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Опште је познато да се историја наше му
зике почела одвијати у оквиру војне музике -
од 1831 (када је Шлезингер са својо\1 бандом 
дошао у Крагујевац, на двор књаза Милоша) , у 
Београдском певачком друштву (основаном 
1853) и у Народном позоришту (основаном 
1868). Сва три ова чиниоца су се током 
прошлога. па н на самом почетку новог века, у 

сво1и.м делатностима често прожимала. има

јући пред собом не само уметничке. већ и наци
оналне задатке 11 цнљеве. који су били утол11ко 
зна11ајвији што је Србија све више преузимала 
улогу Пијемонта целога Српства. Шта више, 
ноторна је чињеница да је наша музика, у це
лини узев, имала првенствено и превасходно 

национални щfљ. и да су пред њим бледели сви 

остали, што и овлашни поглед на програме он

дашњ1Iх концерата и представа показује и 
-ДОКаЗУЈе. 

По природи ствари, БПД је у томе пред
њачило. јер је оно почев од 1857, тачније, од ка
да је Корнелије Станковић преузео дужност 
његовог хоровође, постајало изразито нацио

нално друштво. певајућ.11 све више, и убрзо по
том. искључиво домаћу музlIК)', у првом реду 

својих хоровођа, после Корнелија - Даворина 
Јенка, Јосифа Маринковића и Стевана Мо
крањца, који су, свак на свој оригинални 

начин, дали својим делима непроцењиви до
принос изградњи тоr и таквог правца. Уо

бичајено је да се Даворину Јенку увек додаје да 
он, као рођени Словенац, није могао у дово
љној мери да осети српску "жицу" у музици, 
што је чиста глупост, јер је он својом музиком 
стварао баш ту чисту српску музику, толико да 

су многе његове песме из позоришних комада 

(преко 50) постале у пуном смислу речи - нар
одне. (Довољно је подсетити само на песму 
"Черго моја черrице", на текст Милорада 
Шапчанина). 

Међутим, ако се Јенко делио између БПД 
и НП. у ком је од 1871. капелник, с несагледиво 
много обавеза, права је срећа за нашу музику, 
па дакле и за БПД, што су потом дошли Јосиф 
Маринковаh и Стеван Мокрањац. Они су се у 
далеко већој мери могли посветити својој 
дужности у самом Друштву, посебно Стеван, 
који је готово сав свој ко~mозиторски рад ње
му и посветио, изграђујући 11 свој стил према 
његовим моlшма. и обрнуто, подређујући ње

гове моћи сво~1 стилу, што јс уродило плодом 
од преко 150 световних и духовних дела, са 15 
руковети и ЛшuypiLtJO.м, као врхунцима. 
Дабоме, ми при свем том не губимо из вида и 
Мокрањчев рад у српској музичкој школи (ос
нованој 1899), али он тамо није био усамљен 
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јер је имао крај себе сјајне помагаче у личнос
тима Стан11слава Бюшчког и Цветка Маној
ловића, који су, свак на свој начин, били прави 
стубови те школе. 

Овај убрзани прелет преко зачетака и пр
вих корака, у много чему битних. у развоју 

наше музике, учинили смо само зато да бисмо 
дошли до нужности прославе 25. годишњ1ще 
уметничког рада Стевана Мокрањца. Она ће 
бити организована у два дела, најпре у Бео
граду. 6 маја 1909. а потом у његовом родном 
Неготину, са успутm.1м свраћањем у румунски 
обалски град Турн Северин. две недеље кас
није. о Духовима. Наравно, као што је и ред, 
оба пута уз БПД, јер су они током дугог 11 нер
аздвојног рада. постали нека врста сијамских 
близанаца. 

Била је то бурна година, тек два месеца 
пошто Је, некако, забашурена наша крвава ра
на створена Анекс1чом Б11Х. када смо, под 

притиском великих снла. морали званиtnю да 

нзјавимо нс само да та Анексија није против 
наших в11талннх интереса. већ и да гарантује
мо да ћемо сузбнти сваку пропаганду која би 
б1ыа уперена против Аустро-угарске. тог 

нашег дин-душманина. и њених интереса у 

анектираm1м српсклм земљама. Да пометња 
буде већа, у то време пало је 11"одрицање'' пре
столонаследн11штва од стране принца Ђорђа и 
устоличење краљевића Александра на његово 

\fесто. а. опет. с друге стране. срећом. дошло је 
до какве-такве коалиције свих странака. 
оличене у владп старог Стојана Новаковића. 
Тако је изгледало да је дошло до великог 
"народног·· помирења, свеједно што је свима 
било јасно, да је до њега дошло тек под при
тиском спољних околности. а не и свести о 

ну-жности јединства свих Срба. пред општом 
опасношhу. (Дакле, као и увек. иста прича са 
Србима. с том разликом, што смо данас изгле
да поштенији, јер ни при сличним притисцима 

и још горнм опасностима, не успевамо, чак и не 

желимо да се објединимо!) 
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Међутим, баш у таквим околностима, тре
бало је да та прослава још једном потврдп 
неооспорну чињеницу о пацноналној мисији 

БПД. па дакле. и дела самог Мокрањца. што је 
струјало читавим Српством. не са.чо благо
дарећи њиховим бројним гостовањима шнром 
српсю1х земаља. већ и одушевљеним копн
рањем и имитирањем њиховог рада по целом 

Српству, тако да није било ни једног српског 
певачког друштва. које се у свом деловању 
није угледало на БПД и на његов репертоар. 

Бrша је то једна. тако , спонтана и свеопшта 
пропаганда српских националних циљева -
ослобођења и уједињења св1Lх Срба - да је да
нашњем времену које сулудо ужива у својој на
ционалној отуђености и недефинисаности. 
бивајуhн тако недостојно своје очигледне тра
геднје, једва схватљиво. Одиста, на све стране 
се орила српска песма, проносећи српски завет 
11 аманет, 11 вазда уз српску тробојку, као зна
r.1ену окупљања и препознаваља, да се никаква 

контраrrроnаганда. па 11 полицијске забране у 
непр11јатељским земљама HllC} могле ис
пречити 11 онеыоrућнти ширење тог све

општег српског флуида. 
Наравно. готово св11 ондашњи листови, 

сматрали су за нужно да се огласе поводо\1 Мо

крањечеве прославе, нек11 L!ЗК и с прпгодним 

текстом о самом слављенику. 

Тако ће "Вечерње новости".још ЗО. апрпла 
t909. објавити програм саме свечаност11: 

"6. маја тек. год. у ПП. БПД прпређ)јс 
Мокрањчево вече са овнм програмом: I део: 1. 
- Х руковет (Охридске песме), мешовит хор; 2. 
- 1 V руковет, тенор соло, хор и гласовир; 3. -
VП руковет (Македонске песме), мешовит 
хор; 4. - XII руковет (Б1rrољске песме). 
мешовит хор: 5. - Прttлюрски найјеви. 

мешовит хор: б. Плач Матере Божје, мешовит 

хор: и 7. - 1 руковет, мушки хор (певају стари 
чланови). 11 део: 1. а) II руковет, б) Козар, 
мешовит хор: 2. Ле.'.1. Е91щ балада за бас соло 
и гласовир; 3. XI руковет (Македонске песме), 
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мешовит хор; 4. Vl руковет (Хајдук Вељко), 
тенор соло и мешовит хор; 5. - Две оријен

талске, мешовит хор; 6 - АкаШисйiе, мешовит 
хор: 7. - V руковет, мешовит хор. 

