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НЕ ШТО СА СВИМ ЛИЧ НО

Не мо гу да се се тим тач но ни тре нут ка ни 
си ту а ци је ка да сам упо зна ла Зо ра на Хри сти ћа. 
Би ло је то ве ро ват но се дам де се тих го ди на про шлог
ве ка, ка да сам ула зи ла у про фе си о нал ни му зич ки жи вот у 
ко ме је он био је дан од нај та лен то ва ни јих и нај за ни мљи ви-
јих мла дих ком по зи то ра. Обо је смо раз ви ја ли де ло ва ње у 
сво јим до ме ни ма. Би ли смо ис кре ни при ја те љи и ве о ма смо 
се ува жа ва ли. Ја сам во ле ла и це ни ла ње го ву му зи ку, а он – 
мо је пи са ње о му зи ци.

Због то га сам са ве ли ким пи је те том при хва ти ла по ну ду 
да пи шем о ње му. На са мом по чет ку ра да схва ти ла сам да се 
углав ном бри жљи во од но сио и пре ма соп стве ном ства ра ла-
штву и пре ма за пи си ма о се би, те сам на осно ву ре ла тив но 
уред но сло же них ин тер вјуа, ис ка за, ње го вих тек сто ва и тек-
сто ва о ње му, а пре вас ход но пре ма пар ти ту ра ма у ко ји ма су 
на зна че ни мно ги де та љи бит ни за де фи ни са ње и си сте ма-
ти за ци ју ње го вог ства ра ла штва, мо гла – чи ни ми се при-
лич но вер но – да осли кам ње гов пор трет. У тој за о став шти-
ни пр во уоча ва мо де се ти не и де се ти не пар ти ту ра, мно ге 
уко ри че не, ис пи са не ње го вом ру ком. На дру гој стра ни су 
ски це, бру ше ње те ма, по ку ша ји и од у ста ја ња, мно го уни-
ште них стра ни ца, оста так на ба цан без ре да у фа сци кла ма 
као по ру ка да је то не што ин тим но, не што што ни је за јав-
ност. Ме ђу тим ски ца ма су од лом ци му зи ке за по зо ри ште, 
ко ја је, очи глед но, свој ко нач ни вид до би ја ла на тра ци уком-
по но ва ној у ток пред ста ве.
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Књи га ко ја је пред ва ма ни је ни кла сич на мо но гра фи ја, 
ни му зи ко ло шки рад, ни бе ле три сти ка, ни пу бли ци сти ка, 
ни ме мо ар ска ли те ра ту ра, али је сва ка ко текст ко ји ће вам 
да ти сли ку јед не за ни мљи ве ства ра лач ке лич но сти. То је 
збир по гле да Хри сти ће вих при ја те ља и са рад ни ка „пре ра-
ђен“ кроз мо је лич но се ћа ње на ње га као лич ност и ви ђе ње 
ње го вог опу са.

Сво јим жи во том, ста во ви ма, по гле ди ма и де ло ва њем, 
Зо ран Хри стић је пра ви пред став ник ду ха и од ли ка бе о град-
ске умет нич ке сре ди не. У исти мах, он је је дан од умет ни ка 
ко ји је упра во ства рао и не го вао тај дух. Та лен то ван, шар-
ман тан, леп, обра зо ван, ело квен тан, за ни мљив, ко зер, бо ем... 
Са ла ко ћом на умет нич ком и дру штве ном пла ну и са не по-
сред но шћу у ко му ни ка ци ји, увек је при вла чио сво је са го вор-
ни ке – и ши ро ким осме хом и фи ним до сет ка ма кроз ко је је 
пла си рао сво је озбиљ не ми сли. У кру гу ње го вих при ја те ља, 
па, ре кла бих, и исто мишљни ка, би ли су сли ка ри, пе сни ци, 
фуд ба ле ри, пи сци, ре ди те љи, глум ци, ко ре о гра фи, ба лет ски 
умет ни ци... Мо жда је нај ма ње би ло му зи ча ра. Јер, Хри стић 
се ни је укла пао у „озбиљ ни“ еста бли шмент – ни ве ли ким 
оби мом и чу де сном ра зно ли ко шћу свог опу са, ни сво јим 
при су ством у ра зним по ра ма на шег дру штва, па ни сво јим 
ста во ви ма и не по сред ним по на ша њем. 

