
Соња С. ЦВЕТКОВИЋ*
Универзитет у Нишу, Факултет уметности

СИНЕСТЕЗИЈА ВИЗУЕЛНОГ И МУЗИЧКОГ  
– ВИЋЕНТИЈЕ ПЕТРИК: МАРШ МИЛОША 

С. МИЛОЈЕВИЋА**

Апстракт: У раду се анализира визуелни аспект насловне стране партитуре 
клавирског Марша Милоша С. Милојевића и њен музички садржај. Вићентије Пет-
рик, аутор ове композиције која је изабрана као парадигматичан пример музички 
и визуелно уобличене идеје националног, био је музичар чешког порекла који је 
крајем XIX и на почетку XX века деловао у Србији. Реч је о готово непознатом 
делу наше музичке прошлости посвећеном Милошу С. Милојевићу, истакнутој 
личности српске војне, политичке и културне историје. Циљ рада је да утврди сми-
сао и значај повезаности музичког садржаја и визуелне компоненте ове партитуре 
у развијању националне свести. Уочени поступци карактеристични за визуелну и 
музичку поетику националне уметности (документаристички карактер, односно 
аутентичност насловне стране партитуре и фолклорни призвук марша) сведоче 
о свеобухватности националне идеологије и њеном присуству у различитим ме-
дијима уметничког стварања, које је било у складу са доминантним друштвеним 
вредностима, очекивањима и укусом тадашње српске публике и јавног мњења.  
У раду је коришћена историјска метода и метода анализе садржаја. 
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УВОД

Проучавање значаја и улоге културе и уметности у процесима формирања, 
јачања и ширења националног идентитета и идеологије у српском друштву XIX 
века пружа могућности за тумачење вишеструких аспеката њихових прожи-
мања и узајамног деловања. Сагледавање ових међуодноса очигледно је веома 
инспиративно јер је допринело успостављању широке истраживачке области 
у којој се сусрећу и укрштају теоријске перспективе и резултати различитих 
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дисциплина: антропологије, социологије, студија културе, историје уметности, 
музикологије и етномузикологије. Као свеприсутно и моћно средство комуни-
кације, музика заједно са осталим садржајима културе – језиком, традицијом, 
религијом – представља важно поље око ког се обликују колективни и индиви-
дуални идентитети, а истовремено и њихов препознатљив звучни симбол. Му-
зика је „имала изузетну улогу у формирању српског националног идентитета и 
његовим реконструкцијама али је, с друге стране, и српски национални иден-
титет био утемељен у музици, која је […] била саставни чинилац вредносног 
система српског народа“ (Базић, Павловић 2017: 295).

Досадашње анализе музичке конструкције и репрезентације националног 
идентитета/идеологије бавиле су се углавном утврђивањем препознатљивих ес-
тетских конвенција којима је музички уобличена идејна порука и контекст нацио-
налног (присуство и третман фолклорне традиције и музичких средстава каракте-
ристичних за репрезенте дискурса патриотизма) као и културолошким аспектом 
националног у сфери музике (формирање, деловање и значај музичких институ-
ција и појединаца у процесима утврђивања и ширења националне свести). 

С обзиром на значај националне идеологије и њену интегративну моћ у 
свим сферама српског друштва XIX века па и у сфери културе и различитих ви-
дова уметничког стварања, у овом раду, поред музичког анализираћемо и визу-
елни аспект једне клавирске партитуре – Марша Милоша С. Милојевића (1881) 
композитора Вићентија Петрика, јер управо визуелни аспект овог нотног из-
дања у садејству са звучном димензијом остварује принцип романтичарског 
„свеобухватног уметничког дела“ (Gesamtkunstwerke) које се може тумачити 
као парадигматичан пример музички и визуелно уобличене идеје националног. 

