
Ди.шшрије СТЕФАНОВИЋ

СРПСКО МУЗИЧКО НАСЛЕЋЕ

Господине председниче, поштоване колеге, покушаћу да Вам украт- 
ко изложим историјски пресек нашег музичког наслеђа.

Наше музичко наслеђе се развијало t o k o m  векова у два вида: усмено 
предање, највише заступљено, и неумски записи.

За наше прве проучаваоце и музикологе неумски записни представ- 
љали су нешто неодређено, недовољно познато. Између два рата знало 
се само за музички зборник који je садржавао и дела доместика -  
управитеља хора, кир -  господина Стефана Србина из XV. века. Велика 
се непознаница крила у тим византијским неумама. Припремајући своја 
предавања на Музичкој академији у Београду, Коста Манојловић je 
1937. године снимио 12 страница из овог рукописа, пре него пгго je цео 
рукопис од преко 300 фолија, приликом немачког бомбардовања Беог- 
рада 6. априла 1941. изгорео заједно са Народном библиотеком. Ове 
фотографије чувају се у Архиву Српске академије наука и уметности у 
Београду и имају значај оригинала. Још за време студија привлачила ме 
je та загонетна нотација прошлих времена, a посебно неразјашњена дела 
кир -  Стефана Србина. Није било стручњака који су познавали »кључ« 
за тумачење неумске нотације. Ha Музичкој академији учили смо о 
грегоријанском коралу. Студенти и данас знају напамет делове мисе, a 
немају појма колико имамо литургија у православној цркви, a још мање 
који су делови литургије св. Јована Златоустог.

Сазнао сам за научне резултате професора Егона Велеса у Оксфор- 
ду. Он ми je штедро открио тајне византијске неумске нотације и на тај 
начин отворио пут да упознам стару српску музику.

Било je то једне дуге хладне ноћи у Оксфорду, далеко од Београда, 
када сам се после више покушаја најзад уверио да je транскрипција кир -  
Стефановог творенија »Ниља сили« била исправна. Веома je тешко 
речима описати ту, толико дуго очекивану радост сазнања да je та, до 
тада »скривена« мелодија песме »Ниња сили« стара пет векова, овога 
пута разјашњена нотама, постала разумљива и певљива. To неисказано 
узбуђење било je довољно да у мени учврсти смисао трагања за трајним 
вредностима. Наравно, није се могло на томе стати. Неминовно се 
наметала потреба да се песма изведе, да зазвучи.

После првог извођења у цркви свете Софије у Охриду, поводом 
Међународног конгреса византолога 1961. године -  где je примљена као 
право откриће -  снимљена je ова прелепа песма на плочу у извођењу 
Андрије Јаковљевиђа. Дошло je касније до бројних извођења у земљи и
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иностранству. Нико тада -  a времена и духовна клима били су у много 
чему другачији него данас -  није могао ни да претпостави да ће се Huiba 
сили кир -  Стефана Србина наћи у обавезном пшолском програму и у 
најпознатијим светским музичким енциклопедијама.

После оксфордског следило je ново, исто тако важно и значајно 
откриће: некадашњи сгипендиста нашег Музихолошког института, касни- 
је професор музикологије на разним америчким универзитетима др Ми- 
лош Велимировић, пронашао je у једном византијском неумском рукопи- 
су у Народној библиотеци у Атини творенија још два композитора, 
такође из XV века: Исаије и Николе. Попут кир -  Стефана и они су уз 
своје име додали, скромно, реч Србин! За њих се до тада уошпте није 
знало. Установљено je да су боравили у манастиру Матејче у Скопској 
Црној гори. Нова, велика истинска радост: позната су нам сада три 
српска композитора из XV века. Прва су то наша музичка творенија на 
нашем старом, српскословенском језику.

Открића се настављају. Врсни оксфордски професор, слависта, фило- 
лог, лингвиста и преводилац, истински пријатељ наше земље, познавалац 
наше старе и савремене поезије, музике и народних игара, рано преминула 
др Ана Пенингтог (1934-1981,), ношена неугасивим истраживачким жаром, 
подстакнута љубављу према словенским духовним вредностима, неуморно 
je трагала no недовољно проученом пољу сгаре словенске и српске музике. 
Започета истраживања су je одвела далеко од Енглеске у молдавски манас- 
тир Путну. У шесг рукописа из XVI века које je пронашла у овом лепом 
манастиру, затим у библиотекама у Букурешту, Јашију, Лајпцигу, Софији и 
у грчком манастиру Лимонос на острву Лезбосу, открила je нова, до тада 
такође непозната дела нашег Стефана Србина.