Це ла ње го ва му зич ка „при ча“ по че ла је до ла ском јед-
ног кла ви ра у про стра ни стан у ко ме је жи ве ла ње го ва по ро-
ди ца, у Ки чев ској ули ци у Бе о гра ду, на ру бу Чу бу ре.
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КЛА ВИР

Зо ран Хри стић је ро ђен 30. ју ла 1938,
у ста рој бе о град ској тр го вач кој по ро ди ци 
цинцарског по ре кла, у ко јој се ве о ма не го ва ло пра во -
сла вље. „Мо ја сла ва Ва ве де ње је и сла ва ма на сти ра Хи лан-
дар“ – ис ти цао је Хри стић, ко ји се 1997. го ди не и об рео на 
Све тој Го ри. Ње гов отац је ве ли ку па жњу при да вао обра зо-
ва њу сво је де це па је пред сам рат ку пио и кла вир. Ин стру-
мент је био пре вас ход но на ме њен ње го вој се стри, али је нај-
ви ше при ву као Зо ра на и до при нео то ме да се уочи ње гов 
му зич ки та ле нат. „Ка ко је то обич но би ва ло, као ма ли сам 
по чео да учим му зи ку – све до чи Хри стић у јед ном ин тер вјуу. 
– Као и сва ко дру го де те, ин те ре со ва ли су ме игра, дру го ви, 
дру га ри це, па у по чет ку ни сам баш мно го во лео да ве жбам. 
Та ко је би ло све до 1949. го ди не, ка да се у Бе о гра ду по ја вио 
аме рич ки филм Не за бо рав на пе сма о Фре де ри ку Шо пе ну. Два 
ме се ца се да је, ре до ви за кар те су ве ли ки. Јед ног да на имам 
сре ћу да до би јем кар ту. По сле тог фил ма, као у при чи, од ла-
зим ку ћи и по ку ша вам да на пи шем пр ве но те. Би ло ми је 
те шко, био сам не вешт, па ми је у за пи си ва њу по мо гла мо ја 
се стра, ко ја је учи ла кла вир. Имам и са да те но те, јед ну игру 
ко ју сам за пи сао 14. сеп тем бра 1949.“1 Пе де се тих го ди на про-
шлог ве ка пи ше сво је по чет нич ке крат ке ком по зи ци је за 
кла вир – Два ма ла вал це ра, Два ко ма да за де цу, Па јац, Ски ца, Три 
игре, чак и три ма ле сви те про грам ског ка рак те ра.

1 Еми си ја из се ри је Оно до ба, Школ ски про грам ТВ Бе о град, 1981.
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У му зич ку шко лу „Мо кра њац“ упи сао се од мах по сле ра-
та, у кла су на шег ис так ну тог кла вир ског пе да го га Је ле Кр шић 
за ко ју је увек го во рио да је би ла нај за слу жни ја за ње гов му-
зич ки раз вој. A ње на ћер ка, Ве сна Кр шић и да нас га ји нај леп-
ша се ћа ња на тај ра ни пе ри од Зо ра но вог и свог жи во та. 

Зо ран Хри стић – увек при су тан у мо јим се ћа њи ма

Кон цепт ин ди ви ду ал ног ра да у на ста ви ин стру мен та ве ко ви ма се 

по ка зао као нај у спе шни ји на чин пре но ше ња зна ња и уме ња са на-

став ни ка на уче ни ка. У ди рект ном кон так ту са мо са јед ним уче ни ком, 

на став ник мо же да му се по све ти мак си мал но и да свој пе да го шки 

при ступ при ла го ди ин ди ви ду ал ним мо гућ но сти ма и по тре ба ма 

де те та. При ла го ђа ва ње це ло куп не на ста ве уз ра сту и лич но сти ђа ка 

упра во је нај де ли кат ни ји еле мент вас пит ног од но са. Он пру жа нео-

гра ни че не мо гућ но сти са рад ње, али је, с дру ге стра не, и ве о ма не-

ста би лан те рен на ко јем став на став ни ка, пре те ра ни про фе си о нал-

ни зах те ви и са мо по на ша ње мо гу да иза зо ву или ве ли ко по што ва-

ње од стра не уче ни ка или ве ли ку од бој ност. На став ник увек по сту па 

она ко ка ко ми сли да је нај бо ље. Че сто ни је све стан ути ска ко ји по-

сти же код уче ни ка, на ро чи то на по чет ку ра да. По сле мно го го ди на 

за јед нич ког тру да и на став ни ка и уче ни ка, по сле мно го успе шних 

на сту па, ура ђе ног про гра ма и обо стра не афир ма ци је, мо же да се 

стек не пра ви ути сак о при ја тељ ском од но су, по ве ре њу и по што ва њу.

