетилаца музичких приредби није имао 
довољно предзнања да би могао успешно да прати програм концерта. Форма кон-
церта са уводним предавањем „откривена” је као делотворни пропагандни лек у 
таквој ситуацији. Форма је, међутим, била стара, наслеђена из доба романтичарских 
беседа, а садржај (сама музика) – делимично или посве нов. Сви концерти ансамб ла 
Collegium musicum били су одржани по том моделу. 

За период о коме говоримо важна је још једна област културног живота без ко-
је сама епоха, а још више наше данашње знање о њој, били далеко блеђи и сиро-
машнији. Реч је о часописима. У српској култури тог времена поље писане речи о 
уметности било је толико широко, динамично, богато и разноврсно, да би се без 
много ризика могло рећи да је на страницама штампе уметност водила свој други, 
паралелни живот. Штампа је била основни масовни медиј који је на једној страни 
обављао своју основну, информативну улогу, а на другој испуњавао едукативне за-
датке, и појављивао се као посредник између стручне и масовне рецепције умет-
ничких иницијатива и остварења. Оно што је било ново, то је бујање великог бро ја 
специјализованих, стручних листова разноврсне физиономије, концепције и идео-
лошких усмерења. Када је реч о музици, поменућемо само неке: Музички гласник 
(1922), Музика (1928-29), Гласник музичког друштва „Станковић” (1928–34), Звук 
(1932–36), други Музички гласник (1938–41) Славенска музика (1939–41)121. 

Цена грамофона била је тих година изузетно висока, као и радио-апарата; ни 
грамофонске плоче нису биле нимало јефтине, чим је заинтересованим купцима 
пружана могућност да их набаве на „вишемесечне рате”, о чему говори и један оглас 
у Музичком гласнику: „Ваши најмилији уметници, наша народна песма, модерна 
музика, на грамофонским плочама Edison Bell Penkala које можете чути приликом 
емисија Радио-станице. Продаја уз дугорочно месечно отплаћивање, филијале у 
Бео граду и Скопљу, заступништва у свим већим местима државе”122. Против радија 
и гра мофонских плоча професионални музичари највише протестују због тога што 
они омогућавају и подстичу слободно, неконтролисано ширење супкултурних жан-
ро ва који одвлаче пажњу потенцијалне публике концертних и оперских сцена123.

Услед тога што је и сам број професионалних музичара био релативно мали, 
му зичком кртиком и есејистиком претежно су се бавили активни композитори: 
Ми лоје Милојевић, Петар Коњовић, Стеван Христић, Коста Манојловић, Марко 
Тај чевић, Петар Крстић, Миленко Живковић, Светомир Настасијевић, Михаило 
Вук д раговић. Поједини су, као „идеолози” епохе, управо и водили главну реч у де-
фи  ни сању стратегије развоја националне музике. 

 За време немачке окупације композитори су углавном „ћутали” за јавност, 
осим појединаца који су стајали на челу опере Народног позоришта. Међу њима 
био је и Светомир Настасијевић у периоду 1941/42. године, после чега је неправедно 

121   Р. Пејовић, Музичка критика и есејистика
у Београду (1919 – 1941), ФМУ, Београд, 1999.

122   Музички гласник, бр. 4-5, год. III, Београд,
јули-август 1930, 104.
 
123   К. Томашевић, н. д., 129.

Светомир Настасијевић 7 народних игара, 
Милан Бајшански 10 народних песама 
(стерео ЛП, Музеј РТК, Л-1313)
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оптужен са сарадњу са окупаторским властима124. Окупационе власти су инсисти-
рале на извесном привиду културног живота у Недићевој Србији и обно виле згра-
ду позоришта у Београду. Било је допуштено да се спроводи некакво „српство” у 
уметности, што се огледало и у новом називу народног позоришта које добија епи-
тет „Српско” (оно у Новом Саду затвориле су мађарске власти). То је ипак била 
прилика да се не затре до краја оно што је чинило национални идентитет Срба, 
па се изводе домаће драме и комади са певањем. Иначе, нове српске музике нема 
много на репертоару окупационог позоришта: Светомир Настасијевић који је за 
балетско дело У долини Мораве оркестрирао једну своју клавирску свиту 1926. го-
дине, очекује обнову Ђурђа Бранковића, до које не долази. Изводи се сценска му-
зи ка125 Стевана Христића за Вечитог младожењу, а Војислав Илић, тада диригент у 
На родном позоришту, компонује оперу Зона Замфирова. 

На основу свега горе наведеног, можемо закључити да је у периоду између 
два светска рата српска музика прерасла дотадашње претежно аматерске оквире 
и освојила професионалне, што је био предуслов њеном укључивању у европски 
културни контекст. Освојени су нови жанрови, првенствено инструментални, вр ло 
много је учињено на развоју већ постојећих, вокалних и музичко-сценских; ства-
ралаштво се за релативно кратко време извило из почетних, закаснелих романти-
чарских оквира и усвојило поступно или радикалним скоком из затеченог тради-
цио налног наслеђа тенденције савремених стилских струјања. Развојем музичког 
школства, оснивањем институција концертног и музичко-сценског живота, те по-
кре тањем специјализованих музичких часописа, омогућена је експанзија музич ког 
живота уопште. Значајан напредак извођачке уметности је опет, у повратној спре-
зи, стимулисао настанак све већег броја нових дела. Тако је српска музика први пут 
у својој историји стекла зрелост и постигла комплексност.

Тања Гачић

124   Орден заслуга за народ којим је одликован 1957. 
године није успело да спречи игнорисање његовог 
музичког стваралаштва од стране јавности.
 
125   О томе више у: Н. Мосусова, „Путеви српске 
музике од 1919. до 1944. године”, Музикологија, 1, 
(2001)

Орден заслуга за народ, 1957. година
(Музеј РТК, Л-734)



119Пут у музику

Светомир Настасијевић (1902–1979)
у контексту југословенске музике 

међуратног и послератног периода*

У протеклих неколико година приметан је пораст интересовања за стваралаш-
тво Светомира Настасијевића и његове браће како у академским оквирима, тако и 
изван њих. Ауторе више изложби, документарних емисија и научних и стручних 
текстова у великој мери је, чини се, привукао специфичан феномен породичног 
умет ничког рада те у таквом окружењу обликованог колективног поетичког назора 
који се ретко манифестовао у југословенској средини, па и шире.126 Међусобна пове-
заност и испреплетеност уметничких подухвата Момчила, Живорада, Светомира и 
Славомира Настасијевића, упркос различитости дисциплина у којима су деловали 
и засебности њихових норми и традиција, представљала је изазов за истраживаче 
и поклонике њиховог опуса на неколико нивоа. 

