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Чланак примљен 1. 4. 2008.
УДК 78.071.1 Ерић З.

Марија Николић

УРЕЂЕНОСТ НЕРЕДА/НЕУРЕЂЕНОСТ РЕДА КАО MODUS 
VIVENDI ЦИКЛУСА СЛИКЕ ХАОСА ЗОРАНА ЕРИЋА1 

 Као и сваки „нелинеарни систем“, и ова музика је за-
снована на модификацијама иницијалне музичке супстанце 
(оквира звука) кроз време. Та супстанца ствара број клоно-
ва, који мењају цео систем чинећи нову (независну) реалност. 
Различити оквири звука следе и/или граде један другог у спе-
цифичном поретку („изолованом времену“) стварајући осци-
лирајуће структуре расуте преко „брзинских слојева“.2

Апстракт: Циклус дела Слике Хаоса (1990–1997) Зорана Ерића проистекао је из ком-
позиторовог промишљања света као хаотичног ентитета, чија хаотичност почива на 
законитостима теорије хаоса. Кренувши од ове идеје, преиспитали смо однос при-
нципа теорије хаоса и музичког материјала у датом циклусу, као и концептуалну 
сферу композиција, проистеклу добрим делом из контекста времена и места њихо-
вог настанка. Изградивши дела на дуализму наизглед „опозитних“ парова – музич-
ко/ванмузичко, звучно/вербално, научно/уметничко, несхватање/прихватање, 
оригинал/клон, субјекaт/објекaт, друго/исто – аутор је проблематизовао вечна пи-
тања о односу поретка и хаоса, али и понудио могуће решење у идеји достизања 
равнотеже коју смо поистоветили са феноменом ивице хаоса.
Кључне речи: Слике Хаоса, хаос, поредак, динамички/нелинеарни/хаотични систе-
ми, инпут/аутпут, фрактал, клон, клонирање, итерација, турбуленција, равнотежа, 
Друго, субјект, ивица хаоса

1 Ова студија је настала на основу дипломског рада „Слике Хаоса“ Зорана Ерића. „Ивица 
хаоса“ као извор уметничке креативности, писаног под менторством доцента др Весне Ми-
кић и одбрањеног 19. септембра 2007. на Факултету музичке уметности у Београду.
2  Zoran Erić, Images of Chaos II. The Abnormal Beats of Dogon, The Score, Belgrade, 1991-1992.



Нови Звук

78

Наше разматрање циклуса Слике Хаоса (1990–1997),3 насталог из пера јед-
ног од најистакнутијих српских композитора данашњице Зорана Ерића 
(1950), могли бисмо започети питањем – на који начин ванмузичко постоји 
у музичком делу? Важност овог онтолошког питања проистекла је из ос-
новних координата поменутог петоделног циклуса – контекста деведесе-
тих година 20. века у Србији, када ова дела настају, и проблемског оквира 
теорије хаоса/хаосологије (chaos theory) на чијим принципима композиције 
почивају. Иако наизглед без заједничких особина, ове координате имају 
своју тачку пресека – феномен хаоса. Ерићева заокупљеност овим феноме-
ном чини се да је проистекла из његовог промишљања света као хаотичног 
ентитета, чија хаотичност почива на законитостима дате теорије. Тако је 
основна замисао хаосологије – уређеност нереда/неуређеност реда – аналог-
на начину на који, према ауторовом мишљењу, функционише универзум, 
што је јасно истакнуто у вербалном тексту Четврте слике циклуса, Нисам 
говорио, који започиње речима: Ово је стабилан хаос, Ово је самоорганизујући 
систем, Храни се редом из мора нереда...4 То нас даљим умрежавањем асоција-
ција доводи до замисли да је свака композиција циклуса понаособ изнутра 
вођена принципима хаосологије (морфолошки ниво), а споља композито-
ровим филозофским погледом на реалност (концептуални ниво), на извес-
тан начин замишљена као врста слике света (читај: хаоса) у коме живимо. Из 
ова два становишта (морфолошког и концептуалног) проистиче мисао да 
хаос постоји у делима Ерићевог циклуса на два начина. Прво, као метафора 
једног времена и једне земље у њему, а шире гледано једне цивилизације с 
великим бројем префикса пост – постисторијске, постиндустријске, пост-