Визуелни аспект штампаних издања српске музике XIX века до сада није 
био предмет детаљније анализе. Врло често је жанровска опредељеност и про-
грамски садржај музичког дела одређивао и визуелни идентитет насловне стра-
не партитуре: „У зависности од жанра и наслова композиције, на насловним 
странама приказивани су идилични призори из природе, ‘медаљон’ слике девоја-
ка које су компоновале дело или којима је исто било посвећено, различити цвет-
ни орнаменти. На насловним странама маршева [...] срећу се слике краљева или 
војних часника, којима је дело посвећено…“ (Кокановић Марковић 2014: 63). 
На пример, на насловној страни клавирског Марша његовог величанства краља 
Петра I који је компоновао Јосиф Бродил налази се лик овог владара, док се на 
насловној страни Марша за Косово – Куманово, за Сливницу – Брегалницу Исидо-
ра Бајића налази слика капетана Павла Јуришића коме је марш посвећен.1

Сам жанр марша, чија је значајнија продукција у оквирима српске кла-
вирске музике везана за другу половину XIX века, имао је јасно профилисане  

1 Партитуре оба марша доступне су у дигиталној колекцији музикалија Библиотеке Ма-
тице српске http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/page:1/collection:17. 
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композиционо-техничке и садржајне одлике произашле из историјско-хе-
ројског регистра националних топоса који се односе на личности владара, 
истакнутих војсковођа и политичара, борбу за ослобођење српског народа 
или важне историјске догађаје (Јеремић Молнар 2006: 195–199).2 

СИНЕСТЕЗИЈА ВИЗУЕЛНЕ И МУЗИЧКЕ КОМПОНЕНТЕ  
У ПАРТИТУРИ МАРШ МИЛОША С. МИЛОЈЕВИЋА

Марш Милоша С. Милојевића компоновао је чешки музичар Вићентије 
Петрик о којем у нашој музичкој историографији има тек неколико биограф-
ских података. Место, година рођења и чињенице о Петриковом музичком 
образовању нису познате, а умро је у Крушевцу 1912. године. Као и бројни 
други музичари чешког порекла, Петрик је вођен идејом панславизма из Аус-
троугарске монархије дошао у Србију у потрази за послом. Крајем седамде-
сетих година XIX века био је члан оркестра Народног позоришта у Београду, 
а од 1888. радио је као наставник нотног певања и музике у Трећој београд-
ској гимназији. У Прву нишку гимназију премештен је 1894. године. Хоно-
рарно је предавао певање и у Учитељској школи у Нишу и био ангажован као 
диригент Радничке певачке дружине „Синђелић“ и Нишке црквене певачке 
дружине „Бранко“ (Петковић 2003: 299–300). Петрик је један од првих хо-
ровођа који је репертоар овог црквеног хора основаног 1887. године усме-
рио у националном правцу, изводећи Литургију Корнелија Станковића у 
нишкој Саборној цркви (Цветковић 2018: 11). Из Ниша је 1902. године пре-
мештен у Гимназију у Крушевцу где је провео остатак живота. Његов бројча-
но скроман композиторски опус чине клавирска дела (маршеви, кола, полке) 
која припадају корпусу српске романтичарске салонске музике: Марш Ми-
лојка Лешјанина (1881), Срцем и душом пожарник марш посвећен г. Емерегху 
Штајнехлеру, Коло Београдске трговачке омладине, Божино коло, Коло посвеће-
но г. Јосифу Клајну, члану Београдске добровољачке пожарне дружине, Базарка, 
Полка франсе (1885), Омладинска полка (1885) (Ђорђевић 1969).