Пре свега, тенденција ка разматрању домета стваралаца искључиво у оквиру по-
јединачних уметничких дисциплина и њима одговарајућем скупу мерила, својстве-
на историјским наукама о уметности на овим просторима, онемогућавала је у ду-
жем временском периоду посматрање појава „извандисциплинарног” карактера и 
њихо во адекватно проблематизовање. Чак ни уплив постмодернистичких схватања 
у нау чна разматрања уметничких феномена, током последње деценије XX века и 
почетком XXI века, није у знатној мери ослабио доминацију таквог приступа. Тек је 
у последњој декади постала наглашенија склоност ка испитивању уметничког дела-
ња из разноликих теоријских и методолошких позиција која је пружила прилику да 
се темељније сагледају различити историјски примери кооперативних уметничких 
радова на целовит начин – уз уважавање посебности појединачних уметности и 
њи хових законитости и, истовремено, фокусирање на места њиховог прожимања у 
конкретним реализацијама. С тим у вези, не изненађује да је стваралаштво поникло 
на својеврсној испреплетeности (да се не понавља реч из претходне реч.) ди стинк-
тивних уметничких искустава у породичном кругу Настасијевића заинтри ги рало 
стручну и ширу српску јавност, те да је подстакло низ покушаја његове ис   то  ријске, 
социокултурне, те естетичке и поетичке контекстуализације кроз струч не и научне 
творевине. 

*   Студија je реализована у оквиру пројекта 
Идентитети српске музике од локалних до 
глобалних оквира: традиције, промене, изазови
(бр. 177004) који финансира Министарство за 
просвету, науку и технолошки развој Републике 
Србије, а изводи Музиколошки институт САНУ, 
Београд.
 
126   Поменућемо само део подухвата иницираних 
с циљем расветљавања стваралачких постигнућа 
браће Настасијевић: Изложба Настасијевићи,
Дом културе Смедерево, Музеј рудничко-таковског 
краја, 2000; Изложба Тајне Настасијевића, Културни 
центар Београда, Музеј рудничко-таковског краја, 
2009, више у: Тајне Настасијевића, ур., О. С. 
Ракић, каталог изложбе Фестивал једног писца, 
Београд–Горњи Милановац, 2009; Изложба Деспот 
Ђурађ Бранковић у делу браће Настасијевић: сусрет 
Рудника и Смедерева, аутори С. Цветковић, М. 
П. Лазић, Музеј у Смедереву, 2017; Документарна 
телевизијска емисија Породичне оазе грађанске 
Србије: породица Настасијевић (Радио-телевизија 
Србије, фебруар 2017). 
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Увиђање јединствености настасијевићевског модернистичког пројекта у југосло-
венској средини, истакнуто у низу студија, укључујући и оне које су начинили пи-
сци ових редова,127 значајно је не само из разлога што показује неопходност обли-
ковања међудисциплинарне перспективе посматрања уметничких подухвата у 
међу ратном периоду (и касније), услед њихове вишемедијске природе и снажне 
обеле жености извануметничким кретањима у великом броју случајева, већ и због 
потребе да се критички преиспитају постојеће интерпретације југословенске умет-
ности овог доба, „оптерећене” партикуларностима различитог типа, а пре свега 
етничким и естетичким. Искорак из оквира „националних уметничких традиција” 
у југословенској историји, те појединачних уметничких традиција, показује се као 
плодотворан и значајан јер даје могућност да се одређене уметничке појаве пој-
ме на нов начин уз акцентовање различитих димензија које су до сада биле или 
занемарене или недовољно прецизно анализиране. У том смилу, тумачење опуса 

браће Настасијевић има нарочиту важност захтевајући од истраживача познавање 
широког спектра појава – почев од њихове социјалне „умрежености”, видова разме-
не уметничких идеја, процеса изградње општих принципа уметничког стварања до 
конкретних појединачних и заједничких уметничких реализација. Штавише, упра-
во „случај” Настасијевића на веома сликовит начин показује сложеност процеса 
уме тничког стварања на југословенском простору, тачније његову вишеслојност и 
ви шезначност насталу као продукт дубоког прожимања сфера уметности, поли ти-
ке, новинарства, јавности и науке.

Уметнички салон породице Настасијевић
(фотодокументација Музеја РТК)

127   Видети у: А. Боловић, Живорад Настасијевић, 
1893–1966. Уметност као судбина породице, Горњи 
Милановац, 2009; И. Весић, „У потрази за ‘родним 
гласом’: поимање функције и значаја фолклорног
музичког наслеђа у естетичкомузичким 
разматрањима Светомира Настасијевића”, у: 
Традиција као инспирација, ур., С. Маринковић 
и С. Додик, Бања Лука, 2012, 125−137; В. Пено, 
„Настасијевићевски дискурс о феномену музике”, 
Зборник Матице српске за књижевност и 
језик 2, 2013, 437–446; В. Пено, „Реч и мелодија 
у стваралаштву Момчила и Светомира 
Настасијевића”, Музикологија 15 (2013): 91–104;
И. Весић, Конструисање српске музичке традиције 
у периоду између два светска рата: утицај 
идеолошких подела у српској политичкој и 
интелектуалној елити, докторска дисертација
у рукопису, Филозофски факултет Универзитета
у Београду, oдсек за социологију, 2016.
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Ка креирању настасијевићевског поетичког наратива:
општи поглед

Судећи према аутобиографском спису Светомира Настасијевића, Пут у музи-
ку, обликовање једне врсте колективног уметничког credo-a у кругу породице На-
стасијевић текло је спонтано, кроз постепено амалгамисање његових појединачних 
уметничких трагања са сличним трагањима браће Момчила и Живорада. Прона-
лазећи сопствене трајекторије у области књижевности, музике и ликовних умет но-
сти и, упоредо с тим, развијајући богату интелектуалну размену како у по родичном 
кругу, тако и са бројним уметницима – савременицима кроз стална, нај чешће кућ-
на окупљања, Настасијевићи су током двадесетих година прошлог века изградили 
заједничке поетичке принципе које су елаборирали у индивидуалним и коопера -
тивним творевинама – не само уметничким, већ и теоријскокритичким. У поређе-
њу са другим уметничким позицијама формираним у југословенској сре ди ни у 
овом периоду реч је била о специфичној модернистичкој оријентацији засно ваној 
на неколико кључних упоришта: 1. примарност повезаности уметника са ко лектив-
ним духовним наслеђем и свешћу у стваралачком процесу, 2. одбацивање ус вајања 
туђих културних модела, те стварања сопствених, аутентичних модела, 3. поимање 
уметничког рада као синтетичног, уз наглашавање неопходности садејства разли-
читих уметничких искустава. 