После концерта биће код "Коларца" пр-
11реlјен банкет у част слављенику. 

За кшщерт су цене оперске, сем ложе у 
партеру и 1. галерији, које су по 30 динара, а за 
банкет се плаhа 5 динара од особе. 

Карте за концерт и улазнице за банкет мо
гу се добити сваког радног дана у стану 

друштва - Чика Љубина ул. бр. 16, од 6-8 час
ова увече". 

"Полит11Ка" ће, на сам дан концерта, оба
вестити да се "Одличан баритониста. проф. др 
Бошко Петровић из Новог Сада, одазвао пози
ву и певаће вечерас Лем Еgи.ма", tшме је та 
енигма нз наведеног огласа отклоњена. 

Сутрадан, по концерту, ,,Политика" he 
рећи, како је "синоћ у Београду била једна 
тlfxa, готово породична свечаност", иако је то 
била и "свечаност целога Српства". Тиха и без 
велике помпе, онако као што је тиха и нарав 
слављеникова''. Извештаје he дати и "Мали 
Журнал" и .,Труба". 

"Кад се дигла завеса: 28 дама у белим ком
плетима, и око 50 господе у салонском оделу", 
а пред свима њима "Управа Друштва, са 
слављеником на челу". Наравно, публика је 
"бурно поздравила слављеника". Потом је 
прочитан Краљев Указ , којим је слављеник 
одликован орденом Св. Саве Ш реда, који му је 
предао Председник друштва. 

Не улазећи у детаље, "Политика" тврди да 
је концерт "изврсно изведен", а "Мали 
журнал" да је "слављеm1ку публика целог 
вечера клицала: Живео! Живео!" 

Посебан куриозум концерта били су стари 
певачи који су, певајући Прву руковеiU, после 
одушевљеног пријема, морали и да је понове. 

Иначе, позориште је било дупке пуно 

,,најодлучније публике" - даме 11 господе, при

јатеља вокалне музике, дипломата, официра ... 

Били су и Престолонаследник Александар и 
принцеза Јелена, као 11 министри просвете и 
спољних послова". 

Пред почетак другог дела концерта изнети 
су поклони и венци које је слављеник добио. 

У "Самоуправи" he два дана после про
славе преводилац Севиљскоi бербершш (у 
драми) Милорад В. Петровић објавити један 
овакав стихоспев: 

Стев11 Ст. Мокрањцу 
(у споменнцу на 25 годишњу прославу) 

Шта се сија са Мироча 

Сусрет дану у раздање 
Што но ми се окитила 
Неготина и Мокрање? ... 
Са планина што их круже 

Једне песмом: чедо мило, 
Једне: сине! ... друге: друже! 
У песму су поздрав слиле 
Од планине до планине. 
Добро дошо. чедо мило, 
Друже драги, славни сине! 
То је лепо српско сунце 
Раширило сјајна крила 
То је поздрав, то је песма 

Српских гора, српских вила. 

То су росне руковети 
Што на срце браhа меhу 

Па са песмом слављенику 
Лавор венац славе сплеhу. 

Он је песму удесио 
И дао јој крила лака 
Да се вије преко гора 
Преко мора и облака. 

Рекосмо, веh, да су неки листови и часопн
си искористили ову прилику, да дају једну пот
пуm1ју и заокругљенију слику о Мокрањцу, 
утолико пре што је он, у својој 54. години живо
та. иза себе имао завршена већ скоро сва своја 

дела. 
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Так.вв текстови појавиће се у 

"Самоуправи" (два наставка). у "Српском 
витезу". у "Недељном прегледу", у ,.Делу" и 
"Бранковом колу"". 

За данашњу публику, биће. сигурно, 
прилично пзненађење што овн текстови нису 

испуње1ш унисоним хвалоспевима Мокрањцу. 

који је, треба знати, код својих савременика, у 
том погледу. много лошије прошао но код кас

ннј11х генерација. Од њих је морао да отрпи 
многу критику, па чак и оспоравање, што се 

касније није дешавало, веh 11 зато што је 
Мокрањчево дело издржало искушења време
на. а и због тога што су настаm1 нови ствара
лачки проблемн и нова интересовања, која су 

била далеко од духа Мокрањчевоr ствара
.1аштва, па је оно једноставно заобиђено. 

Тако у "Самоуправи" (14. 11 15. ~1аја 1909). 
ювесю1 Љубодраг пореди Мокрањца са Ву
ко:-.1. истичући да. као што се "данас јасно ув11ђа 
значај Вукова куп.ъења народних песама за 
нашу литературу, тако је исти значај Мо
крањчевог купљења мелодија за нашу 
'1уз11ку". •шме су. као и народне песме код Ву
ка, тако и народне мелодије код Мокрањца, 
спасене од заборава. те he му "потомци одати 
хвалу и прпзнање што им је сачувао од nропас
п111 дао уметнички хармонизирану МНОГ) лепу 

н умилну српску мелодију". Он ће, сем тога, 
Мокрањцу приписати у неоспорну заслугу п то 

што је "успео од обичне певачке дружине 
локалног знаt1аја 11 чање-више космополит

ског карактера , какво је било БПД пре 
~Iокрањчевог доласка за његовог хоровођу -
да створ11 друштво високог гласа. које је било. 
не само од првих међу нашим и словенским 
друштвима. него које је помогло да се са успе
хом такмичи - по оцени стручних гласила на 

страни - са установама исте врсте. народа дос

та умаклих од нас у култури, п друштво које је 
представник чисто наrџюналног правца у 

уметности". Шта више, ,,Друштво одушевљава 

српском песмом Србе у краљевини, подстиче 
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да не клону и ободрава српском песмом пот
лачене Србе, Србе ван њених грающа. 
друштво достојно репрезентује српску песму 
по словенским и страним државама":· И на 
крају, Љубодраг наводи одломке из критика са 
госrовања БПД у Псштн. Петрограду. Лајп
цигу, у Дрездену". Дубровm1ку, Цетињу, Заг
ребу. Софији".. све сами хвалоспеви и 
Мокрањцу 11 његово:.1 хору. 

Јавио се и "Српски витез'·, месечни орган 
Удружења витешких друштава - гимнас
т11чких, борачких и спортских- којн ће у свом 

првом броју од 15. маја 1909. 1в пера неп
ознатог аутора, донети и један краћи, прнгодан 
текст поводом Мокрањчеве прославе. 

Пошто је најпре констатовао да "Српск11 
народ. који јс прожет поез11јо:.1 и уметношhу, 
који 11ма целу своју нсторију препевану 11 чије 
синове 11 данас прати песма од колевке па до 

ГЈ1Оба ... ". ОН he истаh11 И цругу, Не баш \!НОГО 
похвали) истпну. тј" да "ипак. нпак. 11 ) на
јновије доба. има врло мало својих одличних 
синова. којн су комnоз11тор11 првога реда. 11 
које проносе српско иче 11 српску уметност 
кроз цело Српство 11 ван његов нх граница"". на 
је , самим тим, име 11 дело Стевана Мокрањца 
колико радосни изузетак. толико 11 значаЈННјс. 
Јер, "Стева Мокрањац јесте један од наших на
јбољих живих компознтора, којн нас је све 
'3адуЖЈю и доказао да је вредан син свога 

народа" . 
. ,Српски витез" hc подвући и трећу чиљен

ицу. да Мокрањац и БПД представљају једну 
недељиву целину. 11 "то колико њима служи на 
част. толико 11 свима нама - поштоваоцю1а. на 
радост 11 утеху". 

