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ЦИТАТНА ПОЛЕМИКА У СРПСКОЈ ХОРСКОЈ 
МУЗИЦИ ИНСПИРИСАНОЈ ФОЛКЛОРОМ

Цитатна полемика, као један од субверзивних видова интер-
текстуалне комуникације, присутна је не само у књижевности 
(као изворној и аутентичној средини у којој је настала) већ се њено 
дејство испољава и у музици, чак и у оним жанровима попут хор-
ских руковети које су примaрно оријентисане на фолклор. Циљ 
овог рада је да се посредством пoлемичког типа цитатности, де-
финисаног у теорији цитатности Дубравке Ораић Толић (Oraić 
Tolić 1990), протумаче и класификују поступци трансформације 
музичких компоненти и планова у хорским композицијама фол-
клорне провенијенције српских аутора друге половине XX века. 
Из тог разлога, из корпуса композиција апострофираних карак-
теристика издвојена су дела у којима су сагледиви различити ви-
дови разарања музичких структура фолклорног цитата све до, и 
преко, граница његове идентификације. У контексту разматрања 
и проблематизације сложених односа насталих у поступцима 
уметничке обраде фолклорног цитата и специфичности музичког 
дискурса у коме се овај процес одвија, надграђен је и постојећи 
терминолошки фонд теорије цитатности и образован нови сис-
тем цитатне комуникације – полемичко-дијалошки.

кључне речи: српска музика, хорске композиције инспириса-
не фолклором, интертекстуалност, теорија цитатности, цитатна 
полемика, музичка анализа

1. ЦИТАТНА ПОЛЕМИКА – ДЕФИНИЦИЈА И ОПШТЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ
У теорији цитатности Дубравке Ораић Толић цитатна полемика је 

дефинисана као интертекстуални модел комуникације у коме „...властити 
текст преко леђа цитата потпуно негира и руши смисао подтекста да би 
себе устоличио на његово мјесто, своју културу на мјесто туђе културе” 
(уп. Oraić Tolić 1990: 40). Овакав однос млађег (властитог текста) према 
своме узору (подтексту), готово да у потпуности субвертира изворна на-
чела текстуалне организације, те намеће нова садржинска, структурна и 
формална правила. Презначено у сферу музичких релација и цитатних 
повезивања која се реализују између хорских композиција инспирисаних 
фолклором, цитатна полемика у свом најстрожем (најдоследнијем) виду 
испољава крајње ограничено дејство тек у мањем броју остварења обу- 
хваћених овим скупом. Овај вид цитатне комуникације у композицијама 
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фолклорне провенијенције углавном је присутан у својој ’блажој’ варијан-
ти, дефинисаној од аутора овог рада као полемичко-дијалошки тип.

1.1. Полемички тип цитатности
У овом прелазном (између цитатног дијалога и цитатне полемике) 

цитатном систему, интертекстуално повезивање властитог текста и под-
текста реализује се на принципу њихове неравноправне (несразмерне) 
заступљености у креирању смисла и значења цитатног текста. Делови 
подтекста у властитом тексту заступљени су у сразмерно малом оби-
му (у поређењу са деловима властитог текста) и то, углавном, у експо-
зиционим деловима музичког тока (изузетак представља композиција 
Из старих записа Стевана Ст. мокрањца 1876. године Акила Коција). У 
њима се, по правилу, обезбеђује релативно висок степен препознатљи-
вости музичког цитата, компонованог по угледу на оригинал уз извес-
на скраћења, варирања и проширења у сигналима краја и сл. Са друге 
стране, доминација властитог текста евидентна је у свим аспектима 
композиционог рада са поетско-музичким материјалима. Своје најjаче 
дејство, међутим, консеквент испољава у фактури хорског става, где се 
на релацији између текстуалних и музичких планова, али и у оквирима 
сваког од њих појединачно, одвијају оштри полифони сукоби тематских 
и пратећих музичких садржаја (Песме растанка, крес Лудмиле Фрајт). 
Композициони поступци ове врсте, уз додатно присуство више паралел-
них музичких слојева (крес Лудмиле Фрајт) са различитим усмерењем и 
трајањем, утичу и на промену традиционалног модела строфе. У ’најекс-
тремнијим’ примерима ове врсте, попут композиције Из старих записа 
Стевана Ст. мокрањца 1876. године Акила Коција, применом наметљи-
вих поступака алеаторике потпуно се разграђује традиционални облик 
строфе, па се на тај начин доводи у питање и само постојање цитатног 
узора (подтекста). Потпуно нова значења у властитом тексту, у овом 
случају у Коцијевој композицији, настају негацијом постојећих (тради-
ционалних) на начелима цитатне полемике, што истовремено означава 
и највећи степен самосталности властитог текста (цитатног дистанци-
рања) у односу на подтекст. Полемички тонови којима се руши изворни 
смисао подтекста у композицијама ове врсте, међутим, не захватају ис-
товремено све димензије музичког тока. Тако се, генерално узев, њихово 
интертекстуално и цитатно повезивање са антецедентима одвија на на-
челу (у овом поглављу) већ дефинисаног модела комуникације у оквиру 
полемичко-дијалошког типа цитатности.