Ha основу ових истраживања кир -  Стефан Србин je аутор четири 
композиције које се налазе у осам рукописа сачуваних у разним библиоте- 
кама.

Док дела три српска композитора ш  XV века: Стефана, Николе и 
Исаије предсгављају значајна осгварења старе српске музике, дотле нам нису 
познати музички документи српских аутора из XVI и XVII. века. Била су то 
времена »љута и прискрбна«, када »многаа пјенија ва светих церквах оумали- 
ше«. Српско се појање учило у Молдавији половином XVI века.

Настављајући раније започета путовања, наши монаси ишли су у Русију 
у »писанију«. Молећи прилоге за своје осиромашене и страдалне, али ипак 
донекле активне манастире, понели су део усмене музичке традиције. Тако je 
средином XVII века, један непознати појац отпевао у Русији причасну песму 
коју je руском квадратном нотацијом забележио такође непознати записивач 
и насловио je Сербскиј киноник (српска причасна песма).

Иако немамо много музичких записа из тог времена ова подужа песма 
несумњиво доказује постојање српске музичке традиције. Морало се и за 
време турског ропсгва појати, макар тихо и нечујно, али посгојано, no 
тшшку, чувајући традицију и иреносећи je, макар усменим путем, с колена на 
колено. Није било образованих музичара да забележе те једногласне мелоди- 
је. Појало се, наравно, како се знало и умело, али уз сазнање о уделу 
појединца у том одговорном чнну.

59



»Крајња нужда наша«, како каже летописац, довела je крајем XVII 
века, 1690, до Велике сеобе под патријархом Арсенијем Чарнојевићем 
»са људми, коњми, колами и вешчми«. Људи су носили само оно што су 
могли понети. Нису међутим, заборавили своје највеће драгоцености: 
мошти својих светитеља. Али, понели су и нешто о чему нису ни имали 
много времена да размишљају: богату усмену традацију: -  народне 
песме и црквено појање, По доласку у нове, далеке, северне крајеве око 
Будимпеште, у Сентандреју на Дунаву и још северније. све до Јегре и 
Коморана на данашњој чехословачкој граниди, вредна и радна, a cno- 
собна паства патријарха Чарнојевића убрзо je стала на своје ноге. 
Досељеници су нашлли и на своје сународнике који су још од XV века 
истим поводом, али у мањем броју, на овим станипгсима свијали своја 
огњишта и градили цркве брвнаре. Широм; нове постојбине, далеко од 
домовине, већ 40-тих година XVIII века започело се са изградњом 
барокних цркава. Само je у малој Сентандреји на простору од три 
квадратна километра саграђено седам велелепних српсхих цркава! Ис- 
товремено се одвијао процес прилагођавања другој култури и новој 
барокној уметности -  прво Украјине, a касније и Аустрије. To поступко, 
али приметно прожимање у сликарству и архитектури, као што ћемо 
видети, одразило се и на појање. Морало се у новосаграђеним барокним 
српским црквама појати.

