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Чланак примљен 26. 5. 2008.
УДК 78.072

Мирјана Веселиновић-Хофман

НА СТАЗАМА ТРАНЗИЦИЈЕ: ОД ОКА ДО 
„УХА НАШЕГ МИШЉЕЊА” МУЗИКЕ

Апстракт: При разматрању ове теме, ауторка се првенствено усмерава на њене му-
зичке аспекте и усредсређује на два најважнија: онтолошко-феноменолошки аспект, 
који испитује из угла односа између оног визуелног и аудитивног у области нотира-
не музике и стилски аспект, који елаборира из угла односа између музике авангарде 
и постмодернизма.
Кључне речи: транзиција/прелаз, визуелна култура, аудитивна култура, авангар-
да, постмодернизам, метафора

Полазећи од размишљања Волфганга Велша (Wolfgang Welsch) о прелазу 
од визуелне ка аудитивној култури,1 размотрићемо његов став на примеру 
специфичности музичког медија и остварења савремене музике.

Мада проблем прелаза из једне поменуте културе у другу може да се про-
мисли из многих аспеката, међу којима су они општијег карактера као што су 
нпр. друштвени, културални или аспекти животне средине, овом приликом 
ћемо се ограничити на оне чисто музичке аспекте, са фокусом на онтолошке 
и „стилске“. Онтолошке ћемо сагледати као однос визуелног и аудитивног у 
сфери нотиране музике, а „стилске“, као однос авангарде и постмодернизма. 
Ослањајући се на примере из савремене српске музике, указаћемо на то да:

1) специфичан однос визуелног и аудитивног, карактеристичан 
за музичко дело (пре свега схваћено у смислу opus perfectum et absolutum) 
продукује врсту своје сопствене онтологије која може бити третирана као 
„транзициона“;

1 Wolfgang Welsch, Undoing Aesthetics, London, etc., SAGE Publications, s.a. 
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2) у високом музичком модернизму, овде схваћеном у смислу авангар-
де, прелаз од гледања ка слушању јесте симптом виталне промене природе 
музичког објекта и околности бележења/извођења/слушања музике;

3) у постмодерној музици, овај прелаз представља метафору за кому-
никацију.

Полазна тачка. – У делу свог сажетог, експлицитног бављења проблемати-
ком односа доминантно визуелне и доминантно аудитивне културе у ок-
виру западне цивилизације,2 Волфганг Велш каже да је западна традиција 
примарно карактерисана визуелним цртама, мада „првобитно оксидентал-
на култура уопште није била култура вида, већ култура слуха“.3 Међутим, 
од V века п.н.е. развојни ток европске културе почиње да се обликује као 
доминантно визуелни, иако паралелно расте и сумња у моћ визуелног као 
главне одреднице те културе. Та сумња израста из уверења да би смисао 
одреднице требало у ствари да припадне оном слушном.4

Због свог покушаја спајања филозофске, уметничке и перспективе 
животне средине, Велш је унеколико двосмислен при разматрању овог пи-
тања. Тако, полазећи од филозофских аргумената, он усмерава своју мисао 
према прагматичном савету, предлажући неку врсту „акустичког дизајна“ 
за нашу околину; прецизније, скицирајући својеврстан водич за излажење 
на крај са свакодневном галамом која нас окружује. Велш изјављује да је „ос-
новно правило избегавати оно што је непотребно, а добро дизајнирати оно 
што је потребно“, сматрајући при томе да је „акустичка умереност потреб-
на и корисна“5 и да су нам „у бомбардовању чула потребне зоне прекида, 
знатних пауза, тишине“.6

Мада делећи Велшово интересовање за питање транзиције од културе 
вида до културе слуха у оквиру савремене теоријске расправе, као и њего-
ву опрезност у подржавању аудитивне културе и одређењу њених погодних 
критеријума, ми ћемо се радије усредсредити на метафорички ниво обухваћен 