Ако су претходна мишљења бала афирма
тивна ло Мокрањца 11 његов БПД. у 

,,Недељном прегледу". полиn1чком. књи:жевн

оt-111 нау~mом недељнику, који је у другој годи
ни његовој. уређивао др Милета Новаковиh, 

извесни Брутус (по свој прилици Милутнн 
Чекић, будући редитељ НП), целу ствар (у 



ПРОСЛАВА 25 ГОДИШЊИUЕ УМЕТНИЧКОГ РАЛА СТЕВАНА МОКРАЊUА 1'1(~ ГОДИНЕ 

броју 21. и 22, за 1909) спушта на земљу, и то 
хладну 11 сумњичаву, тражећи тако и ту један 
објекшвнији. па зато и реалю1ји суд о Мо

крањчевом месту 11 доприносу српској музици. 

Већ у самом уводу. он би да одреди 
Мокрањцу једно ниже место, мада му не оспо

рава. у том и таквом одређењу, заслужену 

врспност. 

"." Мн не можемо познати дух свога наро
да. ~ок.~е не сазна,\Ю карактер његовог умет

ничког стварања, нити можемо створити у 

областв чисте уметничке музике знамею1та 
:џ:Ја, докле не упозна\ю дух народне у~1етнос

т11. За прво јс потребан систематиqан, локрет
иљив. испптива qки дух. за друго индивидуалан. 

стварала~1ки геније". 

Из онога што следн. види се да Мокраљац. 
ло њему. припада ,,првом духу", за разлику од 

Јосифа Мар11нковиhа, ког ставља на само 
чело. па каже: "На пољу прибирања народних 
\Ютива Ст. Моркањац заузима, за последње 
три деценије, једно од првих места. Као год 
што је Мар~шковпh. у области чисте уметнике 

.\lуз11ке. дао дела од ве.1111ке вредности. тако је 
11 Мокрањац, скулљајуhи српске народне ме
лодпје. дао дела од трајне вредности. која ће 
С.1)'ЖЈIТЈI Сi:ЩањН\1 11 бyд}Ful\1 младим му

зичарима као врло корисна за студије. У њима 
hc срлсюt певач наlш најприкладнијег излнва, 
\1узичар знаменит матерщал. а слушалац врло 

прнјатно ужнвање. То су ствари које смо 
науtшш1, r.южда внше волеш него ценити. али 

. . 
КОЈС увек радо слушамо. Јер вх разумемо и 

11стинск11 уживамо у њима". 

Оно~1е ком све ово још не значи очигледну 

деградацију, Брутус he пружити још директ
нији н неопозивији суд: "Карактеристично је и 
треба нарочнто истаћи, да се највећа актив

ност Мокрањчева показује у скупљању-да не 
речемо разрађивању - народних мотива, у 
склапању "лотпуриа" (најnримитивнија му
шчка форма), докле му је плодност као умет
ника много мања, у поређењу бар с другим 

нашим музичарима". Јер и ако има "и неколи
ко чисто уметничких ко~mознција". оне плак 

"и квалитетно и квантитативно изостају од 
првих". Истина, поменуће да је радио са "доста 
успеха на пољу црквене музике" , али, и тај рад 
је остао у сенци његових "руковети". које . мада 
се "често 11 радо певају", нису друго до 
"потпури" - народних мелодија. "са скромном 
11 лелом хармонизацијом. у који~~а је увек. што 
је могуће више. очувана карактер11ст1rка нар
одног духа". 

Иако је све овако- пресудио. Брутус ће на
правити 11 једну ограду. која указује на то да 
11л11 није ч11тао претходне редове свога текста. 
или је остао у сфери сопствене ноншаланције. 
па. у закључк}. каже: ,Да ли ће његова дела 

доцније интересовати в11ше историка - '1У
зичара, imи правог уметника, - на нама НИЈе за 

сад да судимо. Ми хоћемо само да истакнемо 
заслуге једнога слављеника који се свој нм сол-
1щю1м 25 годишњш1 радом истакао и заслужио 
хвалу и прн·знање својих савременика"" .. што 
се пз његовог чланка уопште не да ни наслути

ти. а камоли yotuп11. Но. то је веh тако код нас 

11 у нас, ми 11 кад човека хоћемо да хвалимо, 

умемо више да га куди мо, зарад објективности 
н његове "реалннје" афирмације. Чињенице т~ 
не значе ништа. оне вазда саме себи сметају. 

У завршном делу свога текста Брутус лр11-
знаје да није стручњак и да. стога, таквима ос
тавља да "улазе дубље > оцену Мокрањчевог 
рада", чиме као да је дао ~шаzворйi Душану 
Јанковиhу, гимназијском професору и соло пе
вачу. који је. по Ђорђев~rћевом "Биографском 
речнику српских музичара", завршио прашку 

"оперску школу". Био је признати музички ст
ручњак. мада су му св11 од реда, сем Јосифа 
Маринковића, оспоравали сваку вредност, па 
и струqност, што се 11 анкетом "Вечерњнх 

новости" (током септембра 1909). показује. 
Но, за нас то m1je битно. утошrко пре што је он 
био критичар (радикалског) часописа ,Дело", 
а и новосадске ,,Заставе", и као такав био при-
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сутан у јавности. Међугим, треба реlщ био је 
· и интимни пријатељ композитора Јосифа 
Маринковића, који, опет, са своје стране, гото
во да никог није трпео, па ни Мокрањаца, али 
ако се то и знало, нико није смео да "удари" на 
њега, јер, ако ништа друго, његове соло песме 

представљају Један такав стваралачки излет и 

узлет, којим би се многи, и у свету признати, 
композитор, поносио. Нема сумње, тог је био 

свестан и Душан Јанковић и користио је на свој 
начин пријатељство са њиме, па је често и у 
његово име, све од реда "секао". С друге 
стране, "посечени" и остали око њих, ако нису 
смели на Јосифа, смели су на Душана, и тако се 
створила једна мучна ситуација, из које је деб
љи крај извукао слабији, дакле- Душан Јанк
овић. 

Ето, тај и такав Душан Јанковић, у поме-
. нутим, ,Делу" (књига 52), св. 2, новембар 1909, 
на стр. 246-250) писаће поводом Мокрањчевог 
јубилеја, интересантно, врло сличним речима 
и судовима, које смо упознали из Брутусовог 
текста, с том разликом што је дијапазон њего
вог посматрања Мокрањчевог дела - шири, 
али и несразмерно грубљи и поразнији. 