Цркве и манастири нису имали довољно рукописних књига, na je 
руска црква деценијама слала драгоцене литургијске књиге, из којих се и 
данас служи и поје у скоро свакој српској православној цркви. У Римни- 
ку, недалеко од Темшлвара, 1761. године штампано je прво издање 
чувеног Србљака. Овај драгоцени зборник са елужбама у част српских 
светитеља објавио je епископ арадски Синесије Живановић, родом Сен- 
трандрејад. Спомињемо ово да поделимо још једно неочекивано узбуђе- 
ње које смо доживели у српском манастиру Грабовцу, недалеко од 
Мохача у јужној Мађарској. Уз предивни манастир, данас без иједног 
сабрата, налазе се конаци у којима je смештен мађарски дом стараца. У 
једном прашњавом орману некадашње канцеларије, наишли смо на 
неколико римничких Србљака са посветама и потписом издавача Сине- 
сија Живановића, сакупљених из српских цркава у Угарској у којима се 
некада служило. Остаће нам у трајном памћењу прелиставање тих 
ретких драгоцености. Kao да се кроз сваки лист постепено откривала 
историја тих наших немирних сеоба. Осетили смо дубоко поштовање и 
неизмерну захвалност према нашим знаним и незнаним прецима што су, 
сједињени сродним духовним подстицајима, у изузетно тешким околнос- 
тима сачували своја предања, али су се истовремено, својим разноврс- 
ним стваралачким и уметничким даровима, ne само успешно прилагођа- 
вали новој средини већ су je својим стваралаштвом освежили и обогати-
ли. . .  „У нови културни и духовни центар нашег народа преко Саве и
Дунава израсли су у XVIII веку Сремски Карловци, са својим неколиким 
школама (почев од Славјанске још  1727. године). У директном сусрету 
истраживача са архивским списима задивљује труд, брига и одговорност 
карловачких митрополита и српских патријарха за свој народ и његове
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школе »расуте« no удаљеким епархијама (Гарњокарловачкој, Пакрачкој, 
Арадској, Темишварској, Будимској).

Бринули су одговорни великодостојници и за бројне фрушкогорске 
манастире у којима су почев од XVI века преписивани многобројни 
рукописи чији су текстови највећим делом певани.

Наше старо, да ra  назовемо пећко појање -  које се није могло 
пратити осим исоном -  равним тоном, почело се постепено, али незаус- 
тављиво прилагођавати европским музичким карактеристикама, првен- 
ствено дуру и молу, на уштрб модалности. Текст се, наравно, није смео 
мењати, али су се мелодије све више могле пратити и другим гласовима. 
Тако je дошло до стварања карловачког појања крајем XVIII века.

Појати, успојати, значи уздићи гласом литургијски текст, обликова- 
ти ra мелодијом и учинити ra на тај начин разумљивим и себи и 
другима. Оно се највећим делом преносило усменим путем. Мелодијске 
формуле осам гласова Осмогласника морао je добар зналац појања 
знати напамет. Свакако да еу овде искуство и слух играли веома важну 
улогу. H a основу тих мелодијских формула кројиле су се песме за сваки 
дан црквене године. Кројити значи прилагођавати мелодијске формуле 
одређеног гласа одсецима текста који чине мисаону целину. Прилагођа- 
вање се врши одједном, за време службе, без неке претходне припреме. 
To je надахнути, стваралачки чин, уметничка вештина. Он je вековима 
присутан, траје и данас. Познају ra сви они који поју -  певају без нота.

Воле певачи-појци те мелодије, произносе их са мање или више 
уношења али увек са некаквим интимним односом искреног поштовања 
према староставним текстовима сачуваним у штампаним књигама. Во- 
лела су и школска деца са својим узорним учитељима да поју, a народ je 
са сазнањем да je то део његове умотворине, са пажњом и уживањем 
ценио појање.

Вера Бојић, познати слависта са Универзитета у Бону открила je у 
разним европским библиотекама преводе Вукових песама које су 20 
европских композитора (међу њима -  Брамс, Дворжак, Чајковски) ком- 
поновали на својим језицима. Укупно je пронашла 80 композидија. 
Захваљујући залагању академика Станојла Рајичића, секретара Одељења 
ликовне и музичке уметности, Српска академија наука и минхенски 
издавач Загнер објавили су два репрезентативна тома: Вуково наслеђе у  
европској музиџи, упоредо на нашем и немачком језику. Помена je вредна 
музиколошка анализа песама од проф. Властимира Перичића.

У нашим трагањима стижемо и до средине XIX века, када се 
појавио млади, болешљиви, али духовно свеж Корнелије Станковић, 
рођен у Будиму, одушевљеник народног и црквеног појања. Свој кратки 
34-годишњи живот посветио je музици свог народа. »Његов je сав живот 
у овим медодијама«... Слушао je Корнелије то наше лепо појање, беле- 
жио ra  je у Сремским Карловцима и у фрушкогорским манастирима, 
изводио ra je  и објавио у Бечу три књиге српскжх народних песама и три 
књиге ПравославноГ црквеши iiojaiba у  cpdcKoi народа -  путем пренумера- 
ната.
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У његовој обимвој заоставштини сачуваној у Архиву Академије 
први пут je забележена жива музкчка традиција једног народа који тада 
још није имао слободу, Премного и превелико за једаи млади и рано 
прекинути живот. »Латио сам се овог теретног посла -  каже Корнелије -  
да свом роду од ползе будем, да би мисао, којој сам живот свој 
жртвовао, одзива нашла с оним народом од кога сам и ja горе лист, и да 
би плод труда мога благом целога народа постао. Откуда je то народ 
наш задржао и од куд те божествене мелодије долазе не знам ни сам«.