Мо ја мај ка, Је ла Кр шић, ду го го ди шњи про фе сор кла ви ра, од не го-

ва ла је пре ко три сто ти не уче ни ка. По сле ско ро пет де це ни ја пе да-

го шког ра да го во ри ла је да на став ник мо ра сва ком уче ни ку да се 

по све ти ко ли ко год мо же, та ко ђе да се на ма ње спо соб ним уче ни-

ци ма ви ди до бар пе да го шки по сту пак, а да се при ли ком сви ра ња 

ве о ма спо соб них пи ја ни ста чу ју про пу сти и не мар ност на став ни-

ка. Осим то га до жи ве ла је раз ли чит од нос по је ди них бив ших уче-

ни ка пре ма ње ном ра ду и за ла га њу. Нај че шће су је они ма ње вред-
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ни и не на ро чи то спо соб ни уче ни ци, по сле мно го го ди на шко ло-
ва ња уве ри ли ко ли ко је ве ли ки био њен уло же ни труд и уме ли су 
то да це не. Би ло је и оних из у зет но на да ре них ко ји су сма тра ли да 

би ве ли ки успех по сти гли без об зи ра на труд на став ни ка. 

Сва ки про фе сор га ји сим па ти је пре ма уче ни ци ма, пре ма не ки ма 
ве ће, пре ма дру ги ма ма ње. То, на рав но, не по ка зу је. За ско ро пе де-
сет го ди на ра да и мо ја мај ка је има ла сво је оми ље не уче ни ке ме-
ђу ко ји ма је ма ли број оних ко је је из два ја ла и го во ри ла о њи ма 
увек све нај леп ше до кра ја жи во та. Је дан од са мо не ко ли ко та квих 
„на ро чи тих“ љу би ма ца био је Зо ран Хри стић.

Већ то ком пр вих го ди на уче ња по чео је да до но си на ча со ве пе сми-
це ко је је сам сми слио. За мој пр ви ро ђен дан до нео је на по клон 
нот ну све ску са не ко ли ко сво јих ком по зи ци ја. Сва ка је има ла и од-
го ва ра ју ћи цр теж обо јен др ве ним бо ји ца ма. Збир ку је на звао Лут-
ке и па ја ци. Та да је имао два на ест го ди на. Ја сам би ла су ви ше ма ла 

Гру па уче ни ка (у ко јој је Хри стић са десне стране) са проф. Је лом Кр шић
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да бих мо гла да се ра ду јем та квом по кло ну, али сам ка сни је би ла 

вр ло по но сна схва тив ши да су те ком по зи ци је ме ни по све ће не. На 

ча со ви ма кла ви ра је сви рао сво је ком по зи ци је и ма ма је, ка ко је 

ка сни је при ча ла, уви де ла да Зо ран има не са мо ин те ре со ва ње не-

го и спо соб ност да се са мо стал но му зич ки из ра зи. Од ве ла га је код 

про фе со ра Ста ној ла Ра ји чи ћа, код ко га је Зо ран ка сни је сту ди рао 

ком по зи ци ју на Му зич кој ака де ми ји у Бе о гра ду.

Био је вр ло успе шан уче ник кла ви ра, на сту пао на кон цер ти ма и 

пред ста вљао кла су у нај бо љем све тлу. Након за вр ше не сред ње му-

зич ке шко ле, ма ма је оче ки ва ла да ће на ста ви ти сту ди је на кла вир-

ском од се ку, али се он опре де лио за ком по зи ци ју. Оста ли су у кон-

так ту. По сле јед ног ду жег бо рав ка у Ита ли ји до шао је да при ча о 

сво јим ути сци ма. По ме нуо је ка ко је имао на сту пе но стал ги је и ре-

као да је у тим тре ну ци ма нај ви ше ми слио на сво ју мај ку и на сво-

ју про фе сор ку Је лу. Она је би ла ве о ма по но сна на ње га. На во де ћи 

име на сво јих успе шних уче ни ка ко ји су по ста ли афир ми са ни 

умет ни ци, увек је пр во по ми ња ла Зо ра на Хри сти ћа. А он је у сва-

Ко ри ца и две стра не ком по зи ци је Лут ке и па ја ци по све ће не Ве сни Кр шић за њен пр ви ро ђен дан
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ком раз го во ру, ис ка зу, ин тер вјуу у но ви на ма или на те ле ви зи ји 