2. Из старих записа Стевана Ст. Мокрањца 1876. године 
У композицији Из старих записа Стевана Ст. мокрањца 1876. годи-

не, састављеној од само две песме, примењен је најрадикалнији приступ 
(у односу на целокупан истраживачки узорак овог рада) у обради фол-
клорног цитата, изражен кроз потпуно слободан третман текста и му-
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зике. Преузети музички материјал из Мокрањчевих записа композитор 
Акил Коци искористио је тек као повод за успостављање даљих асоција-
тивних веза са фолклором, што се неминовно одразило и на формал-
не планове (медио и микроформални) појединачних песама (ставова). 
У њима се одвија својеврстан процес разградње фолклорног цитата на 
парцијалне структуре (текстуалне, музичке, текстуално-музичке), које 
се самостално излажу у музичком току, у три хорске групе, у више појав-
них облика, попут: мелодијског цитата без припадајућег метроритмич-
ког оквира, ритмичких формула без мелодијске линије и сл. У контексту 
свих описаних композиционих прилагођавања фолклорног садржаја 
авангардним поступцима обраде, тешко и да се може говорити о неком 
стандардном, тј. традиционалном структурирању и обликовању форме 
става, или постојању уобичајених одсека и пододсека. Изузетак пред-
стављају мање формалне целине, у којима се појављују (у неком виду) 
музички цитат или парцијални делови садржинско-текстуалног пред-
лошка. Исто тако, велику потешкоћу у формалној анализи представља 
и непостојање чвршћег ’мензуралног’ (мерног) система: тактних цртица 
или бар неких алтернативних средстава у временском праћењу музичког 
тока (на пример, временских ознака у секундама). У одсуству стандард-
них метричких образаца, граничне линије појединачних звучних цели-
на у овој композицији се утврђују на основу других параматара. Један од 
примарних сигнала разграничења је појава дистинктивних (графичких 
и звучних) фактурних типова. Појава новог типа фактуре у музичком 
току, по правилу, истовремено означава и појаву новог одсека.2 У обе 
обрађене песме овог хорског остварења, Акил Коци примењује сродна 
композициона решења, па ће из тог разлога поступци обраде текстуал-
них и музичких материјала и аспекти њихове формалне организације 
бити представљени на примеру једне песме (у овом случају прве).

2.1. Из старих записа Стевана Ст. мокрањца 1876. године – видови 
цитатне комуникације са цитатним еквивалентима
Иновативни поступци Акила Коција у обради текстуалног и музич-

ког садржаја, у овој композицији, указују на велики степен удаљавања, 
не само од традиционалне уметничке обраде фолклорног цитата (Мо-
крањчевог у руковетима), већ и од сложенијих композиционих модела 
примењених у малој хорској свити – Александра Обрадовића, Женским 
песмама – Мирјане Живковић, Гунгулицама Душана Радића, Сватов- 
ским шаљивкама и Витоладама – Радомира Петровића, левачкој свити 
Константина Бабића, казиваљкама – Минте Алексиначког и др. Знатан 
ниво удаљавања присутан је и код остварења (из корпуса хорских ком-
позиција генерисаних и инспирисаних фолклором), код којих је евидентан 
највиши ниво одступања од Мокрањчевог модела (крес Лудмиле Фрајт). 