3  Циклус је сачињен од пет композиција/слика следећих назива: Велика црвена мрља 
Јупитера (1990, за озвучено чембало и живу електронику/траку, а постоји и верзија са 
додатим удараљкама), са ставовима Несхватање–Отпор–Бес–Прихватање; Абнормални 
ударци Догона (1990–1991, нова верзија 1991–1992. за бас кларинет, клавир, удараљке и 
живу електронику), са ставовима Несхватање–Отпор са Бесом–Прихватање са Чуђењем; 
Хелијум у малој кутији (1991, нова верзија 1999. за 48 гудачких инструмената) са ставовима 
Несхватање-Отпор (Чуђење, Прихватање); Нисам говорио (1995. за алт саксофон, бас 
усну хармонику, мешовити хор и глумца–наратора) у једном ставу; Оберон Концерт 
(1997, нова верзија 2006. за флауту и инструментални састав), са ставовима Несхватање–
Отпор I–Чуђење I–Отпор II–Чуђење II–Отпор III–Прихватање–Епилог. Према речима 
композитора, ставови композиција „образују емоционални циклус који се састоји од 
уобичајених реакција које наступају након промене (претходно) установљених услова“. 
Према: Zoran Erić, Images of Chaos I. The Great Red Spot of Jupiter, 1990. Реч је о четири фазе 
које се одвијају редоследом: несхватање (онога што се дешава, неприпремљеност на 
непознато), отпор (због наметања нових правила, систем се доводи у стање пред почетак 
турбуленције), бес (изазван неочекиваним околностима, турбулентно стање у коме се 
правила руше), прихватање (онога чему се опирало). 
4  Зоран Ерић, Слике Хаоса IV. Нисам говорио, партитура, Београд, 1995.
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блоковске, постсоцијалистичке – смештене у доба постмодерне. Друго, као 
млада, популарна теорија, а према гледиштима многих истраживача на-
учна дисциплина, утемељена на тековинама математике и физике, чија се 
достигнућа данас примењују у најразличитијим научним и „ненаучним“ 
областима.

Сложен и вишеструки идентитет датих остварења условио је укрш-
тање теоријског и аналитичког говора, покретање различитих дискурса, 
те интердисциплинарни приступ одабраној проблематици. Ови приступи 
садржани су у два коегзистентна проблема, неопходна за целовито разу-
мевање Ерићевог циклуса: (1) однос принципа теорије хаоса и музичког 
материјала, (2) концептуална сфера композиција, социолошки и естетички 
аспекти. 

Линеарно/Нелинеарно, Стабилно/Нестабилно, Цело/Не-цело

У намери да спознамо начине испољавања феномена теорије хаоса на ком-
позициони поступак и изглед музичких података у Сликама Хаоса, пошли 
смо од сагледавања карактеристичних особености хаосологије – представље-
них паровима Линеарно/Нелинеарно, Стабилно/Нестабилно, Цело/Не-цело, са 
циљем да их поступком метафоричне транспозиције идентификујемо у 
композицијама циклуса. 

Када је 1987. године издата књига Џејмса Глајка Хаос,5 једна од најоп-
сежнијих и најпопуларнијих публикација ове врсте, теорија хаоса је већ пре-
шла пут од оспораване, „ненаучне“, дисциплине до легитимне науке, од 
теорије до метода рада, од скупа веровања до начина мишљења. Као „на-
ука о општој природи система“,6 хаосологија је шездесетих и седамдесетих 
година 20. века привукла пажњу научника из различитих области (мате-
матичара, физичара, биолога, хемичара, еколога, метеоролога, сеизмолога, 
астронома итд.), који су се интересовали за изучавање динамичких система 
(тј. оних у сталном протоку какви су, на пример, живи организми, еко-сис-
теми, временске прилике, берза...) и то нелинеарних, заснованих на промена-
ма иницијалне супстанце (обрасца) кроз време, што их наспрам линеарних, 
предвидљивих система, чини непериодичним и осцилујућим. Парадок-
сално, ови хаотични системи јесу у бити детерминистички/стабилни јер се 
одвијају према одређеним законитостима, али истовремено и насумични/

5  Упореди: James Gleick, Chaos: Making a New Science, New York, Penguin Books Ltd, 1987. 
У овом раду је коришћено издање на српском језику: Džejms Glajk, Haos, Beograd, Narodna 
knjiga - Alfa, 2001.
6  Исто, 11.
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нестабилни јер постојање тих законитости не искључује рандомизираност.7 
Наиме, иако је систем заснован на одређеним обрасцима, ми га не можемо 
у потпуности контролисати јер не можемо прецизно знати како ће његови 
параметри реаговати на одређене услове одвијања процеса. Зато се кључни 
феномени теорије хаоса којима се објашњавају различити типови нелине-
арних динамичких система – попут тзв. осетљиве зависности од иницијалних 
услова, познатије као лептиров ефекат (butterfl y effect), Смејлове потковице 
(Smale’s Horseshoe), функцијске итерације (function iteration), петље повратне 
спреге (feedback loop), бифуркације (bifurcation), атрактора (/strange/ attractor)... 
– одвијају по принципу дејства инпута на аутпут и обрнуто. Тако, и нај-
мање промене почетних услова система могу да створе огромне разлике у 
његовом коначном резултату, као што и аутпут једног резултата може да 
постане инпут за израчунавање следећег и тако редом.8 Ово се посебно од-
носи на живе системе (а таквим сматрамо и музичко дело), којима је услед 
„отворености“ неопходан feedback за (само)регулацију.9 