оба ве зно го во рио о сво јој про фе сор ки кла ви ра.

На ста вио је да ком по ну је. Го ди не 1957. на пи сао је То ка ту за кла-

вир. Ком по зи ци ја је вр ло ефект на. Ко ри сти на род не ме ло ди је и ме-

шо ви те сло же не рит мо ве. Ру ко пис је до нео мо јој ма ми и ја сам 

сви ра ла ту То ка ту на свом за вр шном ис пи ту из кла ви ра у Му зич-

кој шко ли „Јо сип Сла вен ски“ и на свом пр вом со ли стич ком кон цер-

ту. Од та да, све до са да, у сва кој при ли ци ка да на сту пам са мо стал-

но, са ве ли ким за до вољ ством сви рам ово де ло, ко је увек на и ла зи 

на до бар при јем код пу бли ке. Ком по зи ци ја је штам па на у јед ној 

збир ци де ла срп ских ком по зи то ра ко ју је при ре ди ла и ре ди го ва ла 

Је ла Кр шић. Ово де ло сам пре по ру чи ла мно гим мла дим пи ја ни-

сти ма ко ји су га из во ди ли у ино стран ству. 

У ју ну 1985. го ди не не ко ли ко бив ших уче ни ка мо је мај ке осми сли-

ло је ве о ма леп кон церт у дво ра ни Ко лар че ве за ду жби не са на зи-

вом „Про фе со ру с по што ва њем“, ко ји је био по све ћен обе ле жа ва њу 

че тр дест пет го ди на ње ног пе да го шког ра да. Уче ство ва ли су бив-
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ши уче ни ци, та да већ вр ло афир ми са ни му зи ча ри, не са мо пи ја ни-

сти, не го и ди ри ген ти, ком по зи то ри. Зо ран Хри стић је уче ство вао 

у при пре ма ма кон цер та, али је у вре ме одр жа ва ња био на пу ту. Ја 

сам (као је дан од бив ших уче ни ка Је ле Кр шић) сви ра ла по ме ну ту 

То ка ту. Жао ми је би ло што ни је био при су тан, а он да се до го ди ло 

не што див но. То ком сви ра ња, ви де ла сам да се отва ра ју вра та са ле и 

да ула зи Зо ран Хри стић. Пу бли ка га је при ме ти ла и пр во по здра-

ви ла ћут ке, а по мом за вр ше ном из во ђе њу, сви смо га по здра ви ли 

ве ли ким апла у зом. И да нас не знам да ли је то би ло слу чај но или 

сми шље но, али – би ло је уз бу дљи во.

То ком пе де се то го ди шњег ра да у Кла вир ском дуу са Сне жа ном Ни-

ко ла је вић, има ла сам за до вољ ство да се упо знам са ве ли ким бро-

јем де ла са вре ме них ком по зи то ра. Не ка су пи са на пр во бит но за 

кла вир ски дуо, а не ка су при ла го ђе на овом ан сам блу. Зо ран Хри-

стић је на ма по све тио Ин тер плет за два кла ви ра, Ли ме ни до бош 

и Фолк то ка ту. Фолк то ка та ко ри сти ма те ри јал То ка те за со ло 

кла вир, али је ура ђе на та ко да се на нај бо љи на чин пред ста ви уку-

пан кла вир ски звук че тво ро руч ног из во ђе ња. Ово де ло ве о ма че-

сто сви ра мо, а сни мље но је на ком пакт ди ско ве. 

