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Сажетак: Хорска музика у Србији између два светска рата упоредо се 

развијала на жанровским подручјима духовне, фолклорне и музике писане на 

стихове уметничке поезије. Књижевни оквир последњег наведеног жанра 

обухватао је махом романтичарску поезију. Поред тога, поједини аутори су 

радо озвучавали и лирику својих савременика, а има и примера у којима су 

композитори посезали за поезијом из даље прошлости. Овај рад бави се 

анализом заступљености стихова појединих песника у опусима музичких 

стваралаца. Разлози доминације одређених тематских субјеката и утицај 

стилске припадности лиричара на изборе композитора, неки су од 

најзначајнијих закључака текста..  

Кључне речи: уметност, композитори, жанрови, музика, поезија 

 

Временско-стилски књижевни оквир коме припадају текстoви 

нефолклорних хорских дела српских композитора насталих између два светска 

рата
2
 веома је широк и обухвата лирику српских аутора од средњег, па до 

средине XX века. Евидентно је да је већина композитора давала наглашену 

предност припадницима одређених стилских периода, односно конкретно и 

појединим песницима. Најзаступљенија је била, у најширем смислу схваћена, 

традиционална књижевност. Овде пре свега убрајамо романтичарску поезију, 

                                                 
1 n.tasic@vaspks.edu.rs, Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац. 
2 Полазећи од постулата да вануметничка збивања нису релевантна за одређивање етапа 

уметничког развоја, у музиколошкој пракси уобичајено је такозвано „ширење граница 

периода“. То значи да се уз синтагму „међуратна српска музика“ често користи 

одредница „српска музика прве половине XX века“. Имајући то у виду, проблем овог 

рада обухвата српску хорску музику писану на стихове уметничке поезије од прве 

деценије XX века до почетка Другог светског рата. 
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али и лирику традиционално опредељених песника који су стварали у новије 

доба, током прве половине прошлог века. 

Међуратни композитори продужили су традицију писања хорских дела 

на стихове романтичарских песника коју су отпочели њихови нешто старији 

претходници. Тиме су песме Бранка Радичевића (1824-1853), Јована 

Јовановића Змаја (1832-1904) и Јована Грчића (1846-1875), на пример, 

наставиле да живе и у композицијама аутора чије је стваралаштво временски и 

стилски често излазило из оквира романтизма. Основна карактеристика ове 

поезије је изразито национална обојеност, а два водећа тематска субјекта су 

љубавно-лирски и патриотски. Поред тога, композитори су се опредељивали и 

за дескриптивно-пасторалну поезију: осликавање пејзажа и доживљаје 

природе прожете љубавним елементима. Грађа одабраних стихова је била 

веома разнолика, при чему је најзаступљенија метрика сродна народној 

поезији: симетрични осмерац, као и симетрични и несиметрични десетерац. 

Оно што их разликује од фолклорне поезије је пре свега честа смена стихова 

различите дужине. 

Поезија Бранка Радичевића, родоначелника романтичарског правца у 

српској лирици, заступљена је у раним хорским опусима Петра Коњовића 

(1883-1970) и Петра Стојановића (1877-1957). Иако је стваралаштво овог 

песника обухватало и лирски и епски жанр, композитори су се опредељивали 

искључиво за лирске песме, које су и најзначајније. Већим делом била је то 

елегична поезија, која носи предосећање смрти и тужне емоције, мада су 

заступљене и наративне лирске песме „мале приче, с елементима 

рудиментарне фабуле, у основи им је извесна радња која се увек збива у 

слободној природи“
3
 (Деретић, 1983: 686). 

Приметна наклоњеност композитора искључиво према лирском жанру, 

јавља се и у случају песника Јована Јовановића Змаја (1832-1904). Хорске 

композиције на Змајеве текстове писали су Петар Коњовић, Петар Стојановић 

и Петар Крстић (1877-1957), опредељујући се за поезију из збирки Ђулићи и 

Снохватице. Песме из збирке Ђулићи певају о срећној песниковој љубави. У 

њима је осетан утицај народне лирике што се пре свега огледа у ритму и 

мелодици стихова
4
, а неке попут песме Свет, писане су у духу дечије лирике. 