Док je на северу, на подручју Карловачке митрополије дошло до 
ширења карловачког појања, далеко ва југу, изван граница наше земље, 
у непрекинутом средишту српске духовности, уметности и културе, у 
манастиру Хиландару (основаном 1198, године) t o k o m  седамдесетих 
година XVIII века преписују се неумски - музички рукописи у којима су 
сачуване византијске мелодијске формуле, али са црквенословенским 
текстом руске редакдије.

Посебно истичемо осам хиландарских музичких рукописа из XVIII и 
XIX века са стихирама-песмама у част шест српских светитеља -  цркве- 
них великодостојника и владара: Симеона, Саве, Арсенија, Милутина, 
Стефана Дечанског и Лазара. Аутори текстова су и Хиландарац Теодо- 
сије, Данило Пећки, Данило Бањски, Григорије Цамблак и Непознати 
Раваничанин.

Te исте текстове, да се вратимо опет на север, забележили су Стеван 
М окрањац и други записивачи нотним писмом. Њихове мелодије међу- 
тим, не следе више византијску музичку традицију, већ су, иако на њој 
засноване, попримиле, као iirro смо већ рекли, одлике европског дура и 
мола.

До Другог светског рата скоро сви српски композитори писали су и 
црквену музику, углавном литургије. Попут недостижног Мокрањца они 
су хармонизовали постојеће записе српског народног црквеног појања 
или су слободно компоновали црквенословенски текст литургије (као 
Јосиф Маринковиђ, Станислав Бинички, Петар Коњовић, Стеван Хрис- 
тић, Коста Манојловкћ, Миленко Живковић, Марко Тајчевић),

Захваљујући неуморном залагању проф. Војислава Илића и несебич- 
ној подршци чланова редакције, уз помоћ Министарства културе Србије, 
Завод за уџбенике Србије и »Нота« Књажевац објавили су, до сада, два 
репрезентативна тома Мокрањчевих Руковети u ЛиШуршје.

Стара сриска музика својом неодољивом унутрашњом снагом до- 
такла се стваралачког надахнуђа и појединих савремених српских компо- 
зитора, почев од Љубице Марић, Василија Мокрањца, Душана Радића, 
Рајка Максимовића, Ивана Јевтића... У њиховим симфогајским делима 
препознајемо цитате старих мелодија кир -  Стефана, Исаије, карловач- 
ког појања или записа Стевана Мокрањца.

Када кажемо да су у питању лепе crrape мелодије, наше објашњење 
се односи на поступно узрастање мелодијског тока, на скокове који 
делују свасвим природно и неуеиљено, на изузетно добро раепоређен и 
развоврстан ритам. Све ове особине чине v укупном утиску једну заокру- 
жену, заобљену целину која својом једноставношћу, виталношћу и ве-
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ковним трајањем уздиже и оплемењује и извођача и слушаоца. Уметнич- 
хи порив наших старих композитора преточен je у тонове који откривају 
оно чисто, добро, исконско, што се латентно крије у души једног народа.

У скоро свакодневном сусретању са старом српском музиком, трај- 
не поруке древних црквенословенских текстова допиру до наше данашње 
узнемирене, каткад површне свести и наводе нас на дубља размшпљања. 
A k o  у o b o m  узбурканом, пребрзом и  забринутом добу пронађено и  
одвојимо времена за ове и друге неоспорне уметничке и духовне вред- 
ности, лакше ћемо подносити свакодневне животне изазове. Осетићемо, 
бар за кратко време, како нас старе мелодије оплемењују и преносе у 
узвшпеније токове доживљавања сопствене музичке традиције. Обогати- 
ћемо наше сазнање да и ми нашим скромним даровима учествујемо у 
одржавању и настављању трајања и обнављања душевне крепости нашег 
народа.
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