Увек до бро на ме ран, ра до ви ђен на на шим кон цер ти ма, Зо ран је 

пра тио наш рад и при хва тио да го во ри о на шем Кла вир ском дуу у 

ТВ еми си ји по све ће ној пе де се то го ди шњи ци ра да дуа. Ње го ве по-

хвал не ре чи и ис ти ца ње зна ча ја на шег ра да би ле су ми при јат не и 

ни су ме из не на ди ле, али ме је дир нуо тон, искре ност и ср дач ност 

ко јом је све то ре као. По ко зна ко ји пут ме је по но во оду ше ви ла 

ње го ва ла ко ћа из ра жа ва ња, ле по та из гле да и по на ша ња. 

То је био наш по след њи су срет. Већ те шко бо ле стан, ни је мо гао да 

при су ству је кон цер ту ко јим смо обе ле жи ле по ла ве ка за јед нич ког 

сви ра ња. Али је ви део еми си ју у ко јој је та ко ле по го во рио и из гле дао.

Се ћам се Зо ра на Хри сти ћа са нај леп шим ми сли ма, са ду бо ким ди-

вље њем пре ма ње го вом ства ра ла штву, ње го вој ве дри ни, до бро ти 

и ува жа ва њу ко је је имао пре ма љу ди ма. Та ко је он увек при су тан 

у мом жи во ту са му зи ком.
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По сле успе шно за вр ше не сред ње му зич ке 
шко ле, 1958. је за по чео сту ди је ком по зи ци је 
на бе о град ској Му зич кој ака де ми ји, у кла си про-
фе со ра Ста ној ла Ра ји чи ћа. „Би ло је то ле по сту дент ског до ба: 
вр ло ма ло сту де на та, сви се зна мо и ле по дру жи мо. Сту ди је 
про ла зе у на из глед кон флик ту са мо јим про фе со ром ко ме 
мо гу да за хва лим што је схва тао оно што сам хтео да ура-
дим“2 – го во рио је Хри стић. Тај „на из глед кон фликт“ до вео 
је до ње го вог од ла ска у Ми ла но, на кон зер ва то ри јум „Ђу зе-
пе Вер ди“ код проф со ра ком по зи ци је Ни ко ла Ка сти љо ни ја. 
Ту је упо знао до де ка фо ни ју, ко ју је у пр вим сво јим де ли ма, 
па чак и у филм ској му зи ци, че сто ко ри стио. Но, по сле тог 
крат ког умет нич ког и сту диј ског „из ле та“, вра тио се Ра ји-
чи ће вом стро гом пе да го шком прин ци пу, али, у исто вре ме, 
и ње го вом из у зет но ис тан ча ном осе ћа њу за сна жне ин ди-
ви ду ал но сти и та лен те. Та ко је ди пло ми рао са де лом На сло ви 
за хор и сим фо ниј ски ор ке стар – из у зет но сме лим ка да је 
реч о ди плом ском ра ду. Због то га га је бра нио пред ко ми си-
јом пу них пет са ти, а за тим – до био пре сти жну сту дент ску 
на гра ду „Сте ван Хри стић“. Де ло су пре ми јер но из ве ли Хор и 
Сим фо ниј ски ор ке стар Сло ве нач ке фил хар мо ни је са ди ри-
ген том Са мом Ху ба дом на Ју го сло вен ској му зич кој три би ни 
у Опа ти ји 1963. го ди не. 

Као текст овог де ла по слу жи ли су на сло ви че ти ри пе-
сме – По хва ла ва зду ху и По хва ла ва три Бран ка Миљ ко ви ћа, 
Глу хо те Мом чи ла На ста си је ви ћа и Ва ри ја ци ја о вре ме ну Та на-
си ја Мла де но ви ћа – ко ји ма се аутор слу жио ис кљу чи во као 
звуч ним ма те ри ја лом: „ре чи би ва ју ки да не на сло го ве, по-
ста ју ћи не ра зу мљи ве и обе сми шље не, у њих се упли ћу кон-
со нан ти без ика квог зна че ња – као не ка вр ста по себ не звуч-

2 Ибид
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не бо је; га мен ски обе сно и гро теск но де лу је мо ме нат пред 
крај, кад хор ски гла со ви у на из ме нич ним упа ди ма пе ва ју – 
сол ми за ци о не сло го ве! Ор ке стар је тре ти ран пре те жно 
пунк ту а ли стич ки, те је фак ту ра ван ред но раз ре ђе на у ин те-
ре су ко ло ри стич ке ди фе рен ци ра но сти зву ка. Аутор се не ус-
те же од са свим не кон вен ци о нал них по сту па ка (тре мо ло 
нео д ре ђе не ви си не на нај ви шим мо гу ћим то но ви ма ви о ли-
на, сви ра ње иза ко би ли це и сл.). Са мо у рет ким тре ну ци ма 
зву ци се зби ја ју у гу сте, ре ске акор де.“3