На насловној страни Петриковог Марша, посвећеног Милошу Милоје-
вићу, приказани су командант Дежевско-ибарског кора Милош С. Милојевић 

2 Наводимо неке од карактеристичних примера оркестарских и клавирских маршева из 
XIX и са почетка XX века: Јосиф Шлезингер – Тихи марш, Брзи марш (посвећени кне-
зу Александру Карађорђевићу); Драгутин Чижек – маршеви посвећени члановима ди-
настије Обреновић (кнезу Милану и краљу Александру) и црногорском кнезу Николи, 
Марш независност Србије, Марш Таково, Цар Душан свечани марш, Чарнајев марш; Кон-
стантин Маринковић – Марш српски војник на Косову; Тоша Андрејевић – Марш пито-
маца Краљевске српске војне академије, Марш српска зора; Рудолф Бурза – Марш ђенерала 
М. Лешјанина; Јован Иванишевић – У част витешкога војводе тимочке војске ђенерала М. 
Лешјанина, марш за гласовир; Антоније Освалд – Српски народни Милетићев марш.
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и таборници – командири: архимандрит Сава Дечанац (Подбуковички кор), 
Коста А. Шуменковић (Јелечки кор), Милојко М. Веселиновић (Копаонич-
ки кор), Јован Бидић (Подгорско-дежевски кор), Атанасије Јунгић (Поибар-
ски кор), Деспот С. Бађовић (Борјански кор), Сима С. Милојевић (командир 
брдске батерије), Алекса М. Цветковић (начелник штаба), Тодор П. Станковић 
(начелник Ковиљачког таборишта), Радоје Р. Красић (командантски ађутант), 
Јован Тасуновић (командантски ађутант) и Сима Дамјановић (четовођа).3 

Вићентије Петрик: Марш Милоша С. Милојевића, насловна страна партитуре

Имена старешина Дежевско-ибарског кора на насловној страни партитуре  
Марша Милоша С. Милојевића

3 На партитуру овог марша, која се налази у Библиотеци Матице српске, указао нам је 
господин Предраг Ђурић из Удружења „Милош Милојевић“ Црна Бара, на чему му 
овом приликом захваљујемо.
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Партитуру је литографисао Мирослав Јорговић који је седамдесетих го-
дина XIX века радио као штампар и литограф у Београду (Debeljković 1977: 
28; Малић 2009: 28). У тексту објављеном 1941. године у дневном листу Вре-
ме помиње се још један марш Вићентија Петрика из 1881. године посвећен 
Милошу Милојевићу са описом насловне стране коју је такође литографи-
сао Мирослав Јорговић: „На првој страни једне композиције налази се сли-
ка Милоша Милојевића, који на коњу улази у ослобођене крајеве. Иза њега 
се налазе чланови његовог штаба, а лево чета турских војника који заједно са 
својим заповедником у прописаној ратној спреми одају почаст победнику“ 
(Поповић 1941: 8). У тексту се наводи да се оба марша налазе у приватној 
заоставштини у Нишу и да представљају „значајан документ не само музич-
ки него и културни“ (Поповић 1941: 8).4

Инспирација Вићентија Петрика ликом историчара, политичара и пи-
сца Милоша Милојевића (1840–1897) сасвим је у складу са значајем који је 
у српском друштву тог доба придаван култу борца и истакнутим личности-
ма на пољу националне културе и просвете. Српско-турски ратови, у којима 
је Милојевић учествовао са својим добровољачким кором, имали су посеб-
но место у националној пропаганди у оквиру које су се одвијале и његове 
политичке активности у Друштву Светога Саве, путописни, историјски и 
етнографски рад на подручјима Старе Србије и Македоније. Осим Ми-
лојевића, и други чланови његовог кора приказани на овој партитури: ар-
химандрит Сава Дечанац (1831–1913), Коста Шуменковић (1828–1905), 
Милојко Веселиновић (1850–1913) и Тодор Станковић (1852–1925) 
који су били истакнути национални радници чија се делатност на пољу 
унапређења културног, образовног и верског живота одвијала у Старој Ср-
бији, Македонији и на Косову. Речи којима је Тодор Станковић исписао 
посвету пријатељу и саборцу Милошу Милојевићу у својој књизи Путне бе-
лешке по Старој Србији: „Теби, који си живом речју и пером и мачем непре-
кидно и неуморно кроз цео живот Србовао“ (Станковић 1910: i) могу се 
односити и на биографије Саве Дечанца, Косте Шуменковића, Милојка Ве-
селиновића и самог Тодора Станковића, чије је животе обележио контину-
ирани политички, културни и просветн рад са циљем спровођења национал-
не мисије на поменутим територијама. Њихов статус националних хероја 
утврђен је управо чињеницом да су деловали на простору Старе Србије, 
Косова и Македоније, односно простору који је у српском националном 
дискурсу XIX века имао значај кључне територије: „Идеја о Старој Србији  