Једна од основних појава којом се описује и моделује понашање хаотичних 
система јесте фрактал, чији су основни параметри: (1) фрактална димензија и 
(2) концепт самосличности (self-similarity; може се превести и као себисличност 
или самоједначење).10 Док се под фракталним димензијама подразумевају не-
цели облици, који су, насупрот еуклидским, неправилни, сложени, фрагмен-
тарни, модулаторни и гранајући,11 под концептом самосличности се сматра по-
новљивост/клонирање структуре/објекта која је бесконачна на ма ком нивоу. 
То значи да је самослично понављање „оно што се, само себи налик, понавља у 

7  Упореди: Pol Dejvis, „Haos oslobađa univerzum“, Treći program, 84, I–1990, 289; Gerald 
and Betty Schueler, http://www.schuelers.com/ChaosPsyche.  
8  Примера ради, наводимо објашњење Пола Дејвиса (Paul Davies), који феномен 
лептировог ефекта види на следећи начин: „...основно обележје хаоса је то да се кретања 
[два идентична система – прим. М. Н.] раздвајају експоненцијалном брзином. Преведено 
на проблем предвидљивости, то значи да се свака улазна грешка умножава по растућој 
стопи као функција времена предвиђања, тако да ускоро потпуно овлада израчунавањем 
и престаје свака могућност предвиђања. Тако мале улазне грешке нарастају до огромних, 
рачунско-разорних димензија у врло кратком року.“ Према: Pol Dejvis, нав. дело, 289.
9  Упореди: Gerald and Betty Schueler, http://www.schuelers.com/ChaosPsyche.  
10 Benoa Mandelbro, „Fraktali – geometrija prirode“, Treći program, 84, I-1990, 284; Chaos Theo-
ry, Dynamic Systems, And Fractal Geometry,  http://library.thinkquest.org/3493/frames/fractal.
html; Kelleen Farrell, Chaos Theory and Fractal Geometry, Graphing Non-Linear Equations, Fractals, 
Dynamical Systems, Iterations,  http://home.inreach.com/kfarrell/fracrals.htm.
11 Упореди: Miško Šuvaković, „ Matematika i umetnost“, у: Pojmovnik moderne i postmoderne 
likovne umetnosti i teorije  posle 1950. godine, Srpska akademija nauka i umetnosti – Prometej, Beo-
grad - Novi Sad, 1999, 182; Miško Šuvaković, Paragrami tela/fi gure, CENPI, Beograd, 2001, 118.  
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другим размерама“.12 Сходно замисли Мишка Шуваковића, фрактално је „ис-
товремено Цело и мноштво у коме се одсликава Цело и зато је увек Не-Цело“,13 
али је оно и одраз идеје бесконачности у коначном простору.14 

* * * 
Схвативши музичка дела Ерићевог циклуса као динамичке/флуидне сис-
теме, уочили смо аналогије између нелинеарног, динамичког система и му-
зичког дела; иницијалне супстанце и почетног мотива којим се гради дело 
или неки његов сегмент; поступка „клонирања“ и поступка репетиције 
материјала; процеса турбуленције и музичког тока, које смо препознали у 
начинима конституисања макро и микроплана, а у оквиру њих у драматур-
шком току, фактури, тематском плану, тембру, вербалном тексту (у компо-
зицији Нисам говорио). 

Сходно начину процесовања хаотичних система, Ерић обликује остварења 
из циклуса Слике Хаоса итерацијом почетних услова/модела. Композитор, дак-
ле, формира дела сукцесивним и симултаним постављањем „клонова“, који 
готово никад нису идентични оригиналу. Они су, међутим, одраз свог ориги-
нала и као такви у позицији „другог од истога“. То значи да је „клонирање“ у 
мањој или већој мери варијантно, а само у изузетним случајевима дословно, и 
то у зависности од тога на којим нивоима музичке структуре се пласира и как-
вим типом модела је иницирано. У Сликама Хаоса мултипликовање/итерација 
одвија се у правцу: 1) варијантног експоновања модела који се не развија, већ 
се сукцесивно и/или истовремено поставља у различитим обличјима (мело-
дијско-ритмичким модификацијама), при чему се чува његова препознатљива 
физиономија; 2) узастопне репетиције модела на основу које се формира ости-
натна трака (један од елементарних слојева Ерићеве партитуре), при чему дати 
модел код сваке итерације доживљава „незнатне корекције“. 