2 Уп. исто., ”On the Way to an Auditive Culture?“, 150-67.
3 Исто, 153.
4 Исто, 154–7. Овде Велш реферира на Мартина Хајдегера (Martin Heidegger), Фрид-
риха Ничеа (Friedrich Nietzsche), рецентну француску филозофију, Дитмара Кампера 
(Dietmar Kamper), Петера Слотердајка (Peter Sloterdijk), Маршала Меклуана (Marshall 
McLuhan) или Јоакима-Ернста Берента (Joachim-Ernst Berendt), кога, на пример, аутор 
види као оног ко „најистрајније пледира за прелаз од визуелне ка аудитивној култури” 
(исто, 150).
5 Исто, 163.
6 Исто
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више теоријски него прагматично усмереним аспектом његовог дискурса.
Тај аспект, који је значајнији за ово наше испитивање, може се уочити у 

Велшовој опсервацији о томе да је транзиција од визуелне према аудитивној 
култури „погодна и повољна“ јер ће „интензивирати нашу свест о другим љу-
дима и природи” и „биће способна за учење пре него само за изношење одлу-
ка“.7 Тим речима Велш заправо алудира на самодовољност езотеричности ви-
соког модернизма, указујући на уопштено контрастне одлике које означавају 
пријемчивију и толерантнију културу постмодернизма. У ствари, цитиране 
речи садрже одређену критику модернизма, из аспекта слушања као кључног 
појма тог критицизма. Па ипак, то не значи никакво препоручивање „слепе“ 
културе јер Велш с правом истиче да „велико залагање за слушање не значи 
да би у будућности људи требало да користе само своје уши, већ пре то да би 
(...) наше опхођење са другим људима и, уопште, са светом требало да постане 
пријемчивије, пажљивије, помирљивије“.8 И да је „чисто чулни смисао гле-
дања и слушања увек праћен далекосежнијом димензијом значења“.9

Мада дубље укорењен у „општу“ естетичку него у посебно уметничку, 
нарочито не музичку мисао, тај став је, међутим, валидан и за музику, и то 
из два различита аспекта. Један од њих се тиче музике онтолошки, а други 
„стилистички“.

1)„Прелазни“ карактер онтологије музике. – Промишљен из угла првог 
од два поменута аспекта, који се односи на саму природу музике,10 гледање 
и слушање, а тиме и укупна тема прелаза из културе гледања у културу 
слушања, имају посебну позицију. Најпре, због генерално специфичног од-
носа визуелних и аудитивних елемената у сфери музичког комада, а онда, 
посебно, зато што се онтологија музике при томе указује као „транзицио-
на“, с обзиром на то да је заправо базирана на том односу. Сем тога, музичка 
онтологија, као таква, већ у оквиру себе саме обухвата различите транзици-
оне тачке. Оне откривају не само да су визуелно и аудитивно произвели од-
ређене уметничке форме захваљујући њиховој променљивој појединачној 
доминацији током развоја европске музике, већ и да те форме нису никада 
биле коначне.

Да бисмо то објаснили, пођимо од констатације да је круцијални циљ 
музике да буде слушана, што значи да је циљ музике да досегне стање своје 

7  Исто, 151.
8  Исто, 152.
9  Исто
10 Овде посебно имамо у виду европску професионалну музику.
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феноменалне појавности и оствари своју феноменолошку функцију. Међу-
тим, да би била слушана, музика мора бити извођена. А да би била извође-
на, она претходно мора бити „конзервирана“ у запису,11 који ће и омогући-
ти њено извођење. На тај начин опредмећен као нефеноменалан и нетем-
поралан модус музичког дела, његов запис представља главни предуслов 
феноменалне појавности тог дела. Тако, гледано из перспективе проблема 
филозофски и естетички тумачене транзиције у сфери културе уопште, 
музика представља изазов тој перспективи. Наиме, већ од првих примера 
записивања, музика демонстрира узрочно-последичне везе између визуел-
ног12 и аудитивног већ у свом унутрашњем, фундаменталном бићу. Дакле, 
свако извођење нотираног музичког остварења има смисао специфичне 
транзиције од визуелног до слушног.