Тако ће се најпре окомити на Мокрањчев 
рад у оквиру БПД, посебно се обарајући на ње

гове "многе излете ван земље", за које је 
однекуд пронашао да су ти - "некорисни 

излети" - увек и вазда чињени у време "кад су 
реакционари на влади и кад се укидају устави", 
па још и то, да су се ти "велики трошкови" 
покривали из тзв. "диспозиционог фонда". Са 
овог растојања тешко је установити наведени 

. начин покривања трошкова, али је зато лако 
установити први део тврдње, о реакционарним 

владама и укидањима устава. Наиме, с обзи
ром да је иза ,Дела" стајала Радикална стран
ка, са Стојаном Протићем као уредником и 
главним сарадником на челу, онда је јасно да се 
наведеном тврдњом, најпре мислило, на зва

нично "високог заштитника БПД", тј" на са
мог краља Александра Обреновића, на његов 

186 

државни удар 1893, одн. на укидање У става из 
1888, 9. априла 1894, за владе Светомира Њ1-
колајевиhа, првог српског масона и мајстора 
ложе у Краљевини, који ће у слободне зидаре, 
поред других културних и јавних радника, 
увести и самог Мокрањца. Николајевић ће би
ти веома близак БПД, биће чак и председник 
Одбора за припрему одласка БПД у Дубров
ник и на Цетиње, 1893, а у време гостовања у 
Солуну и у Скопљу, 1894, био је председник 
Владе, и како Спиро Калик признаје у Сйо
мениии йово9ом 50 209ишњице БПД (стр. 87), 
"морално и материјално помагао да Друштво 
лепо изврши свој задатак". Уз то треба знати 
да је Николајевић, сем што је био цинцарски 
зет, био и оснивач националног друштва "Св. 
Сава", које је своју активност највише управ
љало баш према Југу, на Стару Србију и Маке
донију, паје његово залагање за то гостовање 
било много чиме условљено и инспирисано, 
али увек у смислу националне пропаганде. 

Даље, Николајевић је стајао на становишту да 
је Србији, против Аустрије, нужно пријате
љство са Мађарском, па ће, у том смислу, фор

сирати и одлазак БПД у Пешту, крајем 1894, 
иако је, како и сам Калик каже, било Срба који 
су "зло гледали" на тај nyr. Гостовање у 
Софији и Цариграду, о Ускрсу 1895,збило се у 
време Христићевог министарства, који је увек 
важио за крајњег реакционара, а у Цариграду 
главна помоli БПД био је сам др Владан 
Ђорђевић, који је такође имао исто обележје. 
Гостовање у Русији, крајем августа 1897, пало 
је под Владом Стојана Новаковића, ког су 
радикали као напредњака - дакле, као свог 

партијског непријатеља - такође могли смат
рати реакционаром. И коначно, гостовање по 
Немачкој, 1899, "покривала" је Влада др Вла
дана Ђорђевића, која је у нашој историји у нај

црњем светлу приказана, а значајно је, у том 
погледу, и то, да је по повратку из Немаt1ке, 
БПД са својим хоровођом приредило концерт 
са истим програмом, на двору, за краља Оца и 
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краља Сина, којом приликом је, како каже Ка
лик, Мокрањац добио читав низ похвала од 
присутних краљева, чак је и - унапређен. 

Но, нека је све тако и било, не треба сум

њати у то, да су страна чки разлози били ти кој и 

су омогуlшли Јанковићу да се овако неприн

ц1ши1елно окоми на несумњиви и велики 

допринос БПД нашој националној пропаганди 
у иностранству. посебно међу нашом пороб

љеном српском браtюм у Аустроугарској и 

. Турској. 
Међутим, у својој заслепљености Јанковић 

нде дале1-,.о, па се лита али 11 тврд11: "Зар не бн 
бшю боље. лепше 11 саветније да је друштво 
походило сеоске саборе 11 преславе. појало у 
цркви. а после подне певало народу родољу

б11ве nec~1e. да и српски сељак осети лепоту 

хармоничног певања."" но што се ишло да се 

. ,културнпјим народ1Lма од нас, дају концер
тп!?''. 

Супротстављајући Јосифа Маринковића

Мокрањцу. Јанковиh заборавља да се и 
Маринковић. својим Колшт. бавио ,.потпу
р11ј11ма. смешама, збиркама. руковетима", и ~ia 

колико да јс његово дело у области соло песме 
вртоглаво високо. мора се признати да се у тим 

Ко.нL1ш грдно спустио испод Мокрањца. што 
јен онда веh било јасно, а камоли данас. Но, то 
Јанков11hу не смета да би нападао Мокрањца. 
11 ;i.a тврди како бн "таква (Мокрањчева) пот
пурија чожда имала неке вредности да су 

прављена пре појаве Корнелија Станковића, 
кад је била оскудица у хорској литератури. 
А1п, данас, после многобројних хорских песа
ма Хорејшека. Хавласа, Максимовића 11 Јенка, 
а нарочито после обилног рада Ј. Маринко
вића и др., такав посао је постао не само из
лишан. него се сме с правом реhи. да је такав 
рад декаденција на пољу уметничке хорске 
музике". Наравно, чак и кад би све било тако 
како Јанковић тврди. време је показало да од 
свих тих "многобројних песама" осталих ayro
pa није остало ништа, а оно, што је он проrла-

сио за "декаденцију", да се афирмисало и 
одржало. 

Јанковић ће се окомити са истом жестином 
и на Мокрањчев рад у црквеној музици, посеб
но на ЛшТtурfију. за коју ће рећи да није 
Мокрањчева оригинална творевина, него на
родна, само што је "на други начин хармони
зовао, но што је то раније учинио Корнешrје 
Станковић, са много мање претензија". Ал11 , 
да је "баш тај други на~шн хармонизовања . 
допринео да нема потребне релиrиозностн", 

шта више, "да су поједине песме, не само теа
тралне, него чак и фриволне. на пр. СвјаГй". 

Наравно. рекли смо већ. све то не~1а ни
какве везе с правим стањем ствари, али у по

лемикама 11 текстовима овакве врсте. код нас 

је фактографија увек само сметала. Битна је 
унапред створена теза, коју и не треба докази
вати, веh је само изручити на одабрану главу . 

Јанковићу зато и не смета једна орд1mарна 
глупост коју he юбаЦЈrrи поводом Срйске 

музичке u1коле, за коју ће рећп да "осим нази
ва, нема ничег српског". Јер. забога. "проrра~ш 
нспитних концерата кипте од пщеса - стране 

музике". У време кад српска инструментална 
музика једва и да постоји, он тражи српску му
зику на њени\! испитима. и пошто је 
Мокрањац. као њен директор не дозвољава, 

јасно је да је анти-Србин! 
Но 11 поред свих тих 11 таквих скандалозних 

"оцена·'. он he се. на крају, под11чят11 и сам себе 
похвалити: "Мв смо смело погледали 11стин11 у 
очн. изнеш1 смо право стање ствари. а 

слављенику одредили место које је заслужио". 
тј. да не може бити горе и неславю1је. 

Срећом, мало пре њега, у "Бранковом 
колу", које је излазило, као што се зна, у Срем

ским Карловцима, композитор Петар Ко

њовић, тада већ наставю1к СМШ, али који је 
због "ушљивих београдских хотела" становао 
у Земуну - које одредиште и у овом наш1су 
апострофира - објавио је један текст о Мо
крањцу, који:, иако писан пет година пре Мо-

1~7 
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крањчеве смрти, даје многе луцидне и 

дефинитивне судове, који се могу и данас пот
пуно прихватити. 

"Деловање Ст. Мокрањца 11спуњава два 
крупна захтева, која постављамо кад присту

памо делу нашега уметника: његово дело пре 

свега чини утисак здраве творевине, у којој је 
намах уоt1љива хармонија оних закона по који
ма једно дело постаје уметничко дело. Другн 
нам захтев испуњава оно што можемо осећати 

само ми, које са уметником везује сродна крв, 
сродно мишљење и осећање, када се у његовој 
активности одсјајује наша воља, и кад у његову 

делу налазимо једно заокружено задовољење 
свој их сопствеюrх можда неодређених. али ин
стинктивних тежњи", чиме је на упечатљив 
начин указао на дубински национални карак

тер Мокрањ'fеве музике, и, у исти мах, на њену 

"употребну" вредност. ношену здрављем ње
гових "творевина". 