У сегменту B/Отпор композиције Хелијум у малој кутији (укупан об-
лик је ABCA1) почетни модели су дати у виду кратке мотивске групације у 
деоници виолончела, која је сачињена из два симултано постављена комп-
лементарна мотива, увек изложена у пару (две краће нотне вредности из 
једног мотива одговарају дупло дужој вредности из другог мотива, и обрну-
то). Ова мотивска групација не развија се у мелодијску линију, већ се након 
кратког, фуриозног излагања прекида и потом поново експонира у разли-
читим видовима и деоницама (модели се након дословног понављања ме-

12 Džejms Glajk, нав. дело, 116.
13 Miško Šuvaković, Paragrami..., нав. дело, 118.
14 Упореди: Gregory Rae, Chaos Theory: A Brief Introduction, http://www.imho.com/grae/
chaos/chaos.html.  
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лодијски и ритмички модификују, излажу у стрети, наслојавају, симултано 
експонују у четири различите варијанте и друго; Пример 1). Када се у овако 
густу фактуру имплементирају нови музички подаци у виду флоскула и 
остината, музичко ткиво се раслојава, те се ствара релативно хаотична ситу-
ација, контрастна етеричној фактурној слици из сегмената А и А1.

Други облик „клонирања“ подразумева креирање специфичних ости-
ната, односно  узастопног умножавања модела/звучних сличица на хори-
зонталној равни, али увек са незнатним изменама. Овакво „клонирање са 
грешком“ може се објаснити у аналогији са феноменом лептировог ефекта 
јер се остинато формира узастопном, али недословном мултипликацијом 
обрасца. Стога и најмања непрецизност у „клонирању“ модела (промена 
само једне ритмичке вредности или само једне тонске висине) ремети ток 
остинатне траке, а пре свега њену акцентуацију, све до потпуног распа-
дања. Овај поступак може се сматрати једним од најзапаженијих Ерићевих 
манира и битном одредницом његовог музичког рукописа уопште.

 Описан поступак у пракси функционише на следећи начин: фраза 
се конципира тако да се њено трајање и нагласци не поклапају с метриком 
пулса. То се постиже одузимањем или додавањем по једне нотне вредности 
при сваком понављању или непоклапањем трајања модела са трајањем так-
та, услед чега долази до измештања акцената и онеобичавања мелодијског 
тока који „клизи“ преко пулса.15  

Према овом принципу формулисани су одређени сегменти остинатне 
траке у ставовима Отпор I, II, III Оберон Концерта, у којима је модел записан у 
такту 9/8, а траје 8/8 и организован је као 3+2+3. Мада се читава фраза одвија 
у равномерном осминском пулсу, доживљај метра у њој потпуно је друга-
чији јер фраза сваки пут започиње на различитом делу такта: првој осмини, 
деветој осмини, осмој осмини... (Пример 2). Наведени поступци блиски су и 
замисли функцијске итерације, јер изглед једног сегмента остината директно 
утиче на појавност следећег, и тако редом. Стога читава трака функциони-
ше по принципу петље повратне спреге, под којом се у овом случају подразу-
мева раније поменуто кружење аутпута и инпута.

Мада се турбуленција по правилу повезује са стањем ентропије,16 ис-
тина је да она, као и остале појаве којима се бави теорија хаоса, почива на 

15 Ову проблематку је уочила и на сличан начин интерпретирала Зорица Премате при-
ликом сагледавања Ерићеве композиције Ко је убио галеба? (Ти, зар се не сећаш). Упореди: 
Зорица Премате, „Музика за крај постмодерне“, Нови Звук, 27, 2006, 57.
16 До ентропије долази услед „неконтролисаног“ дотицања енергије у „систем“, што се, 
говорећи музичким речником, манифестује сталним приливом нових мотива/звучних 
ситуација у музички ток и њиховим сложеним преплетом. 
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садејству реда и нереда.17 Зато се свако остварење из Слика Хаоса, у зависнос-
ти од концепције емоционалног циклуса, заснива на производњи раста и 
опадања музичке тензије. У моменту раста тензије, који се редовно дешава у 
средишњим ставовима/одсецима, дела улазе у стање турбуленције, дости-
жући поље дестабилизације система. До тога долази поремећајем дотада-
шње активности музичких компонената, и то у првом реду фактурне, која 
у садејству са другим елементима музичког ткива ремети почетну равно-
тежу система. Међутим, та иста равнотежа на крају се поново успоставља 
враћањем тока у првобитно стање. 