Последично, онтологија музичке композиције је „опипљиве“, објекти-
вистичке и „неопипљиве“, феноменалне природе. У питању је, дакле, ег-
зистирање композиције у форми „интенционалног” и „реалног објекта“;13 
„текста“ и звука.14 А управо то и јесте разлог за нашу тврдњу да је – већ 
онтолошки – музика „транзициона“. То би требало имати у виду чак и у 
случају велшовског приступа, када се питање транзиције разматра из једног 
ширег културолошког аспекта.

Наиме, примењено на музику, Велшово разматрање овог питања 
је смисленије у њеном „стилистичком“ пољу, прецизније, када се фокус 
промишљања транзиције помери ка њеној методолошкој и композицио-
но-техничкој сфери и разматра из аспекта стилистичких тенденција и то-
кова. Зато ће се основни угао нашег испитивања најпре тицати динамике 

11 Ово се, дакако, не односи на све музичке праксе.
12 Визуелно партитуре може се овде упоредити са визуелним у запису вербалног тек-
ста. Обе врсте записа тичу се система специфичних знакова којима се преноси смисао: 
појмовних (као у случају вербалног текста) и непојмовних (као у случају „музике као 
текста”). Последично, обе врсте „класичног“ записа могу додатно да демонстрирају и 
истицање визуелног, као што то нпр. чине вербални запис у својим вербо-воко-визуел-
ним „најавама“ и формама, или музички запис, нпр. у својим могућим „скулптуралним“ 
импликацијама.
13 Уп. Roman Ingarden, Ontologija umetnosti, prev. Petar Vujić – Ljubica Rosić, Novi Sad, 
Književna zajednica Novog Sada, 1991. Када то кажемо, не заборављамо да – према 
Ингардену – слушаочева перцепција представља треће онтолошко ’место’ композиције. 
Међутим, то у овом тренутку неће бити предмет нашег разматрања, као ни рецепција 
музичког дела као још један његов могући онтолошки „слој“. Више о томе: Мирјана 
Веселиновић-Хофман, Пред музичким делом – Огледи о међусобним пројекцијама естетике, 
поетике и стилистике музике 20. века: једна музиколошка визура, Београд, Завод за уџбенике, 
2007.
14 Уп. Carl Dahlhaus, Musikästhetik, Köln, Musikverlag Hans Gerig, 1967. 
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и видова преовлађивања визуелног или аудитивног у оквиру развоја саме 
музике. Како се овде бавимо савременом европском музиком, промислиће-
мо ову тему примарно као симптом високог модернизма, тј. авангарде,15 и 
постмодернизма.16

2) Транзиција од визуелног до слушног као симптом музичке авангарде. – 
Авангарда је остварила неколико „модела“ преовлађивања визуелног у му-
зици, путем којих је заправо одредила специфичну позицију аудитивног.

а) С једне стране, авангарда је инсистирала на крајњој детаљизацији 
партитура. То је било неопходно нарочито у случајевима композиција ба-
зираних на интегралном серијализму или микрополифонији. Тиме музичка 
авангарда показује да њено онтолошко „поверење“ лежи првенствено у објек-
тивној, партитурној, у крајњој линији визуелној форми егзистенције музич-
ког дела. Међутим, понекад је запис до те мере детаљизован да га није могуће 
до краја стриктно интерпретирати. То се догађа када партитура, тј. визуелна 
страна композиције, нужно, мада неинтенционално, захтева од извођача од-
ређени степен слободе. Последично, ту је посреди унутрашње померање те-
жишта од доминације строго визуелног до слободно слушног. Међутим, чак 
и као изведена с најстриктнијим поштовањем записа, дакле „идеално“, сло-
женост композиције „конзервиране“ уситњено детаљним записом не може 
да буде перципирана по свим детаљима тог записа. То значи да би испити-
вање самог записа могло да открије знатан „вишак“, који измиче уху.

У вези с тим поменимо, рецимо, Штокхаузенова (Stockhausen) „поља 
слободе“ из његове композиције Групе, или партитуру Лигетијевог дела 
Атмосфере, као неке од најтипичнијих примера у којима се може уочити 
тај „вишак“. Овде ћемо се, међутим, позабавити једним примером из сав-
ремене српске музике. Реч је о трећем ставу композиције Срђана Хофмана 
Отисци звучања за мешовити хор (1982).