2 У недостатку таквог система, приликом анализе, може се само ослонити на бројеве 
страница.
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Применом алеаторике изједначавају се сви материјали који се уметнич-
ки обрађују: мелодиjски, говорни, звучни, метричко-ритмички и др. 
Акил Коци се у највећој мери цитатно дистанцира од, у овом поглављу, 
апострофираних остварења, док се, са друге стране, интертекстуално 
’зближава’ са композицијама алеаторичке провенијенције које нису при-
марно оријентисане на фолклор. Пошто истраживања такве врсте пре-
вазилазе циљеве и очекивања од овог рада остаје, да се, и у суженом ис-
траживачком простору, истраже све могућности цитатног повезивања 
са групацијом композиција у оквиру корпуса руковети и сродних форми. 

Проналажење цитатног узора (првог) властитог текста у овом слу-
чају не представља већи проблем, јер композитор у наслову саме компо-
зиције сугерише његово порекло и указује на изворник из ког је преузет.3 
Међутим, фоклорни цитат се у уметничкој обради најчешће појављује у 
свом нецеловитом облику: мелодијском без изворног метра, текстуал-
ном без мелодије и сл., па се сваки његов појавни или асоцијативни вид 
може сматрати сигналом интертекстуалног усмерења на цитатни узор.

Први од видова интертекстуалног повезивања цитатног текста и ње-
говог узора реализује се на текстуалном плану. У првој звучној слици 
(условно: одсеку) Коцијеве верзије Мокрањчевог записа препознају се 
делови изворног фолклорног текста, представљени у инверзном поретку 
(у односу на оригинал) без мелодије.

Пример 1. Акил Коци: Из старих записа Стевана Ст. мокрањца 1876. го-
дине – баба тикве посејала (увод)

3 Фолклорни цитат је преузет из истоименог Мокрањчевог записа из 1876. године
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Цитатна конекција ’најјачег’ интензитета, на релацији између Ко-
цијеве уметничке обраде и Мокрањчевог записа песме баба тикве по-
сејала (сагледана у контексту укупних интертекстуалних односа између 
ова два текста), реализује се у другој звучној слици, где је фолклорни 
цитат представљен (једини пут у композицији) у свом изворном виду 
(текстуално-мелодијском). Међутим, и овом приликом, композитор, де-
лимично ’разобличава’ оригиналну структуру преузетог цитата лиша-
вајући га његовог изворног метричког обрасца, који замењује (за фол-
клорну праксу) атипичним метром 32/8.
Пример 2. Акил Коци: Из старих записа Стевана Ст. мокрањца 1876. године – 

баба тикве посејала (прва звучна слика)
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Утицај подтекста на властити текст сведен је на минимум у трећој 
звучној слици (условном одсеку), где се Акил Коци у уметничкој обради 
Мокрањчевог записа народне песме баба тикве посејала у потпуности 
одриче мелодијске и метроритмичке компоненте фолклорног цитата. 
Међусобна цитатна комуникација, овом приликом, реализује се само 
захваљујући присуству делова изворног текста у властитом (Коцијевом) 
тексту. Преузети садржински предложак, међутим, у млађем тексту 
бива стављен у дијаметрално различит текстуално-музички контекст, са 
функцијом остваривања звучног контраста у односу на претходну фак-
турно-звучну целину. То додатно умањује његов цитатни капацитет и 
ограничава поље интертекстуалног деловања.
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Пример 3. Акил Коци: Из старих записа Стевана Ст. Мокрањца 1876. године – 
Баба тикве посејала (трећа звучна слика)

Делови текста у овом примеру груписани су у три различита поли-
фоно сукобљена и испреплетена фактурна слоја. На почетку се текст из-
лаже (у другој хорској групи) у хоморитмичном поретку, са истовреме-
ном презентацијом говорног текста (у трећој хорској групи). Након овог 
’имитативног’ излагања (уз употребу краћих испрекиданих валовитих 
глисанда), у свим гласовима друге хорске групе започиње полифониза-
ција и међусобни ’сукоб’ делова текста (по упутству композитора, речи 
се изговарају по слободној вољи интерпретатора). Процес полифониза-
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ције захвата и трећу хорску групу. У њој се одвија једна врста непреци- 
зне, тонски недефинисане, на начин парланда испољене имитације јед-
ног поетског стиха (Посејала баба тикве). Последица оваквог начина из-
лагања текстуалног садржаја је формирање покретних звучних кластера 
у целокупној вертикали.