 Један од карактеристичних примера којим се може објаснити моменат 
постизања турбулентног музичког тока јесте средишњи став (Отпор са Бе-
сом) композиције Абнормални ударци Догона, где је материјал тако пласиран 
да би се тешко могла извршити сегментација тока на одсеке и њихово даље 
интегрисање у целину вишег реда. Уместо одређеног формалног обрас-
ца, могуће je идентификовати известан број материјала („а“, „b“, „c“, „d“, 
„е“, „f“, „g“, „h“, са подваријантама) који чине независне остинатне траке. 
Те траке (изграђене поступком „клонирања са грешком“) сукцесивно се и 
симултано преплићу, наслојавају, те у различитим комбинацијама и брзи-
нама „размотавају“ кроз партитуру, услед чега се производи утисак про-
извољности. Резултат је слојевита фактурна слика, изграђена механизмом 
састављеним из „бескрајних петљи“. Упркос описаној фактури, јасна рит-
мичка или мелодијска профилисаност сваког од гласова у звучном резулта-
ту даје издиференцираност симултано присутних музичких слојева. 

Посматрајући структуру иницијалних услова/модела и начине њихо-
вог мултипликовања, приметили смо да би се многи од њих могли објаснити 
феноменима фрактала и фракталне геометрије. Тако, одређени елементи и 
поступци из Ерићевих партитура директно кореспондирају са две раније 
истакнуте особине фрактала – не-целим димензијама и принципом само-
сличности. Док се првопоменуте огледају у препознавању аналогије између 
фракталних објеката, с једне, и фрагментарно мишљених модела, с друге 
стране, дотле принцип самосличности проистиче из самог поступка „кло-
нирања“, а манифестује се на оним местима у делу на којима се одређен 
елемент потенцијално бесконачно пресликава на основу самог себе или утис-
кује у самог себе. У првом случају (пресликавања на) овај принцип се односи 

17 Према многим истраживачима, а посебно динамичарима флуида, под турбулен-
цијом се подразумева стварање мањих вртлога унутар већих, при чему енергија већих 
исцрпљује мање и они стога убрзо нестају из система. Тако је астроном Филип Маркус 
(Philip Marcus), испитујући феномен тзв. Велике црвене мрље Јупитера, спознао да „ком-
плексан систем може производити истовремено ускомешаност и сређеност, турбулен-
цију и кохеренцију“. Према: Džejms Glajk, нав. дело, 63.



Нови Звук

84

на остинатне траке, које се формирају понављањем исте операције на ли-
нији јединствене дужине. Други случај (утискивање у) нешто је сложенији 
јер захтева активирање „треће димензије“ у партитури – дубине, будући да 
се исти композициони поступак „утискује у себе“ на различитим нивоима 
музичке структуре (физиономија модела се рефлектује на фактурни слој, 
фактурни слој на одсек, одсек на читав став...). Карактеристичан пример 
налазимо у алеаторичком остварењу Велика црвена мрља Јупитера,18 у којем 
отворене, фрагментарне и не-целе структуре модела у резултату дају от-
ворено дело. Када се има у виду и чињеница да су многи од ових модела, 
изграђени поступком дословног или варираног понављања краћих сегме-
ната/фигура, у оквиру истог става међусобно еквивалентни и изведени 
једни из других (Пример 3),19 као и да се целокупна композиција реализује 
њиховим даљим мултипликацијама, онда се може рећи да се читав музички 
ток одвија по принципу „понављања поновљеног“. Поред тога, несумњив 
је утицај фракталне геометрије на изградњу глобалне структуре Слика Ха-
оса, која је организована поступком циклуса у циклусу. Наиме, свака од пет 
композиција састоји се од четири или пет делова циклуса који чине ставо-
ви/емоционалне фазе Несхватање, Отпор, Бес, (Чуђење), Прихватање. Кроз 
ове фазе се, према ауторовом мишљењу, процесује свет јер оне „аналошки 
повезују супстанцу, физичке законе и људски ум“.20 

Оваквом организацијом материјала, као и транспоновањем других 
принципа теорије хаоса на музички ток, потенцирана су кинетичка својства 
композиција циклуса, којима је Ерић заокупљен још од остварења Cartoon 
(1983). Консеквенца тога јесте симулација процесуалности, у смислу измене 
стања и положаја музичке материје и енергије, која се одвија у времену и 
својствена је живим системима. 

18 Композиција се обликују рандом акцијама извођача, у оквиру унапред одређених 
услова. Спољна форма дела дефинисана је јасно профилисаним насловима/ставовима, 
при чему су у сваком од њих прецизно одређени трајање и моменат наступа извођача у 
односу на траку/CCRTMS. Унутар сваког од четири става, записано је неколико модела у 
виду сажетих мелодијско-ритмичко-хармонских фраза, којима извођач релативно слободно 
располаже – понавља их, варира, мултипликује и наслојава у различитим варијантама. 
19 Примера ради, у првом ставу дела еквиваленција се уочава на нивоу исте или слич-
не структуре и поретка акорада. Тако су 5. и 6. модел екстензивна и скраћена верзија 7. 
модела,  3. модел је варијанта 2. модела, а чиста квинта fi s-cis из 8. модела јесте заправо 
„остатак“ квинте из 4. модела (Пример 3).  
20 Зорица Премате, Зоран Ерић: Слике Хаоса I-V, CD 206, Београд, СОКОЈ-МИЦ, 1998.
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Исто/Друго, Субјекат/Објекат, Оригинал/Клон 