Збирку песама Снохватице из које је Петар Коњовић преузео текст за хорску 

композицију Ој Дуле, Дуле, дудуле такође карактерише народни песнички 

израз, али у много већој мери. Наиме, у њима је песник директно подражавао 

карактеристике народне лирике (Поповић, 1985: 266). За разлику од 

композитора романтизма који су се инспирисали искључиво Змајевом лириком 

                                                 
3 Песме са предосећањем смрти у којима доминира меланхолично расположење 

налазимо у композицијама Петра Стојановића (Јадна драга и Где станак мој), а на горе 

поменуте наративне лирске песме музику је компоновао Петар Коњовић (Девојка на 

студенцу и Путник на уранку) 
4 Ова појава најупадљивије се уочава у композицијама Ао небо плаво небо Петра 

Коњовића и И молио сам очи Петра Стојановића 
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са темом љубавне радости (Марковић, 2001: 267), песма Ој Дуле, Дуле, Дудуле 

говори о љубавном губитку и емоционалном болу.  

Остали романтичарски аутори за чију су се лирику опредељивали 

композитори приликом стварања хорских дела заступљени су са знатно мањим 

бројем песама, међусобно веома различитих карактеристика. На познату 

лирску песму Мила Ђуре Јакшића (1832-1878) хорове су компоновала два 

аутора: Петар Стојановић и Петар Крстић. Ову песму коју је и Богдан Поповић 

уврстио у своју Антологију новије српске лирике карактерише нежност, 

мелодиозност, мек и готово певан песнички говор (Деретић, 1983: 717). 

Највећи филозоф међу романтичарским лиричарима, Лаза Костић (1841-

1910), није био само песник осећања, за разлику од својих савременика чија је 

поезија чешће инспирисала композиторе. Једино је Милоје Милојевић у свом 

позном опусу компоновао хорско дело на текст Костића (Еј, ропски свете). 

Ову филозофско-мисаону родољубиву песму карактерише дубока 

објективност, која је својствена целокупном Костићевом стваралаштву.  

Четири песме Јована Грчића Миленка (1846-1875) пасторалне тематике 

обједињене су у хорском циклусу Петра Коњовића под називом У природи. 

Насупрот карактеристикама лирике Лазе Костића, поезија Јована Грчића 

Миленка пева о једноставним темама - лепоти природе, фрушкогорским 

пејсажима и свакодневном сеоском животу. 

У првој половини XX века међу хорским композиторима јавило се 

интересовање и за нешто савременији тип поетског излагања - поезију 

реализма. Као стилски проседе махом везан за прозу, у његовим оквирима 

стварао је релативно мали број песника. Први и најзначајнији међу њима био 

је Војислав Илић (1860-1894) за чију су се поезију опредељивали многи 

композитори хорских дела. Он је на темељу традиционалних поставки српског 

романтичарског песништва изградио сопствене естетске постулате којима се 

сасвим приближио европским песничким тенденцијама тог времена (Деретић, 

1983: 889). Основне особине Илићеве лирике су уздржаност емоција, 

објективност, отвореност према традицијама разних култура, и изнад свега 

јасна форма. Упркос релативно широком амбитусу тема композитори су се 

махом опредељивали за његову дескриптивну поезију
5
. Међу Илићевим 

песмама знатан је и број оних чије су теме окренуте далеким културама, 

посебно источним. Његова наклоњеност оријенту обухвата широк просторни 

круг од исламског света, све до Индије. У песми Тамара, на пример, која је 

инспирисала Петра Коњовића да компонује опсежно хорско дело, песник 

својом имагинацијом место радње поставља на планину Кавказ. Окренутост 

истоку карактерише и поезију Војислављевог брата, реалисте, Драгутина 

Илића, али је он своју књижевну слику оријента градио „полазећи од његових 

остатака у нашој средини.“ (Деретић, 1983: 897). Песма Мерида управо такве 

тематике, добила је своје хорско тумачење у опусу Петра Коњовића. 

                                                 
5 Најпознатије композиције које припадају овој групи јесу Јесен и Звезда Стевана 

Христића. 
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Војислав Илић је изузетну пажњу придавао обликовању стиха, у чему и 

лежи његов највећи допринос српском песништву. Он је прекинуо 

романтичарску традицију ослањања на постулате народне лирике и 

успостављао нова метричка правила (Деретић, 1983: 897) Специфичност 

његовог песничког изражавања – „војиславизам“ довела је до тога да оно 

постане узор ствараоцима који су га следили. Упркос отклону према народном 

духу коме је Илић био веома доследан, композитори су чак и у његовим 

делима проналазили себи блиске песме национално-фолклорног проседеа.
6
 

Ова чињеница на пластичан начин илуструје у којој су мери композитори 

хорова стремели ка поезији једноставних тематских субјеката и разумљивих 

песничких израза. 