Полазећи од ноторне истине да "велика 
уметност не тражи увек велике форме". Ко
њовић одмах потом пружа и доказ кроз 

Мокрањ~1еве Руковети. које су "мале по обиму, 
алн имају садржину, која није само особена и 
егзотична, но која својим склопом и својим 
испуњавањем трајних уметничких закона, ни

када не одриче потпуни уметнички утисак. И 
баш због тога. што обрађивање и склапање 
народних песама води обично другом правцу, а 

. шћ " и'' " наЈче е тзв. "сплету , "смес . "потпури-у 
итд .. теже је било у први мах схватити ос
обености Руковети (које су уосталом створиле 
нарочит уметниtnси појам, и које ће у нашем 
уметничком лексикону имати само Једно 

значење) - и уочити новину посла, који у умет
ност нашу улази са нарочитим задатком". 

Колико је Мокрањац у томе успео и коли
ко је он својим Руковетима унео у нашу музаку 
једну новину трајне вредности, Коњовић опо
миње да је (у нас) "обрађивање наших народ
них песама старије од Прве Руковети Мокрањ
чеве", али да је тек њом и њима, "српска музи-
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ка добила један нарочит, свој облик 11 тип, који 
се развија и у којем се дубоком и живахном 
уметниllКОМ сурадњом, износи оно што чини 

нашу народну лирику тако богатом и карак

теристичном". Шта внше, "снага Руковети, као 
уметничких композиција, баш је у оном уну

тарњем склопу, у оној чврстој логичности тон
ској, којом су повезани поједини ставови. 
између којих опет постоји нарочита унутарња, 
да речем психичка сродност". Врх свега тога. 
текстуална спона је од једне на другу Руковет 
све чвршћа, и заокружени ја, тако да је очевид
но развијање од Прве до ЧеГйрнаес~uе'' . 

Коњовић је у овом кратком и пригодном 
чланку веома срећних мисли и опредељења, 

које готово квинтесентно излаже, непрестано 
бивајући у центру свега онога што је одредило 
и учинило Мокрањца - Мокрањцем. Тако ће 
указати и на једну, вероватно случајну. али, ве
ома битну одлпку у Мокрањчевој уметности. 

која је могла настати и из Мокрањчеве жеље 
да буде свуда присутан и популаран, кад се 
обраћао нашим народним мелодијама из свнх 

српских земаља. 

Наиме, "један још нарочити, етички мом
енат карактерише Руковети. Стилизоване по 
појеД11Ним крајевима, у којима живи наш ~ар
од, 11 са ретким разумевањем свих оних НИЈаI·l

си, што одаје сваки наш крај у дијалекту, 
ритму. темпераменту, садрже и изразују оне 
заје9нuчке знакове, који наш наро911 йоре9 йlа

ко рашiПрКШl/1.Х Litepeнa, Чll/te је9но.м йоiliйун
ОМ 1(елшюлt" (С. Т.). 

На крају, Коњовић ће у само једној речени
ц11 истаћи остала поља Мокрањчевог интерес
овања и деловања, што не мора да значи да је 
тај допринос мање ценио. већ и зато што је 
Мокрањац био још у пуној активности. и није 
се морао правити дефинЋmни биланс у свим 
областима његових активности. Уосталом, 
Коњовић и у тој "телеграфски" сроченој 
реченици, не губи из вида јединственост 

Мокрањчевог места у нашој музиц11. 
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"Његов рад у црквеној музици, који је дале
ко изван нас стекао признање, и у том погледу 

значи најбоље шго је наша уметност дала, на 
обрађивању хорске певачке вештине у на
јозбиљнијем српском певачком друштву, ње
гово наЈСТОЈавање око подизања прве српске 

музичке школе. вођење тога потребног а не

прнзнатог посла. н најзад његова учнтељска 
де.1атност засЛ}')k')'ју нешто више но обично 

народно признање". 

Жеља организатора и носиоца Мо
крањчеве прославе. дакле. БПД, била је да се 
она свечано обележи и у Неготину, слављен11-

ковој постојбини. у ком је Друштво било већ 
једнш.1. далеке 1892. приликом откривања 
споменика бесмртном јунаку Крајине. Хајдук 
Вељку. Са тог првог боравка (18/20. јуна) , пос
тоји веома исцрпан 11звештај у књизи Срете 
Стојковића. директора ондашње гимназије 
"Вук Караџ~fћ" у Београду. под насловом "На 
лепом српском Дунаву". Том приликом први 

пут јс певана Шеста руковет, с песмама о 
Хајдук Вељку. што је био дирљив Мокрањчев 

дар свом родноы граду, а који му је донео сре
брну медаљу друштва "Св. Сава", предату од 
стране секретара Друштва. Ђоке Миловано
вића, на опште задовољство и клицање много

бројне публике. На повратку из Неготина. 
БПДје свратило и у Велико Градиште, где им 
је приређен сјајан дочек, са закуском у 

"Народној гостионици", којом приликом су 
заједнички запевали чланови rрадиштанске 

певачке дружине и БПД, а два председника из
мењали срдачне здрав~ще. 

Ове појединости помињемо и зато што је 
намера организатора нз 1909. била у длаку ис
та, с тпм што је, како извештава "Српски 
витез", овог пута, излет требало да се прошири 

и на Турн Северин, где су гости "позвани од Ру
ыунске лиге, у ком he бнти усрдно дочекани од 
тамошњих румунских певача, и где ће БДП 
приредити један концерт у корист месне 
~иротиње". 

На тај пут, који је почео у суботу, 16. маја 
1909. уочи Духова, кренуло је, бродом 
"Шумадија'', преко 200, што чланова БПД, шго 
гостију. који су својим уплатама смањиш1, ако 
не и покрили трошкове целог излета. С њима 
су били и новинари- извештачи свој11х лнстова 

од којих ћеыо, за овај наш приказ, користити 
два најдужа и најнсцрпю~а написа. један из 
пера секретара самог БПД. Миливоја Ко

марчића, сина познатог српског књижевника, 
новинара и националнrо радника. Лазара. који 

је баш те. 1909. јануара месеца 11 умро. Његов 
приказ he 11заh11 у два наставка. 23. и 24. маја. у 
"Вечерњим новостима". а други. Њ1коле 
Марков1Ihа, познатог 11 цењеног нов11нара. 

писца биографије једног од најважнијих вођа 
радикала, др Лазара Пачуа, којн ће у девет нас
тавака , почев од 28. маја, дати један веома ис
црпан извештај у радикалској "Самоуправи". 
За нас су ти 11звештаји интересантнл не само 
зато што се у факто графији догађаја допуњују, 
већ и што их другачије тумаче, а uло прои
злази нз природе њихових положаја, па је нор

мално и разумљиво што је Комарчић . као 
званично лице, неке ствари морао и да заглади. 

Подвлачеhи да су тоr пута пошли. 
"непотпомогнути ни са које стране", и да су 

зато повели и госте. "како би са мање матери
јалних жртава моглн извести юлет", Ко
марчић. поуL1ен свим оним што се збило. 