С циљем да у Сликама Хаоса искаже критику хаотичности савременог света, 
као и свог непосредног окружења деведесетих година у Србији, али без на-
мере да је отворено постави пред конзумента, одричући могућност да она 
постане сама себи циљ, Ерић је проговорио кроз вешто конструисану мрежу 
метафора. Оне су спроведене кроз наслове, „програм“, концепт/вербални ко-
ментар21 и, најзад, музичку реализацију дела. Кроз њих се као важно средство 
Ерићеве комуникације афирмисао феномен Другог. Тако се, сагледавајући 
наслове и, условно речено „програмску основу“ дела из циклуса, о Јупите-
ру може говорити као о другости хаотичне Земље; о афричком племену До-
гони као о непримереним Другима; о „праисконском“ хелијуму22 као о Другос-
ти савремене цивилизације, о „Ћутању“ као о Другости говора, а о Оберону као 
о фантастичном Другом у функцији разумевања реалног. Трагајући за дубљим 
смислом ове проблематике, уочили смо да је питање Другог у концептуал-
ном смислу блиско повезано с идејама клонирања и фракталности. Наиме, 
кроз присуство ове три појаве (Другог, клонирања, фракталности), у Слика-
ма Хаоса се латентно проблематизује питање идентитета/статуса субјекта у 
савременом друштву, с обзиром на његову (субјектову) несталаност, непос-
тојаност, подложност трансформисању у објекат, у Друго или у „неприме-
рено Друго“.23 Најзад, имајући на уму оно Бодријарово тумачење по којем је 
субјекат фрактализован и укинут објектом,24 верујемо да је композитор од-
ређеним поступцима настојао да укаже на отуђење субјекта у постмодерном 
добу, будући да појединац „више не препознаје себе у односу на друге, већ 
само у односу на себе самог, те други више и не постоје јер захваљујући ко-

21Вербални коментари, записани у предговорима свих пет композиција циклуса, служи-
ли су нам као отисна тачка у спроведеном аналитичком поступку. У овим текстовима ау-
тор је проблематизовао базичне карактеристике теорије хаоса, питање процесуалности, 
те статус субјекта у том процесу. 
22 Хелијум се сматра једним од пет основних елемената који су формирани у секундама 
после Великог праска. Због тога се он може схватити као означитељ нечег исконског, при-
марног, у самом зачетку света, тј. као симбол хаоса у оном смислу у каквом га посматра 
модерно друштво.
23 Позивајући се на мишљење Доне Харавеј (Donna J. Haraway), Весна Микић истиче 
да се овом синтагмом означава „препознавање другог не само као различитог, него оног 
који је у односу опозиције и који нас наводи на један критички деконструктивистички 
однос према Другоме.“ Према: Vesna Mikić, Muzika u tehnokulturi, Beograd, Univerzitet 
umetnosti u Beogradu, 2004, 30.
24 У вези с овом проблематиком Бодријар констатује да се субјекат „разлама на мноштво 
минијатурних ега, свих сличних један другом ... [и] сања само о томе да личи на самога себе 
у сваком од својих делића“. Према: Žan Bodrijar, Drugo od istoga, Beograd, Lapis, 1994, 26–27.
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муникацији за нас више ништа и нико није друго.“25 Парадоксално, субјекат 
је истовремено отуђен и од самог себе у „мору“ бројних клонова. Стога се 
чини да управо у овој дистанци од себе самог и од других, Ерић види један од 
битнијих узрока хаотичности савременог друштва. 

Имајући у виду парцијализацију субјекта на мноштво клонова, може-
мо говорити о феномену нестанка посебности појединца, који аутор има на 
уму како приликом обликовања и спровођења музичког материјала, тако 
и током конституисања емоционалног циклуса сваке композиције пона-
особ. Тако се Ерићева идеја прихватања, којом се завршава процес испоља-
вања реакција на новонастале (хаотичне) услове, може посматрати као про-
дукт, јунговски речено, колективно несвесног. Наиме, колектив је „заведен“ 
претпостављеним (али неистинитим) системом вредности, који му се пре-
зентује као исправан, што води „несвесном“ прихватању хаотичног стања. 
Управо је ова идеја колективног оно постмодернистичко место које би се 
могло повезати са Слотердајковом тезом о кризи ексклузивности,26 чиме се 
потврђује замисао поништавања индивидуалности. Ту замисао на специ-
фичан начин промишља и композитор и наводи нас да се упитамо да ли је 
оригинал посебан и када поседује репликанте. 