Најконзистентнији и истовремено најелоквентнији у формулисању настасијеви-
ћевског поетичког наратива био је Момчило Настасијевић, који је био идејни и 
ства ралачки ауторитет унутар породице. На Момчилове надахнуте аутопоетичке 
ис ка зе надовезивао се Светомир Настасијевић, превасходно у музичким критикама 
об јав љиваним у дневној и периодичној штампи, док је Живорад Настасијевић сво-
је уви  де најупечатљивије износио у пропратним материјалима бројних изложби. 
Ње гови осврти, поред тога што откривају комплексно религијскофилозофско уте-
ме љење, у исто време указују на јасну спону са идејним полазиштима појединих 
ин телектуалних кругова активних у југословенској јавности крајем друге и током 
треће деценије XX века. Реч је о групацијама окупљеним око часописа Нови видици 
(1928, Беорад), Народна обрана (1926–1941, Београд), Идеје (1934–1935, Београд), 
XX век (1938–1939, Београд) и Нова смена (1938–1939, Београд), које су се, између 
осталог, залагале за културну аутономност народа са југословенског простора, по-
том за напуштање западноевропског просветитељског светоназора и, најзад, за је-
дан вид свеобухватног културног преображаја проистеклог из ослањања на насле ђе 
средњовековне српске културе, те српске народне духовне баштине.128 

Укрштајући елементе филозофског песимизма, ирационализма и интуициониз-
ма, својственим том периоду, настасијевићевска поетика почивала је на идеји о по-
треби превладавања отуђености савременог човека, тачније његовог приближава-
ња сопственој културно-биолошкој заједници – „роду” и њеној „матерњој (родној)” 

Светомир Настасијевић,
Пут у музику, 1964.
(рукопис, Музиколошки институт САНУ, 
Београд, Инв. бр. СН I број 33, стр. 1)

128   Детаљније о томе видети у: И. Весић, н. д.,
160–169, 195–209. 
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мелодији као крајњем стваралачком циљу.129 Пут ка поменутом идеалу подразуме-
вао је својеврсно нихилистичко самопревазилажење уметника у процесу стварања 
кроз спој самопрегора, аскезе религијског типа и мистичке контемплације. Осим 
то га, идеал је подразумевао обухватање и прожимање различитих уметности, при 
че му је музика заузимала посебно место.

Имајући у виду немиметичку природу музике, како Момчило, тако и Светомир 
Настасијевић наглашавали су изузетан потенцијал музике спрам других уметности. 
Момчило је више пута и на разним местима у својим есејима изражавао уверење 
да се у музици може увидети чисто бивање које се не дâ рационално обухватити. 
Штавише, за њега је мелодија представљала израз исконског што „везује појмове у 
тајанствену целину живог израза”130 и уз помоћ које се

„васпостављ(а) унутрашња целост човека: компонента у којој се измирило привидно 
неи змирљиво; радосни бол, болна активност; нешто у основи молитвено што и мирује 
и дела, и том активном пасивношћу, или обратно, расте до екстатичног утапања себе у 
жи ву бит света; нешто треће што се човеку наједном отвори кад је, рекао би, највећма 
спрегнут унутрашњом поларношћу себе, и у шта је сваком људском бићу дата већа  
или мања могућност исхода из ма чега претходног”.131 

Момчилову увереност у посредничку моћ музике између материјалног и духов-
ног, индивидуалног и колективног, профаног и оностраног, коју је надахнуто об ра-
злагао, делио је и Светомир Настасијевић, с тим да је он наглашавао и друге аспек те 
ове уметности. У том погледу је од нарочите важности његов позни спис Му зи ка 
као општи феномен у уметностима који се од других ауторових текстова разли-
ковао како по опсежности, тако и по ширини постављених циљева. Поред оста лог, 
централно место у наведеној студији заузела је хипотеза о утемељености архи тек-
ту ре, вајарства, сликарства и поезије на музичким феноменима, то јест њиховој 
про же тости ритмиком, мелодиком и хармонијом што је, претпостављамо, требало 
да представља основу за стварање једне врсте опште теорије о уметностима.132 Упр-
кос томе што Светомир Настасијевић у овом раду није успео да понуди ваљано епи-
стемолошко-методолошки засноване претпоставке, већ само еклектичку „смешу” 
увида из физиологије, анатомије, физике, историје уметности и музичке ана лизе, 
он је значајан као потврда ауторових ставова о супериорној позицији музике 
у хије рархији уметности, с једне стране, а, с друге стране, као извор података за 
пре   ци з  није реконструисање његових естетичкомузичких погледа неконзистентно 
ра з  ви   ја них кроз критичарски наратив. Заправо, овај спис заједно са ауторовим 
пу   б лико ваним критикама даје назнаке Светомирове разраде настасијевићевске по-
е    ти   ке у области музичког стварања о чему ће више речи бити у наставку рада.

Обнављање везе уметника са колективном духовношћу и његово обраћање на-
родној традицији, као битан елемент у стремљењима браће Настасијевић, имало је 
вишеструке циљеве. Наиме, кроз концепте „родне мелодије”, „родног мелодиј ског 
крштења”, те „повратка народу” на известан начин је подупирана идеја о не о п  ход-
ности отклона од западноевропских тенденција, затим стварања чвршће спо не са 

Живорад Настасијевић,
Мој брат Момчило, 1927.
(оловка на папиру, Музеј РТК, Л-1158)

129   За разматрање настасијевићевске поетике 
од посебног значаја били су следећи списи: М. 
Настасијевић, „За народну мелодију. – Поговор 
музичкој драми ‘Међулушко благо’”, Српски 
књижевни гласник XXII, 7 (1927): 514–516; М. 
Настасијевић, „За хуманизацију музике”, Музички 
гласник 1/2 (1934): 1–7; М. Настасијевић, „У 
тражењу себе”, Народна одбрана 22 (1935): 355; 
М. Настасијевић, „Религиозно осмишљење 
уметности”, Хришћанска мисао 10 (1936): 137–138; 
С. Настасијевић, „Јосиф Маринковић”, Нова смена 
2 (1938): 120–122; С. Настасијевић, „Композитор 
Миленко Пауновић”, Српски народ 16/17 (1944): 15; S. 
Nastasijević, Muzika kao opšti fenomen u umetnostima, 
Vrnjačka Banja, 1972.
 
130   М. Настасијевић, Есеји, белешке, мисли. Сабрана 
дела Момчила Настасијевића, књ. IV, ур., Н. 
Петковић, Београд – Горњи Милановац, 1991, 39–40.
 
131   М. Настасијевић, н. д., 2.