4 Партитуру другог Петриковог марша посвећеног Милошу Милојевићу, коју је описао ау-
тор чланка у листу Време, до сада нисмо успели да пронађемо. Пошто се у тексту помиње 
Ниш, указујемо на још један податак о присуству лика Милоша Милојевића у музичком 
животу овог града: нишки чиновници основали су 1930. године Певачко друштво „Ми-
лојевић“ које је изводило национални хорски репертоар (Цветковић 2015: 189). 
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и Маћедонији је темељна за обликовање српског национализма на крају ду-
гог XIX столећа, с обзиром на то да подразумева генерисање националног 
сентимента и артикулисање потребе за територијалном експанзијом српс-
ке државе“ (Atanasovski 2017: 5).

Визуелно решење насловне стране партитуре Петриковог марша има 
готово документаристички карактер чиме је остварен један од главних 
елемената поетике визуелне културе национализма – аутентичност, уз ис-
товремено висок степен комуникативности који се успоставља са посма-
трачем. „У визуелној култури поетика аутентичности требало је да пока-
же националну веродостојност и особеност ликовног дела“ (Макуљевић  
2006: 159). 

У центру групе таборника, у средњем реду седе најистакнутије личности 
Дежевско-ибарског кора: командант Милош Милојевић у средини, лево од 
њега архимандрит Сава Дечанац, а десно Коста Шуменковић и Тодор Стан-
ковић. Осим четовође Симе Дамјановића који је у цивилној одећи, остали 
таборници приказани су у униформама са одликовањима. У рукама држе са-
бље и пушке, а на главама носе шубаре са кокардама, кићанкама и перјаница-
ма. Милитантност призора употпуњују цртежи два топа и топовске ђулади у 
доњем делу партитуре, док добош и труба, као типично војни инструменти, 
такође репрезентују јасну симболику. Уверљиво приказани ликови, прециз-
не контуре и богатство детаља упућују на то да је Јорговићева литографија 
насловне стране вероватно рађена по фотографији, на шта указује и датум 
који се налази на партитури: 22. јул 1876. год. у Добричу. Сачувана фотогра-
фија Милојка Веселиновића у униформи таборника Дежевско-ибарског 
кора потврђује веродостојност приказа на литографији насловне стране 
партитуре.5 Литографије су у нашој визуелној пракси XIX века често рађе-
не по цртежима, студијама или сликама, али ипак највише по фотографијама, 
јер је управо медиј фотографије могао најубедљивије да прикаже и рекон-
струише догађаје и личности из прошлости и допринесе како популариза-
цији националне идеје тако и култури сећања (Todić 2001: 5–11; Dimković 
2018: 153–166). Наслов марша и име и презиме композитора исписани су 
стилизованом старословенском азбуком, која овде поред примарнe језичко-
знаковне има и функцију визуелног означитеља националног и свесловен-
ског, указујући на њихову важност у систему идејних и политичких уверења 
како самог Милоша Милојевића тако и Вићентија Петрика.