15 О мом ставу према високом модернизму као авангарди, уп. Mirjana Veselinović-Hof-
man, “Problems and Paradoxes of Yugoslav Avant-garde Music (Outlines for a Reinterpreta-
tion)”, у: Impossible Histories – Historical Avant-gardes, Neo-avant-gardes, and Post-avant-gardes in 
Yugoslavia, 1918-1991, ed. by Dubravka Đurić and Miško Šuvaković, Cambridge, Massachusetts 
– London, England, The MIT Press, 2003, 404-41; такође, уп. Mirjana Veselinović-Hofman, 
Stvaralačka prisutnost evropske avangarde u nas, Beograd, Univerzitet umetnosti, 1983.
16 Истакнимо овде ортографску разлику коју правимо између речи „пост-модернизам” 
и „постмодернизам”. У првом случају, када је писана са цртицом после префикса „пост”, 
реч означава све токове који су у музици уследили после модерне. У другом случају, без 
цртице, реч се односи на посебну композиторску методологију, која се конституисала 
после модерне (Уп. Мирјана Веселиновић-Хофман, Фрагменти о музичкој постмодерни, 
Нови Сад, Матица српска, 1997, 15–9).
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Став носи назив Орао,17 а компонован је на истоимену песму књижевни-
ка и сликара Драгоша Калајића. Та песма припада жанру визуелне поезије, 
а састоји се од једне једине речи: „орао”. Визуелно је обликована као слика 
орла. Управо као таква, дакле као пример визуелне поезије, послужила је 
композитору за вербалну и визуелну основу његове партитуре.

Пример 1
Срђан Хофман: Орао

Мада може бити протумачена и као типичан пример вербо-воко-визуелног 
жанра,18 партитура Орла може бити протумачена и као једнако карактерис-
тичан пример за тематику којом се овде бавимо.

17 Наслови осталих ставова композиције су: Квадрати туге; ЕПП 1; ЕПП 2; Паук, сат и 
киша.
18 Mirjana Veselinović-Hofman, “Musicology vs. Musicology from the Perspective of Inter-
disciplinary Logic”, у: On Methods of Music Theory and (Ethno-)Musicology – From Interdiscipli-
nary Research to Teaching, ed. by Nico Schüler, Frankfurt am Main, etc., Peter Lang, 2005, 9–38.
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Партитура представља детаљан запис 36 хорских деоница третираних 
солистички, на акордској основи педала повереног преосталим гласовима 
мешовитог хора. Поменутих 36 гласова дистрибуирају сегменте шестотон-
ског кластера на веома специфичан начин. У солистичким деоницама се 
излажу две кластерске фигуре: у женским гласовима фигура (D)-D-His-Cis, 
а у мушким гласовима иста фигура експонирана за квинту ниже – (G)-G-
Eis-Fis. С визуелног становишта, реперкусија следи контуре облика орла, 
постижући при томе и одређен метрички ефекат. Сваки глас укључује реч 
„орао” повезану са тоновима „своје“ кластерске фигуре, што је све садржај 
који се понавља онолико дуго колико се глас чује. Завршна „тачка“ сваког 
гласа, пак, постаје визуелни конституент исте слике – орла. Сем тога, сим-
болично, суптилне нијансе најтише динамике с њиховим крешендима и де-
крешендима такође „следе“ формалну динамику орла. Као што то чине и 
специфични колористички ефекти трења звукова словâ саме речи „орао”, 
што је директна последица описане реперкусије.

Наравно, током слушања, таква прецизност ни индивидуалних део-
ница ни њиховог имитационог јединства и тока не може бити перципи-
рана до детаља; звучни резултат неизбежно напушта сопствену нотациону 
стриктност.