132   Како је истицао: „музички феномени нису ништа
друго, до нужни апстрактни елементи сваког правог
уметничког дела... Полови сваког великог 
уметничког дела су музичке природе... Велика 
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словенским културним простором, обликовању аутентичне националне културе и, 
најзад, рађању нове цивилизације. Поновно откривање изгубљеног осе ћаја колек-
тивне сједињености, самим тим и проналажење последњег уточишта од „заро бља-
вајуће и отуђујуће таштине свести, од отуђујуће охолости рационализма”133, би  ло 
је могуће искључиво окретањем „неисквареном” народном духу који није подле гао 
деструктивном дејству цивилизацијских процеса и који је одржао везу са иско  ном 
– „не отцепи(вши) (се) од земље, од животиње од биљке”134. Он је био извор „чисте 
распеваности”, „тог немуштог језика душе, (који) остаје као тешко прекидљива веза 
тока свих покољења”, животворна сила која се „сажела у магичне знаке гласом, у ме-
лодичност народа који и, дан дању, (...) спонтано пева (..)” представљајући „по след-
њи бедем (његовог) (...) духовног отпора против свих разорилачких навала спо ља” 
и уједно исходиште будуће „свеопште религиозне обнове човечанства”, од носно 
„ожи вљавања нове мистерије, новог обреда и нове распеваности” (1934: 6).135 

Овај обухватни регенеративни процес, у служби чврстог утемељења самосвојне 
националне културе и уметности на овим просторима и утирању настанка нове 
цивилизације, истовремено се заснивао на удаљавању од западноевропске културе 
и напуштању „поданичког” и инфериорног односа спрам ње. Наиме, како је једном 
приликом истакао Момчило Настасијевић: 

„Нека наш композитор, доживљујући у буквалном смислу родно мелодијско крштење, (...) 
васпостави покидане везе са распеваношћу народа. Тек тада (...) доносиће на свет, не једва 
живу недоношчад, у којој се укрштају јаловост насилне искоришћености скоројевића са 
техничком утанчаношћу међународног духа школства, већ плодове тла једне још увек 
живе духовности, плодове који, управо зато што су истински зачети, припадају колико 
своме родном толико и другим поднебљима. Јесте, родно тле по коме често с презрењем 
газимо, или се напрежемо спрегнути га у мртве формуле цивилизације, живо је још, 
набрекло од распеваности. Не доћи у додир с њим, не отворити га (...) него га оставити 
да само у себи прегори, или разорилачким дејством озго затровати га и разјести, равно је 
самоубиству у ономе чиме бисмо можда имали одиграти највећу своју улогу у свету”.136 

Постављање уметности и уметничког процеса као кључних за иницирања шире 
културне и друштвене трансформације, па и „општечовечанске”, свакако није пред-
стављало новину ни у југословенској средини, а ни шире. Ипак, овакво виђење у 
спрези с потенцирањем значаја аутентичног, природи блиског и неотуђеног чове-
ка и његове свести, као и схватања о декадентности и дегенеративности западно-
европског просветитељског пројекта, давало је настасијевићевском поетичком на-
ративу посебно обележје у спектру модернистичких струјања. Сродност, односно 
дистинктивност с овим струјањима и, истовремено, с идејним токовима у југосло-
венској и европској јавној сфери тога времена, чини се да тек треба да буде подро-
бније испитана доносећи потенцијално продубљивање постојећих увида.

Имајући у виду важно место које је у поставкама браће Настасијевић заузимао 
концепт народног духа, те „нецивилизованог” човека, поставља се питање какав је 
био њихов однос према „народној уметности”, тачније на који начин је она тре ти-
ра на у контексту стваралачког процеса. Судећи према доступним изворима, стиче 

Шематски приказ духовних процеса
уметничког стварања (Светомир 
Настасијевић, Музика као општи феномен
у уметностима, Врњачка Бања,
1972, 4, цртеж бр. 1)

уметничка дела се рађају из подсвесне (!) 
неопходности музичких зрачења човечијег духа, и 
остварују свој завршни израз крајњим еманацијама 
тих музичких неопходности. Полови сваког великог 
уметничког дела, тј. његов корен и његов цвет 
додирују се присуством својих музичких феномена”, 
у: S. Nastasijević, n. d., 5–6.
 
133   R. Konstantinović, „Dva pesnika: Momčilo 
Nastasijević. Miloš Crnjanski”, Treći program, 4 (1970): 
86; О наведеним поетичким концептима више у: R. 
Konstantinović, Biće i jezik u iskustvu pesnika srpske 
kulture dvadesetog veka, knj. 6, Beograd, Novi Sad, 1983; 
Седам лирских кругова Момчила Настасијевића, ур., 
Н. Петковић, Београд, 1994.

134   М. Настасијевић, н. д., 5.

135   Исто, 3, 4, 6.

136   Исто, 7.
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се утисак да је Светомир Настасијевић посветио највише простора разматрању тог 
питања, те да је, премда не сасвим конзистентно и прецизно, дао наз наке о соп-
ственом приступу употреби фолклорних елемената у уметничким творевинама. 
У формулисању сопствених погледа, рекло би се да је он у великој мери пола зио 
од Момчилових схватања изнeтих у једном од публикованих списа.137 Узи мајући у 
обзир музичке критике и обимније студије, евидентно је да је Светомир Настаси-
јевић имао сасвим специфичне погледе на видове „реферирања” на народ ну тра  ди  -
цију у стваралачком поступку у односу на своје савременике, посебно на компо  зи-
торе и музичке критичаре. Према његовим схватањима, идеал ка коме је требало 
тежити у музичком стварању није почивао на претпоставци о неопходности при  -
мене одређених видова музичког фолклора, то јест коришћења кон крет  них компо-
зи ционих поступака који би омогућили његово интегрисање у висо  коуметничке 
тво  ревине. Заправо, за овог аутора је од већег значаја било оства ривање дубоке, пси-
хо  лошке везе с „архаичним” наслеђем као исходиштем ствара лачког подухвата. 

Иако нигде експлицитно није навео како би се та веза реализовала, сходно ме-
тафорама којима се користио („мистични спој” и „родно мелодијског крштење”) 
или констатацији попут оне да је „осећајући свим својим бићем дах своје земље 
и бит свог народа (...) (Јосиф) Маринковић (успео да се) (...) изрази и као човек и 
као музичар наше крви”,138 можемо претпоставити да је имао у виду једну врсту 
ин троспективног рада који би, у спрези са спојем инспирације, интуиције и емо-
ције,139 омогућио уметнику да допре до дубљих слојева свести, то јест до нивоа 
колективног духовног наслеђа. То је, рекло би се, био најсмисленији начин употребе 
фолклора за Настасијевића, који пружа композитору могућност да, с једне стране, 
истакне специфичне духовне квалитете етничке заједнице из које потиче а, с друге 
стране, сопствено умеће у синтези личног и колективног, као и у преобликовању 
колективног кроз субјективну призму. 

Апстрактнo поимање садејства између фолклорног и уметничког у процесу ства-
рања код овог композитора није подразумевало отлклон од обраћања техникама 
стилизације фолклорног узорка, његовог цитирања и симулације. Уколико се има 
у виду његов богат опус, евидентно је ослањање на веома широк дијапазон ин кор -
порирања фолклорног материјала у музичко „ткиво”. Међутим, у поређењу са савре-
меницима, попут Милоја Милојевића и Петра Коњовића,140 такозвани пси холошки 
третман фолклора код Настасијевића није подразумевао ослањање на пар тикулар-
не композиционе поступке, нити „хијерархизацију” истих у складу са прин ципима 
његове уметничке обраде. Другим речима, за њега није постојало преи мућство 
кон кретног композиционог решења у обраћању фолклору – на пример, симулације 
спрам стилизације или цитирања спрам симулације, а у складу с тим, ни склоност 
ка вредновању музичких творевина у зависности од примењених техника. Уместо 
тога, чини се да је од већег значаја био целокупан ефе кат дела кроз који је требало 
да се манифестује и композиторова саживљеност са материјалним и духовним еле-
ментима „народног духа” и уметности.