Из претходних разматрања се уочава да су Слике Хаоса конституисане с 
намером да испровоцирају бројна питања, и то индиректно, дејством мета-
фора које треба дешифровати. Из тог разлога сматрамо Ерићеву комуника-
цију „заводљивом“. Такво „завођење“ ствара ентропију, која се према теорији 
информација сматра мером „неодређености и непредвидивости при избору 
и комбиновању комуникационих јединица у процесу комуникације“.27 Она, 
дакле, настаје као последица претварања једног значења у друго, а то у овом 
случају значи да Ерић путем својих дела пласира такозвану естетску инфор-
мацију која је по природи „вишезначна, променљива, индиректна и двосмис-
лена“.28 Стога он „захтева“ активног конзумента својих остварења, спремног 
на преиспитивање проблема који се посредно постављају пред њега.

Сагледани аспекти Слика Хаоса указују на то да већина композиционих 
поступака и феномена на којима Ерић инсистира приликом изградње музич-
ког материјала циклуса (клонирање, фракталност, ентропија...) имају пандан 
и образложење у ванмузичким  проблемима (историјским, социолошким, по-
литичким, психолошким...). Тако, принципи теорије хаоса не само да битно 
25 Vesna Mikić, нав. дело, 29.
26 Упореди: Peter Sloterdijk, Kopernikanska mobilizacija i ptolomejsko razoružanje, Novi Sad, 
Bratstvo-Jedinstvo, 1988, 36–53.
27 Miško Šuvaković, „Entropija“ у: Pojmovnik..., нав. дело, 83–84.
28 Miško Šuvaković, „Teorija informacija“ у: Pojmovnik..., нав. дело, 344.



Марија Николић: Уређеност нереда/неуређеност реда...

87

утичу на ауторов музички рукопис, већ имају улогу важног средства за изра-
жавање његовог филозофско-поетског дискурса. Зато се о пет композиција 
циклуса, изразито различите звуковности и независног концертног живота, 
и може говорити као о јединственом концепту. Ако ово наше разматрање 
проширимо и на друга композиторова остварења, увидећемо да би се његов 
досадашњи опус могао посматрати као целовита, свакако још увек отворена, 
мисао, о чему сведоче континуитет идеја и композиционих поступака које 
се као нит провлаче кроз његова дела.29 Ова теза постаје још убедљивија када 
имамо у виду и његову склоност ка ревидирању сопствених композиција, од-
носно настојању да се доради већ написано (и изведено), што је блиско замис-
ли work in progress. Да ли би то онда значило да су у начину формирања доса-
дашњег Ерићевог опуса скривене идеје клонирања и фракталности? Да, али 
само уколико се има у виду да преношење одређених замисли и поступака 
из једног дела у друго не значе стагнацију већ прогрес ауторовог уметничког 
израза. Зато се може приметити да стварање овог опуса, бодријаровски рече-
но, кореспондира с принципом другог од истога. 

„Ивица хаоса“ као равнотежа

Полазећи од премисе да је ивица хаоса (edge of chaos)30 симбол уметничке кре-
ативности, схватили смо овај феномен као стваралачку категорију, својстве-
ну оним делима у којима је достигнута равнотежа између хаоса и поретка, 

29 Међу константама у Ерићевом стваралаштву издвајамо следеће: наклоност визу-
елним и кинетичким аспектима; наклоност писању за гудачке инструменте и камерне 
саставе, те мајсторство у третману гудачког става; прегледне, најчешће заокружене фор-
ме; економично располагање музичким подацима; репетитивни поступак у изградњи 
материјала; формирање остинатних слојева, најчешће постављених изнад педала; лине-
аран начин мишљења, из којег местимично „избијају“ профилисане вертикале, које би се 
могле тумачити у оквиру проширене тоналности, чему у неким случајевима доприносе 
акорди терцног склопа којима се местимично симулирају хармонске функције; честа до-
минација ритмичке компоненте и употреба прегнантних ритмова; енергетско-емотивни 
набој (уколико је истакнута мелодијска компонента, а посебно када је реч о „гудачким 
мелодијама“); обележена и необележена хоризонтална полиритмија и полиметрија, ус-
лед чега долази до померања акцената у хоризонтали и друго.  
30 Синтагма ивица хаоса потиче из теорије комплексности (complexity theory), која се 
заснива на сагледавању начина на који сложени системи могу да производе једноставне 
ефекте, и на посматрању целине самоорганизујућих система сачињених интеракцијом 
бројних индивидуалних јединица. Синтагму ивица хаоса у овом случају смо употребили 
као метафору за „стање између“, у којем има довољно хаоса за постојање креативности и 
довољно реда за њено промишљено каналисање. Упореди: Victor MacGill, Chaos and Com-
plexity Tutorial, http://complexity.orcon.net.nz/intro.html; Victor MacGill, Managing Organisa-
tional Change at the Edge of Chaos, http://www.vmacgill.net/organisation.html; Victor MacGill, 
Edge of Chaos, http://complexity.orcon.net.nz/edgeofchaos.html.
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успостављена односом коперниканског (рационалног, истраживачког, на-
учног) и птоломејског (ирационалног, интуитивног, уметничког),31 свесног 
и несвесног, дионизијског и аполонијског принципа стварања. Управо так-
ву равнотежу смо препознали у Ерићевом циклусу, те уочили да су дела из 
Слика Хаоса реализована аспектима који на различитим нивоима баланси-
рају између, условно речено, реда и нереда. Наиме, доминантан је утисак 
да ова остварења у концептуалном смислу осцилују на релацијама: музич-
ко-ванмузичко, звучно-вербално, научно-уметничко, неалеаторичко-алеа-
торичко, ентропија-еквиваленција, несхватање-прихватање. Ти односи се, 
најзад, пројектују и на композиторов начин комуникације са конзументом, 
која се своди на ауторову „дилему“ да ли музиком, а шире гледано кон-
цептом, рећи или не рећи отворено истину о хаосу, а тако и о нама самима. 
Овакав начин комуницирања треба схватити као део композиторове „игре 
завођења“, која чини бит његове поетике и пројектована је на различитим 
нивоима његовог стваралаштва (музичком, ванмузичком). Ову врсту игре 
Бодријар проналази и на вишој инстанци од поетичке: „Између богова и 
људи не стоји провалија морала или религије: они се непрестано играју за-
вођења, и баш на тим односима завођења, игре, заснива се симболичка рав-
нотежа света.“32 А чини се да, према Ерићу, та равнотежа управо лежи у 
идеји да у дијалектичкој борби нема победника, јер поменути „опозити“ 
истински не теже сучељавању, већ прожимању.