б) С друге стране, авангардни покрет од визуелног ка аудитивном, у 
оквиру доминације визуелног, догађа се чак и експлицитније у оквиру ком-
позиција базираних на алеаторичкој техници, те су нотиране битно дру-
гачије. У различитим видовима и различитом степену оног сугерисаног, 
пре него стриктно фиксираног музичког звука, ова композициона техника 
обухвата различите нивое слободе, у зависности од одлука извођача о реа-
лизовању тог сугерисаног. Најдаља тачка те слободе односи се на збивања 
где је графичка нотација усредсређена на визуелне квалитете до степена 
њихове самодовољности, чиме на специфичан начин дејствује као независ-
на од својих могућих звучних појавности. Обликовање звука „записаног“ 
таквом партитуром припада пракси индетерминизма. Тиме графичка 
партитура, која по природи ствари указује на доминацију визуелног једне 
композиције, сугерише и узрокује потпуну слободу аудитивног те компози-
ције. То значи да независност визуелне и звучне „форме“ једног музичког 
остварења може да се успостави и у „оба смера“. Наиме, његова аудитивна 
појавност такође може да продукује међусобну независност аудитивне и ви-
зуелне компоненте истог остварења.

Као изузетан пример те реверзибилности, поменућемо графику Фузија 
Владимира Тошића.
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Графика је инспирисана композиторовим музичким комадом истог 
имена, писаног за камерни ансамбл.19

Комад је структурисан према композиционој процедури понављања 
и (постепене) редукције минималистичког типа,20 а нотиран са крајњом 
прецизношћу. Али у звучној појавности комада, његове структуралне ком-
поненте као што су индивидуални модели тонских висина и ритмичких 
вредности постају замагљени. Једини „маркери перцепције” су моменти не-
знатних промена које се догађају у оквиру протицања тих модела.

Као да је та релативна независност звучне појавности дела од њего-
ве нотиране форме стимулисала визуелну креацију – графику Фузија. Она 
припада пољу визуелних уметности, а њена могућа музичка „интерпрета-
ција“ проистиче из одлуке самог аутора о томе да ли ће своју графику трети-
рати и као партитуру. И управо та одлука квалификује графику Фузија као 
партитуру музичког остварења. Тиме сад сама графика функционише као 
нова партитура „истог“ комада, партитура једне друге, рекли бисмо „дру-
гостепене“ звучне креације, сада остварљиве у сфери индетерминизма.

У случају Фузије, транзиција од визуелног ка слушном, имплицирана 
иницијалном партитуром, производи реверзибилну транзицију  од слуш-
ног ка визуелном, тј. до графике Фузија, да би се потом процес поново вра-
тио доминацији слушања.

Међутим, није изгледно да објашњени видови транзиције – од визуел-
ног до аудитивног могу бити диференцирани као такви само према фено-
меналној појавности музичког дела. Јер, у процесу свог егзистирања, било 
који музички ток је онтолошки доминантан управо у својој феноменалној 
појавности. Ма на који начин структурисан или, пак, препуштен потпуно 
слободној импровизацији, тај ток садржи одређене „маркере” перцепције 
– да парафразирамо Булезово (P. Boulez) излагање о форми21 – од којих су 
основни они на почетку и завршетку одређеног музичког тока. Мада би 
глобалне структуралне одлике музичког тока могле бити идентификоване 
према тим базичним, као и осталим опаженим „маркерима” – барем с об-
зиром на општу диференцијацију између стриктно музички организованог 
звука и његовог спољашњег импровизационог карактера – сам ниво пер-

19 Иза Фузије за камерни ансамбл (1978), следе бројне верзије Фузије за друге инстру-
менте; на пример,  за гонгове (1980), чинеле (1980), удараљке (1980), флауту (1988). Неке 
од верзија су чак прилично удаљене с обзиром на материјализацију њихове заједничке 
композиционо-техничке идеје. 
20 О томе више у: Marija Masnikosa, Muzički minimalizam, Beograd, Clio, 1998; Vladimir 
Tošić, OPUS 4 Dokumenti, Beograd, SKC, 2001.
21 Pierre Boulez, “Form”, у: Orientations – Collected Writings – Pierre Boulez, ed. by Jean-Jacques 
Nattiez, Cambridge, Harvard University Press, 1986, 90–6. 
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цепције није довољан за поуздан закључак о степену транзиције од објек-
тивистичке до феноменолошке онтологије. Тај закључак, дакле, не може 
бити у потпуности валидан без визуелног индикатора.