Заступљеност поезије аутора српске модерне међу композиторима 

хорских дела директно је условљена разликама које постоје међу песницима у 

оквиру самог стила. Књижевност двојице херцеговачких песника, Алексе 

Шантића (1868-1924) и Јована Дучића (1874-1943) најчешће је инспирисала 

музичке ствараоце. Дела нешто млађих аутора са изразитијим модернистичким 

тенденцијама, Милана Ракића (1876-1938), Владислава Петковића Диса (1880-

1917) и Симе Пандуровића (1883-1960) готово су сасвим изостала. Разлог 

највероватније лежи у томе што су њихова дела махом песимистичка, суморна, 

окренута мрачним мотивима попут смрти, пропадања и животног безнађа. 

Већина композитора је заправо и даље трагала за основним романтичарским 

темама: патриотским, љубавним и пасторалним. Једино дело на текст песника 

из ове групе, Симе Пандуровића - Обновљење, компоновао је Предраг 

Милошевић (1904-1988). Песма спада у жанр родољубиве поезије која, за 

разлику од остатка Пандуровићеве лирике, чини отклон према песимизму 

својом нежношћу, дахом вере и наде. 

Доминација песама Алексе Шантића је упадљива, што је свакако у вези 

са његовим традиционално опредељеним поетским исказом. Хорске 

композиције настајале су махом на песникове патриотске текстове
7
. 

Компоновали су их многи аутори, често и они који у свом опусу имају невелик 

број нефолклорних хорова попут Миленка Живковића (1901-1964) или Марка 

Тајчевића (1900-1984)
 8

. У овој поезији исказује се љубав према родној земљи, 

национални понос мучеништво народа и светлост породичног огњишта 

(Деретић, 1983: 944) Чак и пасторална Шантићева поезија као да носи 

родољубиви подтекст, што препознајемо у Милојевићевој композицији Песма 

у зору. Лирика љубавне тематике (Под јоргованом) лоцирана је у оријенталном 

амбијенту, и сродна је муслиманским севдалинкама које су генерално, веома 

утицале на Шантићево стваралаштво. 

                                                 
6 Типичан пример хорске композиције чији текстуални предложак представља једна 

Илићева песма писана у духу фолклора је Слутња Милоја Милојевића. 
7 Орлуј орле (Коста Манојловић), О класје моје (Марко Тајчевић), На Косову (Владимир 

Ђорђевић) 
8 Миленко Живковић Вече на шкољу; Марко Тајчевић О класје моје. 



57 

Поезија Јована Дучића (1874-1943) заступљена је у опусима свега 

неколико композитора. Познат по томе што су га фасцинирали предели и 

призори везани за ренесанси и барокни Дубровник, песник је читав један 

циклус песама посветио овом граду. Из Дубровачких поема је и текст хорске 

композиције Стевана Христића Дубровачки реквијем у којој се открива 

Дучићев смисао за осликавање амбијента. Значајан сегмент његове лирике 

припада дескриптивној поезији која се често граничи са мисаоном и 

симболичком, због чега спада у ред представника српског симболизма 

(Палавестра, 1985: 3-57). Такву врсту песничког израза препознајемо у 

хорском делу Самоћа Петра Крстића. Стваралаштво овог композитора 

обухвата и композицију инспирисану патриотском песмом Гракни гавране 

Јована Дучића (Милин, 1985: 663-672). 

У јеку модерне у српској књижевности стварали су и песници чија дела 

нису доприносила развоју нове књижевности, већ су била дубоко утемељена у 

поетској традицији XIX века. Управо један песник из ове групе, Милорад 

Петровић (1875-1921), по заступљености својих дела међу ауторима хорских 

композиција знатно предњачи испред свих осталих књижевника. Његова 

целокупна литература заснована је на фолклористичком изразу и стварању у 

народном духу, тако да свака од песама као да представља директну 

транспозицију народног говора. Због тога је овај сеоски учитељ своју прву 

збирку песама назвао Сељанчица, по којој је добио и надимак који га је пратио 

током читавог стваралачког пута. Често је поређен са Јанком Веселиновићем у 

поезији, а „тамо где је дух фолклоризирајућег романтизма још био присутан“ 

(Константиновић, 1983: 435) био је одушевљено прихватан. Рекло би се да је 

такву врсту одушевљења изазивао и међу композиторима хорова, иако су га 

београдски књижевни кругови сурово одбацили позивајући се на његово 

сељачко порекло, као и на теме песама које су све до једне опевале сеоске 

призоре и догађаје у духу сродном наивном сликарству. Композиторе је 

привлачила управо та једноставност Петровићевог песничког језика, те је он 

постао најмлађи песник чија су дела доминирала у опусима стваралаца 

хорских композиција у првој половини XX века. Саставни део Петровићевог 

поетског стила је и укрштање стихова различите дужине и различитог 

метричког поретка и честа употреба припева чиме је симулирао народно коло. 