137   Мисли се на спис „За народну мелодију. – 
Поговор музичкој драми ‘Међулушко благо’”,
Српски књижевни гласник XXII, 7 (1927).

138   С. Настасијевић, н. д., 121.

139   Инспирација и инстуиција сматране су битним 
компонентама у стваралачком процесу као „две 
потсвесне (sic!) појаве (..) стваралачко(г) несвесног 
ја из кога бризга снага оригиналности садржине 
и форме (...) дела”. Емоције су такође имале битну 
улогу представљајући „континуалн(е) духовно-
физиолошке снаге (које у њему) моћно суделуј(у)”, 
према S. Nastasijević, Muzika kao opšti fenomen u 
umetnostima, Vrnjačka Banja, 1972, 2.
 
140   О приступу музичком фолклору два аутора 
видети у: И. Весић, „У потрази за родним гласом: 
поимање функције и значаја фолклорног музичког 
наслеђа у естетичкомузичким разматрањима 
Светомира Настасијевића” у: Традиција као 
инспирација, ур., С. Маринковић и С. Додик, 
Бања Лука, 2012, 133–135; И. Весић, Конструисање 
српске музичке традиције у периоду између два 
светска рата: утицај идеолошких подела у српској 
политичкој и интелектуалној елити, докторска 
дисертација у рукопису, Филозофски факултет 
Универзитета у Београду, одсек за социологију,
2016, 221–247. 
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Кооперативне уметничке реализације браће Настасијевић: 
осврт на заједничка музичкосценска остварења

Како се дâ закључити из коментара и опаски Светомира Настасијевића изнетих 
у различитим врстама списа, музичко стварање било је детерминисано онтолош ким 
карактеристикама ове уметности које су га учиниле „плодним тлем” за спајањем с 
другим уметностима. Наиме, како је он веровао, један од највећих изазова за ком-
по зи тора требало је да представља обликовање сложених уметничких творевина 
за сно  ваних на споју поезије и музике – две најсродније уметности које се могу у 
потпу   но  сти допуњавати само уколико се оствари њихова адекватна синтеза, да „реч 
и ме лос буду једна и нераздвојна целина: једно дубоко-коренско и цветно-врхунско 
са вр шенство”141. Овакав вид прожимања он је проналазио у народним песмама које 
„са др же у се би све психичке, карактерне, осећајне и изражајне особине племена или 
народа у коме су стваране, али исто тако (...) (и) све особине и карактеристике сво га 
гово ра, поезије и музике”142. У том контексту, као најуспелије издвајане су мело дије 
нај ста ријих познатих племена и народа због њихове сличности са „примитивн(им) 
мело  диј(ама) прачовека, које су нужно настајале из емотивних узвика и дозивања 
(...)”143. 

Донекле сродну „монолитност израза у сједињавању речи и мелодије” Светомир 
Настасијевић је примећивао и у уметничкој музици новијег доба посебно истичући 
достигнућа појединих романтичарских композитора, попут Рихарда Вагнера (Wag-
ner) и Модеста Мусоргског (Мусоргский), то јест њихову вештину комбиновања 
различитих уметности уз избегавање „површности и плитке сентименталности”144. 
Штавише, адекватан спој поетског и музичког начина изражавања он је уочио и у 
остварењима српских аутора, не наводећи прецизно о којим је композиторима реч, 
већ је само констатовао да су она настала „одмах по завршетку Првог светског рата” 
и да су, захваљујући појави бројних „извитоперених и промашених” творевина, 
остала на известан начин у сенци, једнако као и дела „која су на почетку треће 
деценије овог века поставила сигурне темеље нашој (...) музици”145. Посебну важност 
у том контексту су за њега имала три жанра у којима је музичкопоетско укрштање 
било нарочито плодоносно – соло-песма, световна кантата и музичка драма146. У 
оквиру њих су, према мишљењу Настасијевића, „изузетно способни композитори, 
нашег тла, (...) остварили врло значајна дела”. Притом је, претпостављамо, алудирао 
и на сопствене радове, изнад свега на своје музичке драме.147 

Иако сопствене музичкосценске и вокално-инструменталне творевине није 
јасно означио као парадигматичне у погледу домашаја синтезе поетског и музичког 
у српској и југословенској уметничкој традицији, нема сумње да их је високо вред-
новао. О томе, поред осталог, сведоче ступци из његове аутобиографије, у оквиру 

141   S. Nastasijević, Muzika kao opšti fenomen u 
umetnostima, Vrnjačka Banja, 1972, 68.
 
142   Исто, 67.

143   Исто, 68.
 
144   Исто, 73.
 
145   Исто, 69.
 
146   Исто, 74–75.

147   Исто.
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којих је највећу пажњу посветио настанку првих опера, покушајима њихове поставке 
и препрекама у процесу јавног извођења, иако је паралелно с њиховим настанком 
компоновао велики број оркестарских, хорских и инструменталних дела. 

Поимање овог жанра као престижног у стваралачком погледу, превасходно због 
високог нивоа захтевности, као и потенцијала за креирање комплексних синтетич-
ких творевина, изгледа да је било блиско не само Светомиру Настасијевићу, већ и 
његовој браћи, што се може закључити на основу неколико појава. Наиме, управо је 
оквир опере, тачније музичке драме, више пута послужио за кооперативно делање 
Настасијевића. Најпре је оно остварено у писању и компоновању Међулушког бла га, 
затим у склопу обликовања и поставке музичке драме Ђурађ Бранковић и, најзад, 
у опери Први устанак. Опредељење за овакав вид сарадње чини се да је представ-
љао очекиван корак уколико се има у виду поетички наратив Настасијевића. Ту 
пре свега мислимо на видну наклоност према идеји о споју више уметности и, по-
следично, према обликовању „вишемедијских” уметничких остварења. Спрем ност 
ових уметникâ да приступе материјализацији сопствених замисли и да се са тео-
ријске равни отисну у емпиријски подухват – компликован и испуњен бројним 
непознаницама, указује не само на њихову уметничку доследност, већ и на посебну 
инспирисаност музичкосценским формама као изразитим уметничким изазовом.

Иако су музичке драме Светомира Настасијевића, у духу традиционалних музи-
колошких испитивања, најчешће посматране кроз призму композиторских посту-
пака, као и у контексту оперске литературе с простора Југославије и Европе тога 
времена, чињеница да су оне биле плод сарадње са другом двојицом браће Наста-
сијевић није привукла нарочиту пажњу истраживача, нити је, самим тим, подстакла 
потребу за даљом анализом. Разлог томе су већ истакнуте дисциплинарне норме 
које су, у овом случају, налагале фокусираност на музичку раван, без обзира на вр-
ло експлицитно манифестован „коауторски” приступ. С једне стране у недостатку 
одговарајуће теоријско-методолошке подлоге, а, с друге стране, кроз некритичко 
усвајање интерпретативних модела редукованих домета за разматрање оваквих и 
сличних појава, дељено ауторство је занемарено у корист музичког ауторства.