в) У вези с футуристичким идејама о уметности буке и аеромузици,22 
које поздрављају експанзију звучног поља музике, реч је о још једној авангар-
дној стази транзиције према доминацији аудитивног. Та транзиција је јас-
но уочљива на феноменалном нивоу, због чега транзицији нису потребни 
визуелни „медијатори“ да би била идентификована. Разлози за то леже у 
чињеници да су футуристички манифести, заједно са својим разноврсним 
бучним реализацијама, захтевали неколико ствари: музичко померање ка 
амбијенталном звуку, замењивања тонова шумом, музичке инструменте с 
механизмима специјално начињеним за постизање разноврсности шума, 
грађење нових музичких инструмената који имитирају шум. Ови манифес-
ти имају за циљ ширење „религије брзине“, установљење „друге стране“ 
музике.23 Тиме они, у крајњој линији, одустају од композиционо-техничког 
професионализма и провоцирају знатно померање ка пољу звука, које је 
проширено до крајњих граница – до поља неструктурисаног звука сваке 
врсте. Футуристичка авангарда је експлицитно показала да путеви нашег 
мишљења музике могу да се фокусирају на наше ухо пре него на око.

г) Управо је то и кључна тачка електронске музике, у којој су футу-
ристичке идеје о проширеном звуку нашле своју будућност, тј. могућност 
потпуне реализације. Тако, с једне стране, електронска музика укључује и 
процесуира сваки замисливи звук као свој конкретан материјал. С друге 
стране, помоћу партитура начињених у виду писаних објашњења процеса 
креирања звукова, или партитура апроксимативног карактера а, у највећој 
мери, одрицањем од било каквог партитурног записа, електронска музика 
суштински заступа културу слушања.

д) Исто то чини и акузматичка музика. Она је у тесној вези с електронс-
ком музиком и укупним питањем транзиције према аудитивном, с обзиром на 
то да сугерише да сви визуелни елементи везани за једну композицију и њена 
извођења треба да буду игнорисани током њеног слушања, а у корист апстрак-
тних својстава њеног звука.24 То значи да концепт акузматичке музике пориче 
важност било какве индиције експлицитно или имплицитно референцијалног 
слушања, директне или индиректне визуелне информације у вези са физич-

22 Luigi Russolo, “L’arte del Rumori” (1916) и Filippe Tomaso Marinetti, “Aeromusica, Aero-
pittura” (1929), Интернационални часопис за музику Нови Звук, 2, 1993, 57–62. 
23 Исто
24 Уп. Andy Hamilton, “The Concept of the Acousmatic”, International Magazine for Music 
New Sound, 26, 2005, www.newsound.org.yu; Roger Scruton, The Aesthetics of Music, Oxford, 
Clarendon Press, 1997. 
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ким пореклом употребљеног звука, његовим записивањем, гестовима извођача, 
разним амбијенталним импликацијама итд. Стога акузматичка музика пред-
ставља конзистентну декларацију одбијања визуелних компонената у пољу 
перцепције и разумевања музике, декларацију доминације културе слушања.

Да бисмо се приближили овом искуству, предлажемо један чисто звуч-
ни пример: снимак композиције Куда са птицом на длану за удараљке и тра-
ку (1979)25 Иване Стефановић.

Композиција је грађена на основу узрочно-последичних односа звука, 
који потиче из три различита извора. У питању су живи звук удараљки, кон-
кретан и електронски звук. Следећи своја размишљања о односу између живе 
музичке материје и њених синтетичких перспектива, ауторка креира музичку 
драматургију која демонстрира „могућност спајања првог (ветар, вода, ватра) и 
последњег (синтетизованог, електронског) звука с перкусијама као константом 
људског инструментаријума”.26 У тим амалгамима звучних материјала дела, 
њихово физичко порекло остаје углавном недоступно слушаоцу.