Као да је „у предзорје неиграчкога грађанског рационализма, покушавао да 

спасе игру, тражећи, сасвим романтичарски, упоришта у фолклору“ 

(Константиновић, 1983: 436). Та наклоњеност игри могла је да буде још један 

елеменат који је у великој мери био привлачан српским композиторима. 

Музикалност ових стихова огледа се и у тврдњи Радомира Константиновића да 

Сељанчица „заснивајући на припеву основу своје версификације... тако да се 

преплиће са њиме, и једногласност претвара у двогласност, па чак као да 

провоцира, понегде и хорску вишегласност“ (Константиновић, 1983: 442).  

У ред песника који су стварали у првој половини прошлог века, а који 

су се попут Петровића Сељанчице, доследно одупирали новинама на 

књижевном пољу, поред већ поменутих „крфских стваралаца“, Милослава 

Јелића и Драгољуба Филиповић, спада и Владимир Станимировић (1881-1956). 
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Песнички језик ових аутора је наглашено родољубив са свечано-патетичном 

дикцијом израженом кроз римовани десетерац. (Деретић, 1983:1018) Песме 

које су својом тематиком непосредно везане за време првог светског рата 

обрађивали су композитори који су и сами боравили на Крфу попут Милоја 

Милојевића
9
. Њихова тематика је доминантно родољубива и опева, осим тада 

актуелних српских јунака као што су Војвода Дејан или Војвода Бабунски, и 

ликове из далеке националне прошлости.
10

. Ове историјске личности су у 

периоду нових ратних сукоба оживљавали у народној свести, а на тај начин, 

индиректно и покретали стваралаштво композитора. 

Десанка Максимовић (1898-1993) је једина песникиња на чије су 

текстове компонована хорска дела у периоду између два светска рата. У 

питању су композиције Стрепња и Чежња Петра Крстића. Ове песме део су 

стваралачких почетака Десанке Максимовић и носе љубавну тематику 

изразито исповедног карактера. 

Дубоко привржени поезији традиционалних вредности, или оној која се 

у турбулентном међуратном периоду наглог развоја градских средина са свим 

последицама које је он доносио, враћа природи и једноставним руралним 

темама, композитори су ретко посезали за лириком својих савременика. 

Српска књижевна авангарда стремила је ка неким другачијим вредностима 

изражавајући се кроз слободне песничке форме. Због тога су је композитори 

хорских дела углавном избегавали, тежећи ка једноставном књижевном 

изразу, блиском широком рецепционом кругу са којим је хорски жанр 

традиционално комуницирао. Изузетак представља поезија Густава Крклеца 

(1899-1977) и Мирослава Крлеже (1893-1981), хрватских песника 

југословенске оријентације. Негујући дух југословенства, композитори попут 

Милоја Милојевића, Михаила Вукдраговића (1900-1986) и Петра Крстића, 

међу свим својим књижевним савременицима, користили су текстове управо 

наведених песника, занемарујући експресионистичке особености њихове 

поезије, какве су у највећем делу свог хорског стваралаштва избегавали. У 

лирици Густава Крклеца преовлађује дескриптиван приступ имагинарним 

пределима
11

, са митолошким мотивима
12

 и повремено бруталним 

асоцијацијама. Поезија Мирослава Крлеже, заступљена је у циклусу Пир 

илузија Милоја Милојевића. Ове песме носе типично експресионистичке 

особине: изразито мрачан, песимистичан и монотон песнички израз прожет 

криковима и сабласним сликама.
13

 

                                                 
9 Милоје Милојевић: Молитва изгнаних на текст Владимира Станимировића 
10 У песми Нејаки Ненаде Драгољуба Филиповића описана је личност из доба Косовске 

битке. Композитор Светомир Настасијевић озвучио је ове стихове у истоименом 

хорском делу. 
11 Молитва шума Михаила Вукдраговића; Девојка и ветар и Лето у срцу Петра 

Крстића 
12 Од врбе свирала Петра Крстића 
13 У питању су песме Вечерње декорације, Триптих и Пир илузија. 
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Фолклорни модернизам је један од ретких стилских праваца међуратне 

српске књижевности који се индиректно одразио на стваралаштво хорских 

дела, премда ово песништво није заступљено међу текстуалним предлошцима 

самих композиција. Његов утицај огледа се у чињеници да се неколико 

међуратних композитора, међу којима су Јован Бандур (1889-1956), Коста 

Манојловић и Јосип Славенски (1896-1955), инспирисало текстовима 

средњовековне поезије, као и стиховима Петра Петровића Његоша (1813-

1851), чије је стваралаштво, иако хронолошки припада предромантизму, 

дубоко утемељено у исконским вредностима и особеностима усмене поезије. 