Музичка анализа композиције говори о поштовању канонизованог 
жанровског обрасца марша и присуству утврђених и очекиваних марке-
ра музички националног. Такт 2/4, троделна da capo форма са кратким, 

5 Фотографија Милојка Веселиновића доступна је на следећој интернет адреси: https://
sr.wikipedia.org/wiki/Милојко_Веселиновић#/media/File:Milojko_V._Veselinovic_
(1850-1913),_kao_tabornik_odreda_Milosa_S._Milojevica.jpg 
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четворотактним уводом и хомофона фактура клавирског слога су конвен-
ционална решења примењена у највећм броју клавирских композиција мар-
шевског карактера. Један од основних формативних елемената музичког 
садржаја и израза марша јесте ритмичка компонента, па је и у овом приме-
ру јасном, прегнантном, пулсирајућом ритмиком и употребом типичних 
ритмичких фигура – триола и пунктираних осмина – остварен фанфарни, 
маршевски карактер.

Према класификацији маршева у српској клавирској музици XIX века 
(Кокановић Марковић 2013: 107) Марш Милоша С. Милојевића припада 
типу фолклорних маршева. Фолклорни, „српски маршеви, то јест, из српских 
мелодија састављени, особито пријатни за слушање [...] имају уопште све осо-
бине, које их чине тако лепим да ће се несумњиво одржати догод буде српске 
музике и српске војске“ (Политика, 1908: 3). Фолклорни призвук очиглед-
но је тумачен као посебан квалитет како форми и жанрова који су сматрани 
типичним за српску романтичарску музику (хорски жанрови смеше, венци, 
руковети) тако и интернационалних жанрова као што су оркестарски или 
клавирски маршеви, јер је примена фолклорне традиције била један од кључ-
них поступака у формирању националног дискурса српске музике XIX века. 
Фолклорним призвуком изграђивао се и представљао музички идентитет и 
наглашавала аутентичност, а истовремено и разлика у односу на другe нацијe. 

У Петриковој композицији веза са фолклором остварена је на два ни-
воа: мелодијско-хармонском и на нивоу организовања унутрашње и споља-
шње форме. Мелодија у првом делу марша хармонизована је у „балканском“ 
де-молу, а њен народни призвук потенциран је и честом употребом трилера 
у највишој мелодијској линији. У начину структурирања унутрашњег музич-
ког садржаја такође је евидентан утицај фолклорне музичке праксе у виду 
варијационог понављања почетног мотива. Док се у првом делу марша не 
може успоставити веза са неким конкретним фолклорним напевом, поче-
так мелодије у Трију показује сличност са народном песмом Сунце јарко, не 
сијаш једнако коју је записао и хармонизовао Корнелије Станковић (Стан-
ковић 2004: 35).6 Својим елегичним карактером, ова експресивна мелодија 

6 Сунце јарко, не сијаш једнако позната је и као једна од три песме (остале две су Праг је 
ово милог Срба и Јер пушчани прах, односно други део песме Радо иде Србин у војнике) 
које је Петар Иљич Чајковски пронашао у збирци Корнелија Станковића Српске на-
родне мелодије (1862) и као музичке симболе српског народа употребио у Словенском 
(Српско-руском) маршу оп. 31 (1876) инспирисаном догађајима из Првог српско-тур-
ског рата. С обзиром на то да је Милош Милојевић извесно време провео у Русији, 
оваквом поступку парафразирања српске теме из опуса једног руског композитора 
могло би се приписати музичко-асоцијативно значење, али је ипак мало вероватно да 
је у време када је компоновао Марш Милоша С. Милојевића Петрик био у прилици да 
чује Српско-руски марш Чајковског, мада постоји могућност да је имао посредна саза-
нања о овом делу. 
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доноси контраст у односу на први део марша, а овакав начин организовања 
спољашњег облика произилази из базичног контраста карактеристичног за 
фолклор: контраста између играња и певања.