3. Полемичко-дијалошки тип цитатности у контексту 
модела категоријалног цитатног троугла и 
категоријалног цитатног четвороугла
Ишчитавање Мокрањчевих цитатних порука у тексту Акила Ко-

ција крајње је отежано. Реализује се, првенствено, препознавањем де-
лова фолклорног текста (у композицији је најчешће изложен у инверз-
ном облику), мелодијског цитата и њихових асоцијативних варијанти: 
мелодијског цитата без оригиналног метро-ритмичког оквира, делова 
текста без мелодије и сл. У овом другом случају (асоцијативном) тума-
чење смисла подтекста додатно је отежано, па се цитатна комуникација 
реализује посредством шифрованих цитата сложених кодова. Сагледа-
но из перспективе друге две странице категоријалног цитатног тро-
угла4: цитати по опсегу подударања и цитати по функцији, композиција 
Из старих записа Стевана Ст. мокрањца 1876. године са својим анте-
цедентом (Мокрањчевим изворним записом) реализује интерткустални 
контакт посредством непотпуних цитата. Они у деловима Коцијеве 
композиције, где није могуће реализовати никаве (чак ни асоцијативне) 
контакте са деловима изворног текста, попримају обележја вакантних 
(празних) цитата. 

Интертекстуална конекција два музичка текста заједничког порекла 
на примеру уметничке обраде фолклорног записа Стевана Мокрањца 
у окивру модела категоријалног цитаног четвороугла5 у оквиру поле-
мичко-дијалошког система одвија се посредством цитатних интекста 
двоструких усмерења и неједнаког интензитета. Из сематничке перспек-
тиве,6 цитатни контакт властитог текста и његовог претходника (узо-
ра) реализује се на принципу изражене афирмације смисла сопственог 
текста, насталог на начелима опонирања и хомологије познатим кул-
турним значењима, све до њихове негације. Елементи сопствене креа-

4 У теорији цитатности Дубравке Ораић Толић, категоријални цитатни троугао је 
први од два конструктивна модела у типологији цитатности. Састављен је од власти-
тог текста, цитатног интекста и туђег подтекста (прототекста). У оквиру овог модела 
извршена је и категоризација цитата по: цитатним сигналима којима текст упућује на 
постојање цитата, по опсегу подударања између цитата и подтекста, по врсти подте-
кста из којег су преузети цитати и по семантичкој функцији цитата у склопу текста.

5 категоријални цитатни четвороугао је други (развијенији) модел у типологији ци-
тата Дубравке Ораић Толић. Састоји се из четири категоријалне странице: семан-
тичке, синтактичке, прагматичке и културне функицје.