Поезија овог великана заступљена је у опусу Косте Манојловића (1890-1949), 

композитора који је и сам, попут Његошеве поезије, био окренут архаичним 

темељима фолклорног дискурса. Он је компоновао хорско дело Куда си нам 

улетио на парафразу стихова Тужбалице сестре Батрићеве из Горског 

вијенца. Овај текст представља дванаестерачки изузетак у десетерачки 

грађеном Горском вијенцу, у коме је алегоријски испевана црногорска историја 

кроз мисаоно и филозофско приповедање космичке драме о човеку. (Деретић, 

1983: 641-651). У част стогодишњег јубилеја нашег најстаријег певачког 

друштва - Српског црквеног Панчевачког певачког друштва (1838-1938), Јован 

Бандур написао је циклус мадригала Слово љубве на истоимени поетски спев 

деспота Стефана Лазаревића (1374/5-1427). Ово књижевно ремек-дело сматра 

се једним од најзначајнијих остварења српске средњовековне поезије. Песма у 

прози са акростихом описује “један нови доживљај љубави, која је 

истовремено и братска и младалачка и свеуједињавајућа.” (Павловић, 1994: 

XVIII) 

Степен заступљености поезије појединих песника у опусима 

композитора хорских дела генерално је условљен темама и песничким језиком 

тих остварења. Композитори су се најчешће опредељивали за љубавне, 

патриотске и пасторалне тематске субјекте, без обзира на стилски правац коме 

је та поезија припадала. Иако је распон стилова одабиране лирике био широк, 

од романтизма, преко реализма, до модерне и експресионизма, веза са 

народним духом обезбеђивала је ону танку нит која је спајала већину ових 

текстуалних предложака. Та повезаност испољава се кроз метричку структуру 

романтичарских стихова, патриотско-химничне песме које припадају стилском 

кругу модерне, затим кроз наиван фолклоризам Милорада Петровића 

Сељанчице, али и кроз архаичне текстове песника српског средњег века и 

Петра Петровића Његоша. Аутори хорских дела били су веома доследни 

наведеном принципу. Очигледно је ниво могуће комуникативности 

опредељујуће утицао на настанак ових композиција, како због широког 

рецепционог круга коме се хорски жанр обраћао, тако и због махом 

аматерских извођачких ансамбала којима су композиције биле намењене. 

Самим тим, разумљивост текста и његова блискост публици била је услов без 

кога се није могло. Избор поезије већ проверених романтичарских вредности, 

или оне стваране у XX веку, са реално нижим уметничким претензијама, 

дубоко утемељеним у традицији, био је сигуран и непогрешив пут.  
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Стварајући у духу југословенства, међуратни српски композитори су 

кроз посезање за експресионистичком поезијом хрватских аутора званично 

инаугурисали нови државни културни концепт и путем хорског подијума. 

Комуникативност се у овом случају са тематског и песничко-језичког нивоа 

премештала на идеолошку раван подржавања јужнословенског расположења 

ондашње публике. У сваком од наведених случајева евидентна је условљеност 

и неодвојивост одабира поетског текста од спољашњих фактора. Најпре, оних 

естетских - у домену проверених и потврђених вредности, потом социолошких 

- прилагођеност потребама публике и извођаштва и коначно, такође значајних, 

друштвених и идеолошких.  
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LITERARY CONTEXT OF INTERWAR SERBIAN CHORAL 

MUSIC COMPOSED TO VERSES OF ARTISTIC POETRY 

Abstract. Choral music in Serbia between two world wars developed 

simultaneously in the genre fields of spiritual and folklore music, and music written 

to the verse of artistic poetry. Literary context of the latter genre mostly involved 

poetry from the period of romanticism. Apart from that, certain authors gladly wrote 

music to the lyric poetry of their contemporaries, and there are also examples in 

which composers reached out to the poetry from distant past. This paper deals with 

the analysis of representation of verses of certain poets in the work of musical 

artists. The reasons for the domination of certain thematic fields and influence of 

stylistic orientation of lyricists to composer’s choices are some of the most 

significant conclusions of this text. 
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