Озна чен кра јем ше зде се тих као „при вр же ник аван гар-
ди стич ких стру ја ња, Зо ран Хри стић је од до де ка фон ске тех-
ни ке ево лу и рао – при ву чен на ро чи то екс пе ри мен ти ма но ве 

3 Вла сти мир Пе ри чић, Му зич ки ства ра о ци у Ср би ји, Про све та, Бе о-
град, стр. 136.

Са проф. Ста ној лом Ра ји чи ћем, Му зич ка ака де ми ја, 1962.
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пољ ске му зи ке – ка осо бе ном тон ском је зи ку, у ко ме су спо-
ра дич ни еле мен ти се ри јал них струк ту ра у слу жби апарт ног, 
па и би зар ног зву ков ног об ли ко ва ња.“4 И за и ста, ње го ве 
ком по зи ци је из тог пе ри о да пред ста вља ју не пре кид но тра-
га ње за но вим зву ком. Ре ски је зик, апарт на звуч ност и вр-
ца вост иде ја очи глед ни су у свим де ли ма ко ја су на ста ла то-
ком ше зде се тих и по чет ком се дам де се тих го ди на; не ка су 
још као сту дент ски ра до ви при ву кла па жњу јав но сти – Со-
на та Ви за за кла ри нет и кла вир, Ва ри ја ци је Бах, Шен берг, Би-бап 
за кла вир – а на ро чи то она ко ја су на ста ла не по сред но по сле 
за вр шет ка сту ди ја – 4 за Е (1965)5, Пра зне жи це па пу ни је (1969) 
и Ка рди о гра ми (1971) и, не што ка сни је, У ро ку од 8 (1978). У тим 
де ли ма Хри стић ко ри сти кла сич не фор ме и из во ђач ке са ста-
ве – кла вир ски трио, гу дач ки ор ке стар – и ве што их спа ја са 
ори ги нал ном и лич ном хо ри зон тал ном и вер ти кал ном ар-
хи тек ту ром. Но, исто вре ме но, ис по ља ва ју ћи сво ју тра га лач-
ку при ро ду ка да је звук у пи та њу из ра жа ва и на кло ност ка 
ба ле ту и по кре ту: ба лет ска му зи ка Ме ли бе ја, по све ће на на-
шим ис так ну тим ба ле ри на ма Ми ри Са њи ној и Јо ван ки Бје-
го је вић, са чу ва на са мо у фраг мен ти ма, пи са на је за нео би-
чан са став – кла ри нет, ви бра фон, че ле сту, кла вир и чи не ле. 

Пре лаз са сту ди ја (где сту дент ком по зи ци је, ма ко ли ко 
спо со бан, има кон сул та ци је са сво јим про фе со ром) на са мо-
стал ни рад био је за Хри сти ћа лак и без бо лан упра во због 
ње го ве са мо свој но сти и оригиналности ко ја се мо гла уочи-
ти још за вре ме сту ди ја.

4 Ибид, стр. 135.
5 Де ло је по све тио сво јој пр вој су пру зи Еви Хри стић-Ла бан



18

/Фо то гра фи ја: Зо ран Хри стић, 
пор трет/
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ПО РУЏ БИ НЕ