Посматрајући нивое на којима аутор успоставља ивицу хаоса и начине 
на које суочава, супротставља, синтетише и обрће однос „опозита“, схвати-
ли смо да је његова стваралачка равнотежа директни резултат баланса који 
се налази у самој бити његове интуитивне и логичко-аналитичне личности. 
Само из такве личности је, верујемо, и могао да проистекне циклус какав 
је Слике Хаоса, који представља значајно сведочанство о српској историји 
с краја 20. века, актуализујући вечна питања о односима реда и нереда. У 
таквом остварењу, моћ стваралачког надвладава све оно што се налази око 
њега и као такво оно је обећање реда „у мору нереда“. 

31 О односу коперниканства и птоломејства детаљније видети: Peter Sloterdijk, нав. 
дело. 
32 Žan Bodrijar, нав. дело, 39.
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Marija Nikolić

ORDERITY OF DISORDER/DISORDERITY OF ORDER AS MODUS VIVENDI IN THE 
CYCLE  IMAGES OF CHAOS BY ZORAN ERIĆ

SUMMARY

The article presents two different, but nonetheless coexistent perspectives on the fi ve 
compositions of the cycle Images of Chaos by Zoran Erić: (1) the morphological one, referring 
to the relationship between chaos theory and music material, and (2) the conceptual one, 
which implies the composer's socio-esthetical attitude toward reality. 

Starting from an explanation of the characteristic phenomena of chaos theory, 
presented by the couples linear/nonlinear, stable/unstable, whole/non-whole, we consider 
their infl uence on compositional procedures and music material, accomplished with 
'metaphorical transposition principle'. Thus, comprehending Erić's works as dynamic/
fl uid systems, we establish analogies between a nonlinear/dynamic system and the 
musical piece; turbulence and music fl ow; initial substance in chaotic process and initial 
music motive; and the 'cloning' principle and repetition of music pattern/motive. All 
these characteristics are considered both in macro and micro plan, and especially in the 
texture, thematic plan, or timbre. 

Regarding the conceptual aspect of the Images of Chaos, we point out the term chaos 
as the composer’s metaphor of the socio-political circumstances in Serbia in 1990s, and 
of our ‘chaotic’ civilization. Intending to express his (concealed) critique of these, Erić 
establishes an entire network of metaphors, which are manifested through the titles of the 
compositions, their ‘programme’, verbal comment, and music realization. 

Constructing the Images of Chaos on the dualism of opposite couples - musical/
nonmusical, sound/verbal, scientifi c/artistic, original/clone, subject/object, other/
similar, unawareness/acceptance – the composer reconsiders eternal questions on the 
relationship between chaos and order, giving a possible solution to the idea of reaching an 
equilibrium between them. 
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Пример 1
Хелијум у малој кутији, B део (Отпор), т. 229-334
Lentissimo  = 66, Lo stesso tempo, ben articolato, 2/4
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Пример 2
Оберон Концерт, Отпор I, гудачки парт, т. 205-207
Presto   = 192-200, 9/8
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Пример 3 
Велика црвена мрља Јупитера, Несхватање  = 30, 2/0