Ипак, ако се имају у виду различите врсте писаних и штампаних докумената, 
укључујући и веома важну аутобиографију Светомира Настасијевића, Пут у музи-
ку (1964), очито је да је у случају музичкосценских дела насталих као плод заједнич-
ког рада између браће Настасијевић начињен известан превид, те да је, сходно томе, 
изостављен важан сегмент за разумевање њихових уметничких карактеристика, као 
и симболичких и идејних оквира. Заправо, према нашем мишљењу, музичке дра ме 
Светомира Настасијевића неопходно је разматрати као резултат синергије – пре-
плитања уметничких настојања унутар породице Настасијевић, у теорији и пракси. 
Кључни елементи на којима је она била заснована наставиће да се репродукују, 
уједно разрађују, и након смрти Момчила Настасијевића 1938. године, без сумње 
најупечатљивијег представника настасијевићевских уметничких хтења.

Светомир Настасијевић,
Међулушко благо,  Банова исповест, 1927.
(рукописне ноте, Музеј РТК, М-155)



127Пут у музику

Музичкосценска остварења обликована у кругу породице Настасијевић у међу-
ратном периоду – музичке драме Међулушко благо (1927) и Ђурађ Бранковић (1938), 
представљају окосницу за разматрање неколико битних појава. Поменута остваре-
ња су важна као примери „емпиријског” продубљивања њихових стваралачких 
по ставки, односно као уметнички простор за реализовање појединих кључних 
зами  с ли ка којима су стремили. Осим тога, путем њих је опробан приступ блиској 
умет   ничкој кооперацији као специфичном виду суделовања у креативном процесу. 
С тим у вези, битно је истаћи да су оба дела значајна за анализу начина функцио-
нисања умет ни ка у оваквом облику стварања не толико често заступљеном у пракси. 
Она се, најзад, могу посматрати и као најизразитији изданци настасијевићевске мо-
дер ни  стичке ори јентације, те су, самим тим, битна као део ширих тенденција у ју го-
словенској међуратној уметничкој, културној, јавној и политичкој сфери. 

 Иако су настале у различитим стваралачким фазама Момчила и Светомира На-
стасијевића – Међулушко благо у периоду дефинисања уметничких циљева и про-
налажења сопственог израза, а Ђурађ Бранковић на врхунцу уметничке зрелости 
обо јице аутора, две музичке драме темељиле су се на низу сродних елемената у 
идејном, формалном и садржајном погледу.148 У оба дела је јасно дошла до изражаја 
идеја о неопходности културне регенерације произашлој као продукт оживљавања 
„родног гласа”, тачније тесног прожимања речи и звука створеног софистицираном 
уметничком разменом поетички и духовно (и биолошки) блиско повезаних ства-
ралаца. То је посебно било наглашено у Међулушком благу у којем је на више нивоа 
упечатљиво провејавало уметничко верују двојице Настасијевића. Схватање о оту-
ђењу од сопственог народа, трагању за изгубљеним пореклом, родној мелодији као 
својеврсној водиљи, проклетству и разорној моћи материјалног богатства, трагич-
ном „кружењу” зле „коби”, било је утиснуто у сâм заплет ове музичкосценске тво-
ревине и подупрто начином обликовања музичког сегмента са позивањем на фолк-
лорне узоре, при чему је подцртан значај звуковних својстава поетског предлошка. 

 Штавише, како је Момчило Настасијевић нагласио у публикованом поговору 
Mеђулушког блага:

„Пошло се од основе да је говорни израз, као цео и неделими хитац из духа, усуштини 
мелодија, која са све распеванијим импулсом изнутра све се чистијом обелодањује и ус-
ме рава речи у ритам, као магнетска сила опиљке гвожђа, материјализујући кроз њих 
своја струјања; и да, ко се нужно изрази у ритму, тај ако не свесно, оно сигурно подсвесно 
отпевава свој израз (...). И макар се уобичајило казивати поезију суво на изуст (...), сама 
се ствар ипак није тиме померила из свог стожера: поетски израз тек је потпун кад се 
отпева у степену своје мелодиозности”. (...) Тежиште проблема је, међутим, обелоданити 
из речи мелодију (...), и тачно до степена њене силе, јер и за длаку даље лаж је и пука шара. 
Кључ нам, да се продре у тајну, дају народне попевке, и што примитивније то с већом 
сигурношћу (...). (...) Народне мелодије (дакако у целини с речима) заокругљена су дела, 
и ако малог обима, те се не могу као сировина искоришћавати за своје веће изградње. 
Напротив, многобројношћу и свежином изразне истине оне су право уметничко тле, 
читава једна атмосфера, да се с њом до у нерв саживи ко је изгубио духовну везу с мајком, 
и кога из доњих слојева духа гони нешто и мучи да пропева родним гласом”.149 

148   Детаљније о музичко-сценским делима 
Светомира Настасијевића видети у: Б. Ковачевић, 
„Пет опера Светомира Настасијевића”, чланак у 
рукопису, Архив Музиколошког института САНУ, 
Заоставштина Светомира Настасијевића, сигн. СН 
II-48; G. Krajačić, Opere i baleti Svetomira Nastasijevića, 
Beograd (без издавача и године).

149   М. Настасијевић, н. д.,514-515.
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Посебан значај истовремено градивног, симболичког и кохезивног елемента 
пред стављао је такозвани „надмотив” – уметничко средство браће Настасијевић, 
који је требало да потврди дистинктивност њиховог третмана музичке драме у од-
но су на ону вагнеровског типа, те на форму традиционалне опере. Реч је била о 
пар  ти куларном споју драмског и музичко-поетског у коме није било класичне „мо-
тивске издвојености”, већ се постепеним, све дубљим „пројављивањем” надмотива 
уз појединачне ликове, хорове „ко мање ко више сви тамно назру у себи, и само 
својим присуством нехотице му дају све већу моћ, док самог себе у главним лицима 
најзад не уништи”.150 Дисперзивно и слојевито обликовање музичко-драмског тока с 
избегавањем линеарног принципа и инсистирање на осветљавању сфере подсвесног 
драмских ликова, била су само нека од решења којима ће браћа Настасијевић на-
ставити да се обраћају у наредном заједничком музичкосценском делу. 

У односу на прву заједнички реализовану музичку драму у породици Настаси-
јевић, остварење Ђурађ Бранковић представљало је амбициознији подухват. Сти че 
се утисак да је одабрани тематски оквир, ослањање на личности и догађаје из по-
зне српске средњовековне историје, изразито стваралачки подстакло браћу На ста-
сијевић. Отуда не изненађује да су, изузев Момчила и Светомира, још и Славо мир и 
Живорад Настасијевић допринели обликовању дела и његовој сценској по  ставци.151 
Враћање на поменути историјски период, који је члано вима по ро дице Настасије-

Живорад Настасијевић, Сценографија
за оперу Ђурађ Бранковић, III чин, 1938.
(акварел, Музеј РТК, Л-425)

150   Исто, 516.