6 У оквиру семантике разматрају се питања генерисања значења у сусрету текста 
и подтекста и цитата (унутрашња семантика) или текста и подтекста (спољашња 
прагматика).
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ције у композицији Акила Коција видљиви су у готово свим аспектима 
текстуалне и музичке организације. Доминантан положај делова влас-
титог текста у цитатима, остварује се, између осталог: применом сложе-
них полифоних сукоба текстуалних и музичких материјала, знатним, 
односно потпуним преобликовањем традиционалог модела строфе, 
високим степеном трансформације (све до потпуне разградње) музич-
ких, метро-ритмичких и формалних ћелија музичког цитата, излагањем 
парцијалних текстуалних структура без припадајуће мелодије, приме-
ном атипичних (за фолклорну праксу) метричких образаца, употребом 
звучних кластера и сл. У овом типу интертекстуалног општења, семан-
тичка детерминација се креће супротним смером, од властитог текста 
ка подтексту. Редефинисање изворног семантичког смисла цитираног 
текста, све до његове негације, указује на све веће присуство елемена-
та цитатне полемике (отуђења од познатог смисла) у властитом тексту. 
Из перспективе синтактичке странице,7 доминацијом елемената соп-
ственог израза или чак једне врсте полемичке побуне према некада ци-
татно ’вредним’ текстовима, у композицији Акила Коција афирмишу 
се вредности хоризонталног модела (равноправних текстова) цитатне 
комуникације. Сагледано из угла прагматичке странице,8 аутор истиче 
своје ’првенство’ у односу на адресате и поткопава њихово рецептивно 
искуство. Разлог томе је примарна оријентисаност властитог текста на 
сопствени смисао (динамичка прагматика). Комуникација на релацији 
између пошиљаоца и примаоца поруке је отежана, а од примаоца по-
руке, овом приликом, очекује се виши ниво знања од оног који би се мо-
гао означити као просечан. Насупрот томе, делови подтекста препознају 
се у властитом тексту захваљујућу коришћењу парцијалних музичких 
структура фолклорног цитата у више појавних (текстуалних, музичких, 
метро-ритмичких) варијанти.

У контексту свега изреченог може се дефинисати и функција ком-
позиције Из старих записа Стевана Ст. мокрањца 1876. године Аки-
ла коција, у оквиру припадајућег културног система.9 Аутор овог дела 
исказује доминантну тежњу за презентацијом начела и елемената соп-
ственог уметничког израза, који подразумева и специфичан однос пре-
ма фолклору. Фолклорни материјал (текстуални и музички) испољава 
крајње ограничен утицај у креирању смислова властитог текста, и бива 
схваћен као повод за испољавање личних афинитета и авангардних 
стремљења. У хорској композицији Из старих записа Стевана Ст. мо-
крањца 1876. године одвија се поступак истовремене негације и афирма-

7 Друга страница категоријалног цитатног четвороугла усмерена је на проблеме од-
носа и положаја појединачних елемената у оквиру два основна типа: субординира-
ног (вертикалног – затвореног) и координираног (хоризонталног – отвореног).

8 Прагматичка страница захвата проблеме односа знака и корисника, текста и 
публике.

9 У оквиру ове странице категоријалног цитатног четвороугла разматрају се питања 
о глобалној културној функцији текста коју обавља у систему дате културе и цитатне 
културе у систему припадајуће цивилизације као културе свих култура. 
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ције традиционалних вредности, уз помоћ цитатне полемике, која је у 
датом случају у функцији својеврсног преиспитивања или, боље рећи, 
преоцењивања канонских вредности фолклора и отварања нових путева 
његове уметничке обраде. 
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Saša V. Božidarević
CITATION POLEMIC IN THE SERBIAN CHORAL MUSIC 

INSPIRED BY FOLKLORE
Summary

Citation controversy as one of the subversive forms of intertextual communication is pres-
ent not only in literature (as being original and authentic environment in which it was creat-
ed), but its effect is manifested and music, even in those genres such as choral handfuls that 
are primarily oriented to the folklore. The aim of this work is to employ the polemical type 
of citation, as defined in the Theory of Citation by Dubravka Oraić Tolic, in order to inter-
pret and classify methods of transformation of musical components and plans in the choral 
compositions of folk provenance done by Serbian authors of the second half of the twentieth 
century. In the context of growing complexity of relationships created through artistic treat-
ment of folk quotes and considering the specific nature of musical discourse in which this 
process takes place, the existing terminological fund has been upgraded and a new system 
of citation communication has been introduced, one based on polemic and dialog. The work 
covers choral compositions in which the highest degree of transformation of folklore citations 
has been made, with special analytical emphasis on the composition From Old Records, Ste-
van St. Mokranjac 1876, by Akil Koci. Methods of work with folklore content in this section 
are discussed in the context of the existing models and systems by Dubravka Oraić Tolic and 
served to prove the initial research hypothesis of the presence of citation polemic in methods 
of artistic treatment of folklore.

Keywords: Serbian music, choral compositions inspired by folklore, intertextuality, cita-
tion theory, citation polemic, musical analysis
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