Има се ути сак да је Хри стић до бро по зна вао 
се бе и да је знао да му ни ка кав ста лан по сао не 
би при јао. И за то се у по чет ку свог ра да и ства ра ла штва
од лу чио за ста тус сло бод ног умет ни ка. Из у зет но хра бар по-
тез: жи ве ти од ком по но ва ња. Бу ду ћи да је имао буј ну ства-
ра лач ку ин вен ци ју ни је му би ло те шко да од го ва ра на мно-
го број не по руџ би не ко је су му се ну ди ле – и ко је је при хва-
тао – то ком се дам де се тих и по чет ком осам де се тих го ди на, 
по во дом обе ле жа ва ња ра зних го ди шњи ца на ше исто ри је. 
Та ко су на ста ли Мо ра то ри јум (1971), Опо ме на (1974), Ва тре ју-
ла (1975), Сви је ту на ви ди ку (1976), Ми ра ре чи (1977), У име 
исти не (1978), Пе сме о сло бо ди (1980), Цвет сло бо де (1984). Све су 
то обим не пар ти ту ре за ре ци та то ре, со ли сте, раз не ти по ве 
хо ро ва и ор ке ста ра, по не кад са ан сам бли ма уда раљ ки, гу-
сла ма, ба лет ским ан сам блом, на сти хо ве Дра го ми ра Брај ко-
ви ћа и Ђор ђа Ра ди ши ћа, а нај че шће на сти хо ве ње му оми-
ље ног пе сни ка Бран ка Миљ ко ви ћа. 

На ње го ве сти хо ве ком по но вао је и Ко рак, ко ре о то ри-
јум за пет во кал них со ли ста, деч ји хор, два ме шо ви та хо ра, 
сим фо ниј ски ор ке стар, на род не и елек трон ске ин стру мен-
те, 18 со ли ста ба ле та и фол клор ни ан самбл. Би ла је то по-
руџ би на УНЕ СКО-а, пре ми јер но из ве де на у Цен тру „Са ва“, 
ок то бра 1980.

Де ло је при ву кло ве ли ку па жњу му зич ке и ба лет ске јав-
но сти – нај пре сво јом фор мом и, сход но то ме, под на сло вом. 
Шта је ко ре о то ри јум? По му зич кој фор ми то је ора то ри јум, а 



20

по на ме ри да на пра ви син те зу ра зних умет но сти – ко ре о то-
ри јум; оту да ко ва ни ца ко ја озна ча ва усме ре ње овог де ла. Др 
Дра гу тин Го сту шки, до сле дан свом ори ги нал ном на чи ну 
кри тич ког раз ми шља ња, уоча ва ња и ка зи ва ња, при ме ћу је у 
то вре ме да се „одав но ни је де си ло да не ка ква (ка ква би ло) 
му зи ка иза зо ве уна пред то ли ко па жње и, ре ци мо то, не у ро-
зе у јав но сти“, да је чуд но „што се тим по во дом у нај ве ћем 
ју го сло вен ском днев ном ли сту по ја вио ко мен тар са два пот-
пи са. Ни ка кви ту умет нич ки струч ња ци ни су би ли по треб-
ни. Је ди но пси хо ло зи.“6 Го во ре ћи о искре ној ин спи ра ци ји 
ком по зи то ра, о та лен ту ко ре о гра фа и ре ди те ља Ми ло ра да 
Ми шко ви ћа у „ор на мен тал ном ор га ни зо ва њу про сто ра“ и 
„бо га тој ли ков ној ин вен ци ји“ сце но гра фа и ко сти мо гра фа 
Ми о дра га Та бач ког, на кра ју свог тек ста ка же: „Остао сам 
по но сан што су љу ди из мо је – из на ше бли зи не – оства ри-
ли је дан по ку шај, је дан кул тур ни по ду хват без упо ре ђе ња“7

Обим на пар ти ту ра Ко ра ка са ста вље на је од два де ла, од 
ко јих пр ви има се дам, а дру ги три ста ва. Пр ви део, ко ји би 
се мо гао озна чи ти као на ци о нал ни, из гра ђен је на сло бод-
ној ин тер пре та ци ји хро но ло ги је, без исто риј ских чи ње ни-
ца, у чи јој је осно ви па ган ски вид на шег сен зи би ли те та и 
ве за на шег под не бља са све том. Тек сим бол Зе лен го ре да је 
на зна ку тач но оме ђе ног вре ме на. Дру ги део, не ка вр ста пу-
та ка уни вер зу му, да је ви зи ју да на шњег све та. По след њи 
став, по ко ме је де ло до би ло име, суд бин ски је ко рак, јер – 
„не ма дру гог да на осим оног ко ји ће до ћи“.