опомиње све будуће намернике, који ће их 
пратити на сличним излетима. да на "овакве 

излете треба да иду само они који се одликују 
тихом природом. веселошћу и што је најглав
није, пријатељском трпељивошћу према свим 
излетницима". Онај који је научио спавати на 
свиленим душецима и перјаним јастуцима, ко
га дворе слуге и слушкиње. КОЈИ тражи апсо

лутну угодност и непрестано парадира како 

'има' и 'не жали' да плати - најбоље би да не 
иде у Радујевац и у Неготин, већ у Беч, Пешту. 
Берлин, Париз, Лондон". где се неће возити ни 
на тарницама. ни на отрuаним фијакерима, већ 
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на колима са гуменим точковима, и на 

аутомобилима".". 
Иако их је за све време пратила ситна и 

досадна кишница , Комарчиh каже, "веселост 
је победила, а улаз у романтични Ђердап учин
ио је да смо чврсто одолели ветру и киши и са 
крова лађе посматрали лепоте клисуре, док су 
они којима је Ђердап био познат, уграбили 
слободно место. извалили се и слатко 

хркали".". 

Но, ево већ и првог "контрапункта" у фак
тографији. "Било нас је преко 240- тврди Ни
кола Марковиh - а "Шумадија" ако може 20-
торици да да простор за спавање. Докле су пе
вачи горе певали , гости су заузели тај простор. 
Већина је дакле била осуђена да ноћ пробдије 
на ма који начин". Па, иnак, кад је изјутра лађа 
стигла пред Голубац и прву клисуру. Бабакај , 

све је живахнуло и изаuuю на кров". 
Кад су око подне, после 17 сати путовања, 

стигли у Радујевац, потрпали су се у живоm1сан 
караван од преко 60 разних кола и таљига, "у 
оне што црева ситне", и преко џомби и камења, 

весели кренули пут Неготина. На таљигама 
председника Друштва, поломио се точак, али, 

"нико веселији од њега. мило му што се то баш 
њему десило, те неhе имати ко да протествује". 

Никола Марковиh није видео то 
"увеселеније", чак ни приликом сусрета са 
славним ђердапским Казаном, већ тужно 
закључује: "Ми смо изгубили осећај за лепоте 
природе", па тако и тај Казан није оборио људе 
на теме. "Неки су се чак питали зар је то - тај 
Казан". Уосталом, додаје он, "и у Топчидеру и 
у Кијеву, у масама се тражи природа у- бурд
ељима и ресторанима! Ми смо више васпитани 
за мушку и женску лепоту", што је, нема сум
ње. један инспиративан закључак, који ће нас, 
као аманет. пратити до наших дана. 

Комарчић је и даље у ,Д Дуру", ништа му 
не смета, напротив! "У Неготину нас је дочека
ла војна музика на челу са својим капелником, 
r. Вишпом". Додуше, "после је настао проблем 
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око хотела и гостионица. Неки, као на Ђур

девдан. када се тражи стан, загледају собе, не 
знам ова им је ниска. те нлје на лепом по
ложају, она као влажна ... Нама члановима не 
беше ни уска, ни влажна, ни на незгодном по

ложају. Ми смо се слатко одморили у згради 
неготинске гимназије, на постељи какву смо 
имали последњих дана војне обуке по нашим 
касарнама".". 

Ипак, ко уме ово да прочита, много тога је 
прочитао, а ко није, дајемо му суморнији 
Марковићев поглед: "У Неготину свет се иск
упио по оним улицама куда су наша кола про

лазила, а при уласку у чаршију поздрави нас 
војна музика. Близу кафане 'Београд', почеше 

се једна ло једна кола празнити а нигде да се уг
ледају домаћини и нигде да се чује поздравна 
реч. Настаде међу нама нека страва, а кад још 
дознасмо да гостионичари одбијају госте". та
да нас обузе права брига, јер смо после непро

спаване ноћи све своје наде били упрли у 
постеље неготинских кафеџија и домаћина. У 
овако мучним приликама по остале пасажере, 

управа БПД уступила је своје резервисане 

постеље у "Гранд Хотелу", и придружила се 
певачима и певачицама, смештеним по гимна

зијским учионицама". Дакле, не само војни об
везници, већ и даме, чланице БПД, имале су 
прилике да се "слатко одморе" на скамија.ма и 
на олајисаним школским подовима. 

Организатори су били предвидели да се 
концерт држи у заиста лепом и пространом не

готинском парку, али киша која их није 
напуштала од Београда, и овде у~~ини своје, и 
тако се концерт морао држати у доста тескоб
ној сали кафане код 'Хајдук Вељка', те су тако 
посетиоци, поготову Неготинци. по Марко
вићу, одстајали цео концерт. "уживајуhи у зно
ју лица свога". 

Сад је ред на Комарчића да ништа од свега 
тога не види, већ само да каже: "Увече на првн 
д·ан Духова био је концерт у гостионици 
'Хајдук Вељко'. На концерту је било много 
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посетилаца и таква врућина, да се ја д11вим ка
ко смо могли са nроrрамом до краја доћи". 

И у Неготину се поновила атракција са Пр
вом руковети. Док су је у Беоrраду певали вет
ерани БПД. у Неготину су то учинили сељаци 
из села Мокрања, дедовске земље Мо
крањчеве, предвођени својим свештеником. 

"Најинтересантнија, заправо најдирљиви
ја тачка (може се слободно рећи на целоме пу
ту), а коју су пропустили да забележе сви наши 
дописющн. јесте певање Прве руковети, коју 
су извод11ли сељаци села Мокрање, под упра
вом свога свештеника. Ою1 нису жалнлитруда, 
научили су једну тешку песму, дошли су у Не
готин. и у својој народној одећи појавили се на 
позорници да ту срцем и духом учествују у сла
ву онога чија су дедови посисали млеко у љихо
вом скромном сеоцету Мокрањи. а који је 

данас стекао славе широм цела света и признат .. . 
као налачи нос11лац1едне гране наше културе. 

Om1 су дали колико су могли. а тиме и -
све! ... Певали су, а у нашим очима су се купиле 
сузе узбуђења. 

Стеви Мокрањцу су тиме заменили све оно 
што је могао 11 што је с правом очекивао од 

својих Неrотинаца ... 
Хвала Мокрањцнма и живели ... ". 
Одмах ћемо видети да се Комар1шћ ог

решио о Марков1rћа,јер он тај дирљиви призор 
није прећутао, напротив: "Вредно јс забе
лежитн да је Прву руковеiu. коју су у Београду 
отпевали стари певачи београдског друштва, 

овде извело певачко друштво нз суседне Мо
крање, порекла Мокрањчевог. а под управом 
овдашњег веома заузимљивог свештеника 

Жив. Станковића, који је управљао и певао, 

лрискачу1ш упомоћ час овом, час оном гласу. 
И само друштво је веома ваљано и за сеоско 

друштво има необично добре теноре. Мо
крањчањима се може честитати и на добром 
певачком друштву и на онако вредном и 

просвећеном свештенику. Овако узвишен 
пример једнога села од непуне 2 хиљаде душа, 

одиста је за похвалу ... Грдна је штета и срамота 
што варош Неготин, која би Мокрањи треба

ло да служи као пример, данас нема хоровође 
па ни певачког друштва, које је некада с по
носом крштено по имену силног Хајдук 
Вељка". 

Сутрадан, на други дан Духова, певало је 
БПД у неготинској цркви. а потом је општина 
приредила закуску у парку, где је све време 

свирала војна музика. 