ђ) Насупрот акузматичкој декларацији нереференцијалног слушања, пос-
тоји подједнако експлицитна и декларација референцијалног слушања, која 
такође подржава перспективу доминације аудитивног. То је перспектива која 
директно следи природу футуристичког проширеног звука. Мислимо овде на 
Кејџов (Cage) „манифест 4’33’’, који симболизује одређену „музичку“ легали-
зацију буке, случајне звукове као могући садржај „музичке“ тишине. Прециз-
није, одсуство музички структурисаног звука, схваћено метафорички као тиши-
на, а концептуално као музички комад, такође резултира доминацијом слушног. 
Међутим, та доминација не дејствује као симбол апстрактног чујења структури-
саног звука, већ као конкретно чујење неструктурисаног звука, буке.

Тако, готово „институционално“, сви описани путеви мишљења му-
зике суочавају нас с транзицијом ка слушном и примарношћу слушног у 
оквиру потпуно измењених естетичких и технолошких услова у оквиру ев-
ропске музике 20. века.

3) Транзиција према слушном као метафора за комуникацију у постмодерниз-
му. – У постмодерној музици, транзиција од културе гледања ка култури слу-
шања има углавном метафорички смисао јер је примарно базирана на фено-
мену комуникације као једној од најтипичнијих одлика читаве постмодерне 
културе. С обзиром на то да је отелотворена у различитим областима и на 
различитим нивоима укупног постмодерног „света уметности” (А. Данто/
Danto), та транзиција, рекли бисмо, има смисао метафоре за комуникацију. 

25 Пратећи компакт диск за бр. 31 Интернационалног часописа за музику Нови Звук.
26 Речи Иване Стефановић цитиране у: Ana Kotevska, „Unutrašnji pejzaž Ivane Stefanović”, 
late 20th century Serbian music, Belgrade, SOKOJ CD 205, s.p. 



Мирјана Веселиновић-Хофман: На стазама транзиције: од ока до...

71

Неки од кључних показатеља те транзиције могу бити идентификова-
ни у пољу избора музичког материјала и методологије његовог третмана. 
Аисторична историја, као једна од најважнијих црта постмодерне музике, 
јесте један од тих показатеља.

Аисторична историја односи се на све оне феномене који сугеришу 
висок степен коегзистенције различитих музичких материјала у компози-
цији. Међу тим феноменима су: аисторичка стваралачка рецепција музике, 
усмерена на установљење вишег степена функционалности него историјске 
временитости у контексту једног дела;27 „универзум без универзалног”, што 
импликује сапостојање различитих „програма лишених историје”;28 цитат-
ност и аутоцитатност; интертекстуалност, метамузичке референце, еклек-
тицизам итд. Све ове појаве подразумевају велике међусобне удаљености 
коришћених музичких материјала с обзиром на њихово порекло (географ-
ско, хронолошко, итд.) и њихове поетичке и стилистичке сродности. Упра-
во зато укључују могућности употребе тих материјала или према њиховим 
чисто музичким квалитетима или значењима које сугеришу по принципу 
pars pro toto. Наиме, употребљени у композицији као синхрони или јукста-
понирани – поменимо само основне видове њиховог коришћења – ови ма-
теријали преносе одређена значења њихових примарних композиционих 
контекста у нови композициони миље. Тако, као структурални елементи 
тог новог миљеа, ови материјали функционишу и као означитељи. Стога, у 
крајњој линији, њихова коегзистенција подразумева да се они нужно и ин-
тенционално уодношавају, „комуницирају“ и међусобно се „ослушкују“.

Захваљујући таквој композиционој методологији постиже се виши ниво 
комуникације и на друштвеном плану. Ово се тиче „комуникације“ између 
композиције и њеног конзумента. Јер, метафорички, слушање порука упот-
ребљених означитеља индикује слушање другог. Заиста, разумевање порука 
зависи од слушаочевих способности да препозна те означитеље, као и од 
распона и квалитета његовог знања о њиховим примарним контекстима.

Стога оба овде објашњена пута комуникације у постмодерној музици – 
онај између музичких материјала коришћених у композицији и онај између 
композиције и њеног слушаоца – демонстрирају метафоричку природу 
слушања и његове примарности у оквиру музичког постмодернизма. 