Ја сну и од ме ре ну ана ли зу му зич ког сег мен та да ла је у 
По ли ти ци Мир ја на Ве се ли но вић ис ти чу ћи „те жњу ка ор ган-
ском по ве зи ва њу про шлог и са вре ме ног ду хов ног ис ку-

6 Дра гу тин Го сту шки, Че му по све ти ти жи вот, Нин, Бе о град, 19. 10. 1980.
7 Ибид
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ства... Но, у Хри сти ће вом де лу ар ха ич но се до те ме ре ре ла-
ти ви зу је да те жи свом оства ре њу чак и кроз уоби ча је ну 
прак су фол клор ног му зи ци ра ња на на род ним ин стру мен ти-
ма! Ком би на ци ја ма тих на род ских бо ја са про фе си о нал ном 
му зич ком ма те ри јом раз ли чи тих стил ских ко ре на ви ше не-
го ме ло ди ком и рит ми ком ко је ов де не но се у пра вом сми-
слу па ган ску енер ги ју, ком по зи то р ства ра ат мос фе ру у ко јој 
на ша мит ска про шлост, као ’ду хов ни суп страт’ на ци је тре ба 
да се ма те ри ја ли зу је кроз сим бо ле: ва тра, во да, зе мља. И да 
при то ме од ве де до на шег ан ти ре кви јем ског сим бо ла Зе-
лен го ре као за јед нич ке смр ти ко ја се не по на вља али не пре-
го ва ра с вре ме ном ни кад... У му зич ку ра ван ко ју пре те жно 
об ли ку је са вре ме ним але а то рич ким по ступ ком Хри стић је, 

Кореоторијум Ко ра к
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да кле, унео не срод не са др жа је и му зич ке еле мен те чи ме као 
да се по звао на основ ни сми сао ко ла жа.

Ако се тој це ли ни мо жда и мо гу по же ле ти обухватнијe 
раз от кри ва ње ду ха на ше му зич ке пра и сто ри је, ве ћа рит-
мич ка раз у ђе ност или ја че ко хе зи о не си ле фор ме, мо ра ју јој 
се при зна ти, из ме ђу оста лог, и сна га сце нич но сти, им пре-
сив ност деј ства, те му зич ко-естет ски ква ли тет: ње них ме-
ди та тив них епи зо да – Про ло га, ста во ва Рас кол ник и Ариљ ски 
ан ђео, пре све га.“8

Дру го де ло ко је се по ра зним аспек ти ма из два ја из тог 
пр вог пе ри о да Хри сти ће вих по руџ би на је Ро до слов, пре ми-
јер но из ве ден на смо три Мер мер и зву ци у Аран ђе лов цу 1972. 
го ди не, а по све ћен хо ру Ко ле ги јум му зи кум, ко ји је упра во те 
го ди не фор ми ран. Би ла је то по руџ би на Му зич ке ре дак ци је 
Те ле ви зи је Бе о град. Пар ти ту ра за пет гру па по пет пе ва ча 
има два де ла. Сам Хри стић све до чи да се ду го му чио ка кав 
звук до да ти хо ру. Нај зад, „иде ја је ро ђе на: у дво ри шту са мо-
у ког ва ја ра Бо го са ва Жив ко ви ћа, у се лу Ле ско вац, не да ле ко 
од Бе о гра да, на шао сам мно го кле пе ту ша, зво на и ме де ни-
ца... Сви ра ли смо ја, и шо фер ко ји нас је до ве зао... и Бо го сав 
и ње го ви уку ћа ни. Бо го сав је још сви рао и на гу сле.“9 Све је 
то сни мље но на маг не то фон ску тра ку и вер но да је од звук 
сти хо ва на тур шчи ка Ср бо љу ба Ми ти ћа и ар ха ич них фол-
клор них ко ре на ко ји се још увек мо гу на ћи у срп ском се лу. 
Од нос пре ма жи во ту и смр ти, јед но ста ван и по се бан у исто 
вре ме, ис ка зан је кроз гла со ве жен ског хо ра и низ кон крет-
них зву ко ва. Зи ма и про ле ће, као смрт и ра ђа ње, пред ста-
вља ју јед ну ва ри јан ту иде је Стра вин ског и Дја ги ље ва, ма да 

8 Мир ја на Ве сли но вић, Из гу бље на па жња, По ли ти ка, 8. 10. 1980.
9 Ол га Бо снић, Кон церт за пра де ду уз зву ке клав се на, гу са ла и зво на, По-

ли ти ка, 20. 6. 1972.