"Г. Лазаревић је лепом здравицом поздрав-
110 Београђане, на чију је здравицу одговорио 
г. Цуrшh", тако ће Комарчиh чисто телеграф
ским стилом, не залазећи у појединости, које 
ћемо сазнати тек од Марковића. Но, Марк
овић ће искористити ту прилику да се раз
махне, да целу ствар "заокругли", свим оним 

што ч.ин11 наш менталитет. у који, дакако, ул

азе 11 међупартијска сат11рања, чак и у време 
коалиционог мира. насталог под притиском 

спољних околности, анексијом Би.Х. 

"О закусци у парку, наздравио је председ
ник негот1mске општине, нашем певачком 

друштву 11 слављенику Мокрањцу. Одговорао 
му је председю1к Цуюth, напоменувши до

гађаје од пре неколико месеци. који нам нс 
смеју избивати из главе. те 11 оваЈ излет има таЈ 

смнсао да се међусобно зближујемо и ут
врђујемо у вери, да ћемо скоро продужити онај 
свети народни посао, како су га радили славни 

Карађорђе, Хајдук Вељко 11 други њихови 
сувременнци·'. На те речи, парком је 
"загрмело из сложних грла певачких Хеј йiру
бачу, уз поклике "Живели!". што је. нема сум
ње. била једна лепа патриотска каденца и још 
лепши финале. 

Међутим, сад настају рефлексије, које су 

утолико значајније јер су се појавиле у ради
калској "Самоуправи". 

Напомињући како сада има "мађијску моh 
парола: Је ли противне партије приређивач. 
ваља му кварити посао, или му бар не треба 

помагати", то је у Неготину, где је општинска 
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управа била у рукама радикала, чим се она 
прихватила ове организације - био дат "знак за 
оне друге три странке, да се повуку и да и тако 

малобројно неготинско грађанство, поцепају и 
активни део сведу на минимум. Ако је истина 
да је један угледни народњак (Машић) рекао, 
како он овде неhе да тера опозицију, јер се 

тиче српске песме - то је лепо. Само је штета, 
што овако леп пример није повукао веhя број 

из пасивности''." веh се цела прослава свела на 

мање од ЗОО Неготинаца! 
"Често слушамо како на нас Београђане 

бацају сву кривицу за партизанску по
цепаност". а ми је, ето, нађосмо у овако штет-. . . 
НОЈ мери на краЈЊОЈ тачки краљевине, на 

тромеђи, где јој најмање има разлога за 
опстанак". 

Марковиh he ту међуnартијску суревњи
вост, у даљем тексту, још оштрије жигосати, и 
право је изненађење да је све то нашло места 
у .,Самоуправи", која је као радикалски орган 
свесрдно доприносила тој и таквој борби до 
"истраге". Коначно, зар у доњим редовима не 
препознајемо и наше време и потпуни конти
нуитет са прецима? 

,,Ми још једнако сматрамо партије као 
·вере', које се гоне до истребљења, не као 

разне правце, који се такмиче међу собом, који 
he пре и боље народ да доведе до срећнијег, 
човечнијег живота. Данас говоримо, а нећемо 
да разумемо и да према томе радимо: да нам, 

после зимушњег искуства, треба сложног и ја
ког рада; јер he за кратко време изаћи пред нас 
шпање: да ли да нас. као Срба, буде или не 
буце , и то у много одлучнијем виду, него што је 
то било пре три месеца. Данашња заједничка 
влада мора да се узме као знамење за сложан 

рад. А где бисмо ту слогу иначе боље могли 

испољити и с њом започети, кад не умемо ни 

ову прилику искористити, где нам се као спона 

јавља наша заједничка, оnшта, српска песма у 

ющу БПД, са гостима оба пола неподвојених 
по страначким начелима?" 
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Истог дана, у првом поподневном сату, 
кренуло се из Радујевца за румунски град Турн 

Северин. 
За ондашњег неупућеног читаоца, у ком 

погледу ни наш данашњи није одмакао, Марк
овић he напоменуrи да је .,Турна важна паро
бродска станица, а има велику радионицу за 
пароброде, те је њено пристаниште пуно паро
брода и шлепова". Међутим, важн~rје је било 
то. да је "све то било пуно лепо одевена света, 
а тако и пристаниште само", који је стрпљиво 
чекао своје госте, више од три сата. јер сем 
што је брод закаснио, још се на то надовезала 
и разлика у рачуњању времена (у Румунији, и 
данас, један час испред нашег!), о којој разлици 
организатори нису водили рачуна, али утоли

ко Је више речена стрпљивост уливала пошто

вање, јер су "већ тим својим постојанством у 
гостољубивом стрпљењу, Северинци зас
лужили нашу захвалност". 

И Комарчић ће остати задивљен сјајним и 
величанственим дочеком, који је превазишао 
сва очекивања. 

"Непрегледна маса света, разне корпора

ције, војна музика, громогласни узвищr и поз

драви беху електризирали све нас. да см.о уз 

френетичке узвике. весело махање марама 11 

шешира, отпоздрављали све присутне на 

обали." 

Марковић потом обавештава како је при
ликом пристајања "Шумадије". румунска муз
ика свирала нашу стару химну, "Боже правде", 
која је од промене Династије (1903) била сус
пендована као обреновиhевска (мада се увек 
звала - народном!) и како потрага за новом 
није успела, краљ Петар ће, на свој рођендан, 
29. јуна, баш те године, значи, нешто више од 
месец дана касније, вратити ту стару химну у 

оптицај. Штавише, румунско певачко друштво 
је одмах потом отпевало исту химну "са корек
тним изговором нашега језика". 

У тој лепој и обавезној куртоазији није ни 
наше БПД изостало, певајући румунску химну. 



ПРОСIЈАВА 25 ГОДИШЊ11ЦЕ У\!ЕТНИЧКОГ РАДА СТЕВАНА МОКРАЊUА 1'111<.1. ГОДИНЕ 

Даље. сазнајемо да је председник румунске 
Општине одржао говор на француском језику. 
"уверавајући нас о пријатељству и захваљујући 
на указаној прилици да 11 они могу учествовати 

у прослављању 25-те годишњице Мо
крањчевог музичког рада. На то је председник 
нашег ПД, такође на францускоr.1. захвалио на 

овако помпезном дочеку и изјавио срдачно 
суседно пријатељство. са српске стране", за 

које време је из публике "просипано цвеће на 
наше певачице". што је, нема сумње, била јед
на дирљива слика искреног 11 пријатељског 
дочека. 

Касније, у општннском парку. говорио је и 
директор тамошње гимназије "дивећи се срп
ском примерном држању у кобном јесе
.њашњем сукобу интереса велике силе са 

малом, пожелевши да дунавске државе једном 
појме. да им је једини спас у уједињењу и да то
га ради са овиы данашњим походом, дођу други 

и доведу до те жељене заједнице''. Марковић 
тврди да је ова порука доживела спонтане по
вике одобравања на обема странама, чиме се 

ова хорска манифестација претворила у једну 
много ширу, и међудржавну, која није била без 
своје посебне специфичне тежине, поготову 
ако се зна да су се румунска Влада као и румун
ски Двор, у анексионој кризи држали потпуно 
неутрално, што је 11 изазвало ,,Трговински 
гласник" да негодује на вест о предвиђеној 
посети румунској страни, која је "за сада'· била 
- непријатељска. 

