
ПРЕДГОБОР.

Писац ових критичких и теоријских огледа о 
музици толико je познат y нашем музичком свету, 
и као писац и као композитор, да му никаква лична 
препорука није потребна код читалаца. Доцније, 
y перспективи времена, он ће добити сеоје место као 
један од оснивача музичке критике y нас. На то 
место ће му дати права, још више но хронологија, 
његово знање, његово велико прегалаштво, и одличне 
књижевне особине његових написа. Ниједну реч нијг. 
више потребно nompoiuumu на препоруку, и ја  одмах 
прглазим, y ово неколико редака које имам на pacno- 
ложењу, na фушцију критике, тачније, на један 
део њен, на улогу теорије y критици.

Улога je теорије y естетткој критиии двојака. 
један део њен je чиста наука. Ова ce, непосредно, 
не стара о љубитељу уметности, не води рачуна о 
ватитању ни композитора ни публике, не тражи 
да повећа суму задовољства пријатеља музтке умет- 
ности. Она посматра u објашњава. Ње ce публака 
не т те; u публика има права да јој rno врати. 
Публика може научити дубоко уживадш y Бетхо- 
вену или Вагнеру или Цезару Франку, a даи  не погледа 
y листове науке које je ucnucao тај део теорије.

Са оним другим делом теорије cmeap стоји друк- 
чије. Он има своју васпитну страну; a васпитање 
оеде значи, не само дубље продирање y тајне музичке 
уметности, но и практично повећање нашег есте- 
тичког задоеољства. To je оно што сваког пријатеља 
уметности најближе интересује. Теорија, поред обја-
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шњења, које овде остављамо на страну, аналише 
уметничко дело y његовам појединостима, рдзлу- 
чује га y његове састојке. Она тако открива поје- 
диности које обични, емпирпјски начин посматрања 
не може открити; овај je сувише сумаран, интуитиеаи, 
и свестан je, y главном, само целокупног утиска, y 
коме ce me појединости губе; многе од ових тако да 
за увек остају испод свести. Међутим, и me поје- 
диности доприносе потпуном утиску, како га je 
уметник замишљао; и дело потпуно разумети, 
rne према томе y њену и потпуно уживати, може 
само онај која je све његове појединости видео или 
чуо, и разумео.

Узмимо, као пример ,уметности о којима je речима 
лакше говорити но о музичкој уметности; узмимо, при- 
мера ради, архитектуру и шижевност, У  архитек- 
тури, поред силуете, масе, лепих nponopauja, пластич- 
не nojeduHoemu (do најситни]их) uepajy врло зпатну 
улогу; ако нам теорија, Koja их je све побележила, 
ако нам теоријска настава, не обрати пажњу на њих, 
ми ce никад нећемо сетити да их сами видимо; толико 
људи посећује, путујући, цркве, па изиђе из њих, и 
не помишљајући da me цркве имају таванииу, ма да 
и ова има значајан удео y целокупној архитектури. 
Узмите књижевност: читалац може прочитати 
цсо роман, уживати y његовом заплету, његовим 
драматичним призорима, и карактерима који су оцр- 
тани y њему, па ипак не опазити лепоте или мане 
стила хојим je m ean. Такав чшпалац неће опазити 
скоро никакее разлике између стила Балзакова и стила 
Флоберова; Uimo значи, са гледишта правога позна- 
еаоца, да неће разликовати црно од белог, и да, према 
томе, nehe наћи ни задовољства y правилности, чи- 
стоти и течности Флоберова стила — једне од битних 
особина овога писца.

У  таквим приликама, meopuja књижевности, — 
и она елементарна, — обраћајупи пажњу на састојке 
стила, на услове правилног и чистог језика, на пра-



вилну ü укусну употребу фигура, на облик реченица, 
па ред речи y њима, на ритам реченица, на иеукусне 
алитерацијеи асонанције, и тако даље — спрема чи- 
таоца da me ствари запази и оа ce постепено научи 
ценити их и y њима палазити уметничког задовољ- 
ства. БЕЗ отиирнијих објашњења, без дубљег ула- 
жења y meo pu je ефеката, cam  rna чињеница да je 
читаоцу обраћена пажња на me појединости које je  
meopuja својом анализом иронашла, довољна je да 
читаочев укус помакне унапред и омогући му да ce 
постепено развије до виишх ступњева. Ta елементарна 
„теорија књижевчости" , ma meopuja без праее тео- 
рије, научи човека НА ШТА ВАЉА ГЛЕД А ТИ . 
A mo je euiue od половине васпитања; jep оно остало 
дође после и само, навикавањем и вежбањем. Ако 
би к томе, с времена на време, од стране критичара 
теоретичара, дошла педагошки згодна и прецизнија 
упутства, то би онда цео процес, наравио, још убрзало.

Тако je y свима уметностима, књижевности, 
сликарству, eajapcmey, и тако даље. Тако je и y 
музичкој умегпностпи. У  свима тим уметностима, 
ми многе cmeapu не видимо и не разумемо, не зато 
што нисмо y стању да их видимо и разумемо, но зато 
што нам на њих није обраћена пажња, што нам 
није казано које су и где ce налазе. У  радиониии ee- 
ликог енглеског сликара Турнера, један посетилац 
рекао му je једном, критикујући једну његову слику: 
„ Ја  никад нисам видео такав залазак сунца..." По- 
сетилац није разумео Турперову слику, јер му нико 
није био обратио пажњу на cee боје, тонове и npe- 
ливе'који ce налазе y заласку сунца, јер му нико Hiije 
рекао Оа upeo њих треба да зна npe но што ће разу- 
мети слику Турнерову. На посетиочеву напомену, 
Турнер je, ôyxoeumo и заједљиво, no свом обича/у, 
одговорио сеоме познанику: „А зар не бисте волели 
да можете тако да га видите?“ — У том Турнеровом 
одгоеору ce налази и „наговештај“ да за такво гледање 
треба знања и способности, и да оно даје еелико за- 
довољстео.



У књизи коју читалац има пред собом, ои ће наћи 
читав низ теоријских напомена врсте о којој говоримо, 
о ритму, мелодијској линији, хармонији, и тако даље 
— и зато ће ова књига добро доћи свакоме који, 
преко теорије, жели да дође до пуног сазнања музичке 
уметности.

Б О Г Д А Н  ПОП О ВИП .
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