На пример, у композицији Silenzio за алт-флауту, бас-кларинет, женски 
хор и гудачки ансамбл (1996) Милана Михајловића, неколико контекстуал-

27 Reinchard Febel, “Nähe und Ferne. Die zeitgenössische Musik”, NZfM, 2, 1993, 5. 
28 David Roberts, “Marat/Sade oder die Geburt der Postmoderne aus dem Geist der Avant-
garde”, у: Postmoderne: Alltag, Allegorie und Avantgarde”, hrsg. von Christa und Peter Bürger, 
Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1992, 171.
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но различитих елемената се сусреће, међусобно „ослушкује“ и „комуници-
ра“ на тему тишине. Ти елементи једне интертекстуалне музичке целине, 
креиране у оквиру ауторових оштрих хармонских средстава, који происти-
чу из десетотонског сазвука су: поема Торквата Таса (Torquato Tasso), цитат 
из Монтевердијевог (Monteverdi) мадригала Chiome d’oro, плагална каденца 
с пикардијском терцом тонике де-мола, и неколико разложених акорада 
из другог става Концерта за клавир бр. 2 Сергеја Рахмањинова. Захваљујући 
њиховим разликама, а при томе и означујућим капацитетима, компози-
ција преноси до својих слушалаца ауторову метафору тишине. Додуше, то 
није „тишина минулих векова, ни тишина притајене (песникове) љубавне 
чежње, већ немост над ововременим светом.“29

Закључна тачка. – Из свега реченог проистиче да на стазама транзиције од 
ока до „уха нашег мишљења” музике, нема ни само једне, ни коначне тран-
зиције од визуелног до аудитивног. Јер, од тренутка када је музика почела 
да се бележи, егзистира једна сложена онтолошка „игра“ између визуелног 
и слушног, у којој они једно друго узрокују, подржавају, поричу или зане-
марују, али се међусобно никада дефинитивно не „поражавају“. Та „игра“ 
је током 20. века била учестана, реверзибилна и усмерена ка метафорич-
ком смислу транзиције у својим последњим, постмодерним декадама. Таква 
транзиција ка слушном, као парадигма комуникације, показала се једнако 
карактеристичном и дејственом и у сфери обликовања музике и у сфери 
њене савремене друштвене рецепције.

29 Ивана Вуксановић, „Тишина без спокоја”, Нови Звук, 10, 1997, 95.
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Пример 3
Милан Михајловић: Silenzio
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Mirjana Veselinović-Hofman

ON THE PATHS OF TRANSITION FROM THE EYE TO THE
“EAR OF OUR THINKING” MUSIC

SUMMARY

Starting from Wolfgang Welsche’s considered thought of the way from a visual to an 
auditive culture, we examined this matter in the fi eld of contemporary music. The focus 
here was the essence of this way regarding the distinctive nature of music.

This subject, “On the Paths of Transition From the Eye to the ‘Ear of Our Thinking’ 
Music”, can be elaborated from many aspects, among which are the more general, such as 
social, cultural or environmental, and the more specifi c, such as the musical. We confi ned 
ourselves to the musical aspects, and concentrated on the two of them: the predominantly 
ontological aspect, which implies the relationship between the visual and the auditive in 
the sphere of notated music, and the ‘stylistic one’ – referring to the relationship between 
the avant-garde and postmodernism. 

Using examples from contemporary Serbian music, we showed that:
1) the particular relationship between the visual and the auditive, which is 

characteristic of a musical piece, produces a ‘kind’ of its own ontology that can be 
conceived as ‘transitional’; 

2) in high musical modernism, here considered in the sense of the avant-garde, the 
transition from the seeing to the hearing is a symptom of the vital change of both the nature 
of the musical object and the circumstances of notating/performing/listening to music;

3) in postmodern music, this transition carries a metaphor for communication. 
The inference is that there is no single nor fi nal transition from the visual to the auditive. 
Ever since music began to be noted down, there has been an ontological ‘game’ between 
the seeing and the hearing, in which they have caused, supported, denied, or neglected, 
but have never really ‘defeated’ each other. Rather, this ‘game’ was frequent and 
reversible throughout the 20th century, producing the metaphorical sense of transition in 
its last, postmodern decades. It concerns the transition to the hearing as the paradigm of 
communication, which is equally characteristic of and effective in the sphere of shaping 
music and its contemporary artistic and social reception.