Пред гимназијом је дошло до једног 
неочекиваног 11 симпатичног "ин~џщента". 

Наиме, "лицејци заокупише Мокрањца да ди
ригује њиховим хором, који особито лепо от
пева српску стару химну". 

После "изазова" којн је уqинио директор 
Лицеја онаквим својим говором, председнпк 
БПД. М. Цукић, пред концертом у препуној са
ли "Аполо" ннје устукнуо, већ је одржао 
поздравни говор, у ком се ,,особито допало оно 

место где се истакла као једина амбиција БПД, 

да врши мисију културног пионира, који 
општим језиком, мелодијом и харомнпјом, ра
ди на зближењу народа и жели, да мали бал
кански народи не певају само - соло. него у 
сложном јаком хору, те да и сами буду јаqи у 
одбраю1 свога народнога бића". 

Нема потребе истицати да је "концерт са 
особитом бравуром изведен" - Комарчић чак 
тврди да "не памти да смо скоро са таквим 

одушевљењем певали" - али зато треба истаћи 
да су после необично ,,срдачног банкета", до
маћини "своје госте допратили до "Шумадије" 
и ту, у најбољем расположењу, провели до 3 
часа изјутра". 

И најзад, уте ситне сате, дође коначно и до 
пријатељског растанка." "И док су се са обала 
оком могли сагледати, видели смо их како 

машу марамама и шеширима, опраштајући се 

од нас". 

Наравно, Мокрањацје, као слављеник, све 
време био у центру пажње, па је и током кон

церта добио од "тамошње певачке дружине, 
,Дој не·', једну лепу и скупоцену лиру од самог 

вештачког цвећа. на шта се са неколико топ
лих речи захвалио и друштву и многобројној 
публици, која није жалила труда да дође и уве
лича њихов концерт". 

До Градишта су "Шумадијом" путовали 
пую1х 12 часова, где су их боље дочекали но у 
Неготину. пуцале су чак и прангије! 

Одиста, "rрадиштанско Певачко друштво. 
са заставама, поздрављаше нас са приста

ништа певањем, ,,ж~mели", нашто се и наше 

друштво одазвало, а после изиђосмо ю лађе и 

са обема заставама упутисмо се ушщама ка 

'Српском краљу'. Са нама и за нама сва она 
градиштанска публика која се беше прикупи
ла на пристаништу. Месна музика оживљавала 

нам је ход". 

Али , испоставило се да се "од градиштан
ске публике није стекло ни 40 њих на заказани 
концерт", и он је отказан због, наводно. 

"недиспонованих гласова, о чему, пре тога. на 
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лађи не беше ни говора". Комарчић, међутим, 
проналази пр1rкладнији разлог, како би спасао 

Градиштанцима образ: "Због великог умора и 
слабости г. Мокрањчеве, није се могао 
одржати кон~ерт. у Градишту, али је и ту 
друurгво, у наЈПРИЈаТНИЈеМ расположењу. про

вело 3-4 часа". 
Марковић, наравно, није имао потребе, 

као Комарчић. да буде дипломатски настројен, 
па ће свој извештај завршити - што би рекао 

Милан Ракић -у молу: "Овакав дочек у Него
тину и у В. Градишту и онако леп и свесрдан у 
Турни изазива да се трезвено размисли о пес
ми, шта у ствари може да учини и шта се од ње 

сме ишчекивати и шта не - јер су илузије опа
сне. Та ваљда српске речи и српски звуци треба 
да су разумљивији Србима него Румун11ма!" 

Комарчић ће, међутим. на крају бити ипак 
секретар Друurгва , па ће записати: 

"Завршавајући овај извештај. уверен сам да и 
овај излет остаје једно бисерно зрнце, на низу 
наших лепих успомена, добивених у крилу 

нашег драгог БПД''. 
Тако се ова значајна светковина завршила 

у духу наше народне песме, у дур-молу, али уп

ркос свему, остаје утисак о оргомяом значају 11 

значењу рада БПД и његовог хоровође 
Мокрањца, о оној магијској и окупљајуhој сна
зи којом су електрисали наш борбени патри
отски елан, без ког не бисмо издржали тешка 
и стравична искушења која су имала ускоро да 
уследе, и на чијем he се самом почетку, изнена
да угасити и Мокрањчев жнвот, у избег
лиштву, у Скопљу, 1914. године. 

CELEBRATION OF 25ТН ANNIVERSARY OF ART WORК OF STEVAN MOКRANJAC IN 1909. 

Slobodcm Тш·/аkо\1 

S1~1·ш1 Mokran_1ac. composcr. orcl1c~tra conductor ,шd dir.:ctor 
"'. Serh1a11 m11s1c school. l'rom 1ts Љu11da1io11 unнl 1hc dca1h 01· 
MokrnnJnc i11 1914. is а mu111Љld s1g111Гica111 perso11alit) 111 SerЬian 
1тн1siс апd cultнre and а~ st1ch l1e sa1v the day 01· 111е 25th Л11niversaГ) 
оГ his ricli nnistic 11ork Tlic cclebratю11 started on Мау 6. 1909 in 
Belg1-зde 10 cuntinue in 1he native 101v11 оГ 1l1e composer, 111 Negotin. 
as 11ell as 1111l1c neighlxinng Roman1an 101111 0П11гпu Sc1·erin. 1111as 
duri11g Wl1Њtmtide at lhe end ol' Мау of 1l1e same уеаг. 

011 tl1is occasio11 tl1c orga11izer о!' tlie celebration - tl1c Belgrade 
Cl101r - in 1vl1icl1 Mokra1~ac spc111 his 1vl10le anistic liГe, hired 1l1e Ьont 
.. ~urnadija" Љr mал) guests 11 ho made а Ьig group оГ picпickers 
rmore 1l11ui 200 persoпs). Fro111 the Dащ1Ье qua; at Radujcvac to Nc
go1i11 it cJrried the gue:.ts 10 111ore tlian 60 cur!i ofvarioвs kind). 11i1ich 
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\\as а p1c111resqt1c саrа1·ш1 rnrel) s.:.:11 and it 11as еvеГ) tl1ing 111 lionor 
(!!" an ЈПd personalit} Of <;1eva11 \olokranjac. 

11 11·as оЬ1 itiusly an occasion Љг а 1vholc !ien.:s ot'tc.xt:. ctinccr11-
1ng 1'1с pcrsonal1t} мd 1vork о!" thc person l~ted, amoпg 11l11Cl111а~ ol 
par11ct1lar i111rona11cc 1he text оГ tile composer P.:1ar Ko11jov1c. 1vlю. i11 
~l10rt strokes. sct tile Ьou11darie~ a11d put on 111.: solid gor1111d e1cry
thing that 11е k1101\ and thi11k aoout Mokrnnjac !Od:t} As 11 is аlщ1~~ 
1l1c case, 1vhen prominent p.:rw11S аге co11cen1ed. 1101 only 111tl1 u~ . 
tl1ere 1\·ere also tlюse 1vho co111plctely de11ied ll1e 1vork of Mokranjac 
and him too as а deserviпg 11atio11al a11d cultural 11·orker. 

From tћс hi~loric poi111 оГ v1e1v. tlie c~lebra110n 111 Tumu Se\ cri11 
remairied а most pleasaлt occum:nce i11 tllc in1erтela1юns het11een the 
Serblan and Romaпian people 1vl11Cћ ha~ а pilflic11lurand dcs~rvcd pla~. 