Вићентије Петрик: Марш Милоша С. Милојевића, прва и друга страна партитуре

Вићентије Петрик: Марш Милоша С. Милојевића, почетак Трија

Корнелије Станковић: Сунце јарко, не сијаш једнако
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ЗАКЉУЧАК

Конструкција визуелног наратива насловне стране партитуре и звуч-
ног садржаја Марша Милоша С. Милојевића Вићентија Петрика сведочи о 
свеобухватности националне идеје у сфери уметности и остварује специ-
фичан дијалог визуелног и музичког у контексту општеприхваћених сим-
боличких топоса националног имагинаријума. Клавирски маршеви били 
су обавезан сегмент репертоара кућног музицирања, па је визуелно-звучни 
вокабулар ове композиције омогућавао да се идеја националног афирмише 
у атмосфери приватног амбијента у којој су се, исто као и у јавном дис-
курсу, сусретале „постојеће културне форме и идеологија национализма“ 
(Макуљевић 2006: 239). Кућно музицирање на клавиру било је уобичајено 
у српској грађанској култури с краја XIX века. Клавир је имао двоструки 
статус: најрепрезентативнијег предмета у грађанским салонима и статус 
типично женског инструмента, с обзиром на то да је свирање клавира у 
овом периоду све више постајало саставни део женског образовања и му-
зичке праксе. Презиме и име исписано на насловној страни анализира-
ног примерка партитуре Марша Милоша С. Милојевића – Иванић Даница 
(Ivanits Danicza) – говори не само да је она и поред своје наглашене ра-
тничке (мушке) симболике припадала женској колекцији музикалија, већ 
и о друштвено пожељном понашању жена које је подразумевало њихово 
учествовање у промовисању доминантне, националне идеологије путем 
музичког извођаштва. Германизовани облик српског имена и презимена 
власнице партитуре као и место где се она чува – Библиотека Матице српс-
ке у Новом Саду, указују на то да је Марш Милоша С. Милојевића Вићен-
тија Петрика извођен и слушан међу припадницима српске заједнице који 
су у XIX веку живели у Аустроугарској монархији. У том смислу се и ова 
готово непозната композиција мало познатог аутора, настала у част некада 
слављене, а данас заборављене личност наше историје, може тумачити као 
један од примера који су српски културни и уметнички простор објединили 
идејом националног.
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Sonja S. CVETKOVIĆ

SYNAESTHESIA OF VISUAL AND MUSICAL – VIĆENTIJE PETRIK:  
MARŠ MILOŠA S. MILOJEVIĆA (MILOŠ S. MILOJEVIĆ`S MARCH)

Summary

The paper analyzes the visual aspect of the score cover page and the musical content of 
the Marš Miloša S. Milojevića (Miloš S. Milojević`s March) for piano (1881), composed by 
Vićentije Petrik, a Czech musician who worked in Serbia at the end of the 19th century. This 
almost unknown work of our musical past, dedicated to the Miloš S. Milojević (1840–1897), a 
prominent figure of the Serbian military, political and cultural history, was chosen as a paradig-
matic example of the musical and visually expressed ideology of nationalism. 

The visual aspect of the score cover page, where the soldiers of the Deževa-Ibar battalion 
which fought in the Serbian-Turkish wars (1876–1878) and the commander of the battalion 
Miloš S. Milojević where shown, have almost documentary character. Thus, in the visual identity 
of the cover page has been achieved authenticity – one of the main elements of the poetics of the 
visual culture of nationalism. The realistic figures of the soldiers, the precise lines and the many 
other details, suggest that the lithography of the score cover page is probably inspired by a photo. 

The music analysis shows that the Petrik`s march corresponds with the canonized form of 
the march genre and the presence of the established markers of the national musical discourse. 
Miloš Milojević`s Мarch belongs to the type of folklore march. While in the first part of the 
march one cannot establish a connection with some concrete folk song, the beginning of the 
melody in Trio shows similarity to the Serbian folk song Sunce jarko, ne sijaš jednako (Bright 
sun, you don’t shine equally).

The mentioned elements characteristic for the visual and musical poetics of the national 
culture testify about the comprehensiveness and presence of the national ideology in various 
media of artistic creation according to the dominant social values, expectations and the taste of 
the Serbian musical audience and public opinion.

Key words: Music, visual culture, national ideology, Miloš S. Milojević, Vićentije Petrik.
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