151   Наиме, судећи према извесним изворима, 
изгледа да је Славомир Настасијевић учестововао у 
настанку ове музичке драме сакупљајући историјске 
податке и креирајући на тај начин подлогу за потоњи 
Момчилов драмски текст, видети у: М. Лучић, 
„Даровита браћа Настасијевић”, http://srpskoblago.
rs/darovita-braca-nastasijevici/, Допринос Живорада 
Настасијевића дошао је до изражаја у процесу 
њеног постављања на сцену Народног позоришта у 
Београду 1940. године. На основу истраживања О. 
Милановић, Неимари српског позоришта. Прилози 
за историју српског позоришта XIX и XX века, 
Београд 1997, 247–251, сазнајемо да је овај уметник 
израдио скице декора од којих је један део (скице 
за други, четврти и пети чин) сачуван и налази 
се у Музеју позоришне уметности Србије; Исто, 
250-251, Према ауторкином мишљењу, поменуте 
скице су „врло речите и недвосмислене, реалистичке 
у мери коју позориште тешко подноси. Иако 
нереализоване, оне су интересантне са становишта 
историје позоришне уметности као аутентично 
виђење сликара који је помно прочитао дело свога 
брата песника и покушао да оствари монументалан 
сценски амбијент за музичко дело другог брата 
композитора”; Исто, 249, Битно је поменути да 
је Живорад израдио скице декора и за претходну 
заједнички реализовану музичку драму, Међулушко 
благо, те да их је заједно са партитуром предао 
Управи Опере Народног позоришта у Београду 1927. 
године.
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вић био умногоме инспиративан, и стављање у фокус трагике по следњег српског 
средњовековног владара, упечатљиво је изнело на видело хоризон те њихових ства-
ралачких стремљења. Кроз музичко-поетску и сценску рекон струк цију фрагмена та 
из живота деспота Ђурђа снажно је потцртана њихова усредсре ђе ност на мо тив фа-
тума, његове рушилачке и незаустављиве моћи, а затим и нераздвојиве испрепле-
тености индивидуалне и колективне кривице и неизбежности испаштања. Не упит-
на је била и инспирисаност античком драмом и њеним принци пима „вели чан ствене 
упрошћености, редукције на битност, одбацивање свег китњастог и де ко ра тивног и 
остан(е) у монументалној мирноћи чисте, суштаствене људске траги ке”.152 

Поновно ослањање на надмотив, као језгро из кога се развија драмски ток и пор-
третишу драмски ликови, затим на својеврсну „звучну аскезу” – стављањем акцен-
та на поетску и језичку димензију и, коначно, на монументалне хорске партије, 
Настасијевићи су, судећи према реакцијама савременика153, успели да на упечатљив 
начин дочарају трагичан усуд деспота Ђурађа, његове породице, а заједно са њима 
и читавог народа. Позивајући се управо на ову личност и историјске догађаје, На-
стасијевићи су, рекло би се, покушали још убедљивије да се приближе свом идеалу 
уметности као регенеративној друштвеној сили. Ту се пре свега мисли на веровање 
у лично и колективно жртвовање, као својеврсног залога за новим бивствовањем, 
тачније за националном, а затим и општечовечанском обновом као плодом уруша-
вања постојећег, деструктивног културног модела, односно распламсавања искре 

Живорад, Момчило
и Светомир Настасијевић
(фотодокументација Музеја РТК)

152   П. Стефановић, „Премијера музичке драме 
‘Ђурађ Бранковић’ од браће Настасијевић”, Правда, 
14. 6. 1940.
 
153   Навешћемо неколико оцена југословенских 
музичких критичара и музичара изнетих након 
премијере музичке драме Ђурађ Бранковић. 
Режисер овог дела, Ерик Хецел, сматрао га је „тако 
интересантн(им) не само као музичк(о) оперск(ој) 
творевин(и)”, већ и по његовој драматичности, 
истичући да није имао „сериознији драмски 
сиже и истовремено тако снажан, величанствен”. 
Музички део је, према његовом мишљењу, био „на 
линији Фицнера, великог немачког композитора”, 
видети у: „Чланци, предавања, изјаве и критике 
о операма Светомира Настасијевића”, Архив 
Музиколошког института САНУ, Заоставштина 
Светомира Настасијевића, сигн. СН II-49, 6; Исто, 
8, За Павла Стефановића, критичара листа Правда, 
поменуто остварење представљао је „јединствен 
путоказ (...) јединствен својом тежњом, јединствен 
својим поготком у само живо срце народне 
историје, јединствен својом доследном упорношћу 
да се одбаци све сладокушачке примамљивости 
шаренила и богатства постојећих оперских стилова 
и праваца и да се са верничком, скоро аскетском 
егзалтацијом споведе једна одређена уметничка 
идеологија, једно одређено уметничко начело, један, 
искључиво уметнички стил и правац, правац који 
је одабран искреном раздраганошћу уметничког 
укуса оба брата, одушевљењем њиховим за дух и 
смисао тог правца, дубоким уверењем њиховим 
да је то једин могући правац у нас, уопште”; Исто, 
11-12, Критичар загребачких Новости констатовао 
је да је Ђурађ Бранковић „дјело од прве музичке 
вриједности на српској страни нашег музичког 
стваралаштва”, те да је и музички и драмски 
„успио”; Исто, 16, Похвале за ово „национално дело 
озбиљних намера” изнео је и Миленко Живковић 
(критичар листа Време) сматрајући га „значајн(ом) и 
корисн(ом) принов(ом)”.
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непатворене, аутентичне културе из које би се изродила култура „по мери човека”. 
Из такве перспективе посматрано, музичка драма Ђурађ Бранковић могла би да се 
тумачи и као слика уздизања српске културе, њеног поновног рађања „из пепела” 
и ревитализације посредством елемената славне средњовековне традиције у новом 
историјском и друштвеном контексту. 

 

Уместо закључка

Упркос оживљеном интересовању за уметничко делање браће Настасијевић у 
протеклом периоду, стиче се утисак да су њихове заједничке уметничке реализаци-
је и, нарочито, музичка остварења Светомира Настасијевића, тек делимично осве-
тљени. Оправдано се, штавише, намеће закључак да су могућности њихове шире 
идеј не и естетичке тематизације и контекстуализације искоришћене у скромним 
раз мерама уз недовољну примену интердисциплинарних приступа и метода. У 
све т  лости све присутнијих тежњи ка преиспитивању музичке прошлости на овим 
про   сторима,154 које неминовно воде ка модификовању погледа на појединачне уме-
т нике и групе уметника, вредновање њиховог учинка и, напослетку, поимање њи-
хове улоге у српском и југословенском друштву и култури, за очекивати је да ће 
инди видуалан и кооперативан рад Светомира Настасијевића, како у међуратном 
периоду, тако и у периоду након избијања Другог светског рата добити нова тума-
чења. То би, у сваком случају, представљало важан помак, првенствено из разлога 
што би омогућило адекватно проблематизовање његове модернистичке оријен та-
ције у оквирима југословенске и европске музике тога времена које је изостало у 
до садашњим истраживањима. То би била и прилика да се остварења овог аутора 
(са мостална и заједничка) сагледају и у контексту комплексних превирања у умет-
нич кој, културној и политичкој сфери која су обележила новију историју на овим 
просторима и шире. 

др Ивана Весић
др Весна Пено

 

154   Манифестовање таквих тежњи показују 
следеће студије: С. Атанасовски, Музичке праксе и 
произвођење националне територије, докторска 
дисертација у рукопису, Факултет музичке 
уметности Универзитета уметности у Београду, 
Одељење за музикологију, 2015; В. С. Пено, 
Православно појање на Балкану на примеру грчке 
и српске традиције. Између Истока и Запада, 
еклисиологије и идеологије, Музиколошки институт 
САНУ, Београд, 2016; И. Весић, Конструисање 
српске музичке традиције у периоду између два 
светска рата: утицај идеолошких подела у српској 
политичкој и интелектуалној елити, докторска 
дисертација у рукопису, Филозофски факултет 
Универзитета у Београду, одсек за социологију, 2016; 
Б. Милановић, Европске музичке праксе и обликовање 
нације кроз креирање националне уметничке музике 
у србији у првим деценијама XX века, докторска 
дисертација у рукопису, Филозофски факултет 
Универзитета у Београду, oдељење за историју. 
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Рецензија

Архитектура и музика већ су према својој природи 

упућене ка узвишеном, јер изражавају 

идеју простора и времена без граница.

Винћенцо Ђоберти (1801–1852)

Још су древни кинески филозофи сматрали да музика одсликава основни поредак 
космоса, док је Платон писао да музика даје душу свемиру, крила уму, подстрек ма-
шти и живот свему што постоји.

Драгоцена монографија Пут у музику, најновија у низу репрезентативних изда-
ња горњомилановачког Музеја рудничко-таковског краја која заокружује изда-
вач ку делатност ове угледне установе у 2017. години, аутентично приказује несва-
кидашњи животни пут гласовите уметничке породице Настасијевић. Четири бра та 
и три сестре, сви рођени и стасали у Горњем Милановцу, касније постају житељи 
Београда где њихов дом између два светска рата постаје једно од главних стецишта 
престоничке културне елите.

Настала на основу аутентичне рукописне грађе композитора и архитекте Све то -
мира Настасијевића (1902–1979), ова богато документована књига дочарава ауто  ров 
животопис, његов трновити пут у свет музике као најбожанскије међу уме тно  сти-
ма, али и читаву једну епоху којој је ова стара српска породица утиснула осо бен, 
пре познатљив печат. 

Светомир, један од вишеструко даровитих изданака своје породице, у тајном 
све ту звука налазио је свепрожимајућу хармонију и смисао живљења. Својим неуо-
би чајеним визијама, овај тонски сликар подарио је српској култури оригинална му-
зичка дела која извиру из народног живота, старих легенди и архаичности старог 
црквеног појања.

Његов обиман, али недовољно познат музички опус, у сталном дослуху са књи-
жевно и музички надареном браћом – Живорадом, Момчилом и Славомиром, ове -
ко вечен је у операма, балетима, кантатама, симфонијској, камерној и хорској му  зи-
ци... У својој књизи Музика као општи феномен у уметностима (1972), Светомир 
Настасијевић даје малу студију о вези музике са осталим уметностима, дају ћи при-
марно место емоцијама, „које моћно суделују у процесу остваривања разно врсних 
уметничких дела, али више припадају топлим, немирним и узбуђујућим умет ности-

Рецензија



132

ма као што су поезија и музика, а мање архитектури и вајарству у којима оне суде-
лују у сублимној форми.“

Задржавши оригинални наслов Настасијевићевог рукописа Пут у музику, при-
ређивачи кроз краћи осврт на прилике у српској музици између два светска ра та 
и сагледавање стваралаштва Светомира Настасијевића у контексту тадашње југо -
сло венске музике додатно расветљавају живот ове необичне уметничке породице. 
Неспорно, ова откривалачка монографија која подстиче на размишљање својевр-
стан је омаж и драгоцени кључ за ново ишчитавање настасијевићевских креатив-
них домета.

Вредни посленици Музеја рудничко-таковског краја, већ одавно препознатљиви 
као искрени посвећеници и темељни истраживачи, виши кустос историчар уме  тно-
сти Тања Гачић и кустос исто ри чар уметности Ана Јелић, уз сарадњу са др Иваном 
Весић и др Весном Пено из Му зи колошког института САНУ, овим ексклузив ним 
издањем поводом 115-годишњи це рођења Светомира Настасијевића још једном 
по тврђују да Музеј руднич ко-таков ског краја са правом заузима једно од водећих 
ме ста у српском издаваштву, дајући немерљив допринос свеколикој националној 
култури.

У Чачку,                  Делфина Рајић
5. децембра 2017.         музејски саветник,
                      Народни музеј Чачак
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XX век 121 
Време 49, 62, 68, 79, 88, 89, 93, 96, 105, 
106, 129
Гласник музичког друштва
Станковић 117 
Годишњак за друштвену историју 9
Живот и рад 75, 80
Звук 67, 72, 74, 87, 117
Идеје 121
Мисао 75, 79, 81
Музика 54, 72, 117 
Музикологија 118, 120, 
Музички гласник 47, 59, 67, 72, 87,
117, 122
Музички савременик 76, 77, 79
Народна одбрана 105, 121, 122
Наша линија 107
Нова смена 121, 122 
Нови видици 79, 121
Новости 79, 107
Обнова 79
Обзор 68
Политика 59, 68, 79, 88, 92, 104, 105, 107, 
108, 109, 115
Правда 47, 62, 68, 74, 87, 88, 94, 95, 96, 
99,106, 129 
Реч 79 
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Словенска музика 117
Слово Ћирилово 24
Српски књижевни гласник 54, 79, 93, 
122, 124 
Српски музички лист 55
Српски народ 122
Стожер 62
Сцена 79 
Чачак 21, 85, 132
Чедомир Митриновић 105
Четврта музичка гимназија 11, 43, 44 
Чехословачка 70, 100, 116
чика Риста Петровић 19
Чумић 99
Чуруг 66

Ш
Шабац 45, 47, 49 
Шарин (пас) 33
Шарл Дусе 44, 
Швајцарска 53, 71
Шехерезада 102, 115
Шибеник 53
Шкотска 71
Шопенов интитут 64
Шпанија 79
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