
„Collegium musicum**1'.
Госпође u г о с п о д о,

Ако мој глас могне допрети до вас y овој на- 
шој великој дворници, ја  имам за  четврт сата да 
вам кажем „циљ и значај”  нашега Collegium Mu
sicum, то јест његово постање, људе који су га 
створили, значај и вредност музике, њен положај 
међу осталим уметностима, њен положај на Уни- 
верситету, њену васпитну вредност. Само то . . .

Али с добром вољом, и са слушаоцима као 
што сте ви, за  четврт сата ce може рећи много 
што шта, врло кратко, па можда ипак јасно.

Циљ нашег Университетског Камерно-музичког 
Удружења видели сте из позивница. Удружењз je 
створено, прво, да негује музику „камернога” сти- 
ла, то јест музику „за  собу” , за  мали круг ооло- 
инструмената, за  дуете, квартете, сонате, и за  слич- 
ну вокалну музику; — и друго: да васпитава музич- 
ки укус. наше университетске омладине.

Људе који су Удружење створили дознали сте 
такође из позивница. Удружење je основано од стра- 
не једне групе университетских наставника. Који 
су међу њима за  то оснивајње најзаслужкији, не- 
згодно je казивати из појмљивих разлога, али вам 
најмање заслужног могу рећи без зазора: то je 
данашњи председник Удружења. Како му драго са

-1) Уводна реч Председннкова на првом јавном часу ново ос- 
нованог ундверситетсжог друштва за неговање иЈ̂ шке, „Collegium 
Musicum11.
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тим, довољно вам je знати да су сви оснивачи би- 
ли подједнако уверени да музику треба неговати 
ка Университету; да Университет треба да буде као 
нека врста средишта за  све духовне манифеста- 
ције једног карода; да je музика ствар опште кул- 
туре, a не предмет којим би имала да ce бави једна 
класа стручшака, на пример само известан број 
чланова Филозофског Факултета. Сви су факул- 
тети заступљени y нашем Collegium Musicum; ме- 
ђу првим оснивачима били су, на пример, наше у- 
важене колеве са Медицинског Факултета, велики 
пријетељи музичке уметности, Г. Г. Јоанов.ић и 
Буриан. — Сад кад сам поменуо два имена, не 
могу да не поменем још два, браћу Милојевиће, 
par nobile fratrum, вредне међу вреднима y овој 
нашој ствари. Од етручвог музичара међу њима, 
Collegium Musicum очекује много, и дочекаће ахчо 
прилике буду иоле повољне.

Наша je жеља била, госпође и господо, да Уни- 
верситет учини што више мож-е за  музичку умет- 
иост, једну од најмоћнИјих и најплеменитијих ме- 
ђу уметностима, — за  ту, као што каже Шопен- 
хауер, „прву и праву царску ум)етност” међу оста- 
лима, за  тај „свети, тајанствени, дубоки јеЗ|Ж то- 
нова.”

Ш та je то што ту уметност чини таквом? 
Заш то je овај који има част да вам говори вече- 
рас могао рећи једном, y својој младости, да су 
најсрећнији часови y његовом жив^оту били часови 
кад je слушао музику? Он je им|ао ту ретку сре- 
ћу да ce y свом већ дугом веку бави многим умет- 
ностима; можда свима. Оне су му све подједнако 
драге. Али зашто ни о једној није рекао то што 
je рекао о музици?

И зазивак овде своје успомене утисака од раз- 
них уметности, архитектуре, сликарства, вајарства, 
поезије. Сећам ое, на пример, — примере дајем ап- 
солутво на дохват — утаска од Инвалидског Дома 
y Паризу, прве зграде која ми je, некад давно, от-



крила лепоту архитектуре; сећам ce њене елеган- 
ције, госп-одског достојанства, правилности, оног ма- 
естозно тихог утиска који гледаоцу струји као низ 
његова рамена, будећи y њему осећање мира и ста- 
мености. Сећам ce готских катедрала, н>ихове Ma
ce и висине, њихових раскошних фасада, и њихове 
унутрашњости која, парадоксално, изгледа још ви- 
ша од њихове спољашности, и која je још успеш- 
кија, још богатија — својом кишом вершкалних 
динија, својим перспсктивама, својим ефектом про- 
стора и п-олутаме; за  готску катедралу je речено 
да je „хшина Богу” , и утнсак од ње има доиста 
тајанствено дубоки тон једне побожне химне.

Сећам ce најлепших слика, кипова, и песничких 
дела — дела Тицианових, Рембрантових, Микел- 
Анџела, Гетеа, Шекспира. Лепоту и силину утиска 
које велика књижевност остављ а на читаоце није 
никоме потребно наглашавати. Гетеова Ифигенмја, 
баш као осећај, независно од песничких мисли, сва 
je склад и танан-о благо-моћно треперење, a  њен 
крај звони чудесно ка|о тонови најчистије симфо- 
није. Шекспир, — поједини призори из његових 
најбољих дела, са њиховом драмском плахошћу и 
силином, са њиховом једром, густом, и огњевитом 
дмкцијом, продиру с елементарном снагом y нашу 
душу, као да су разбили врата на њој. Сетите ce 
и модерног романа, једног од најсавршенијих и 
најпотпунијих књижевних и уметничких родова: — 
после Додеовог Набоба човек остаје узбуђен, по- 
тресен, као после неког стварног догађаја; a  о 
Манзонијевим Вереницима Гете je говорио (а Гете 
ce разумевае y тим стварима): „Утисак je при чи- 
тању такав да човек стално из узбуђења пада y 
дивљеше, a из дивљења опет y узбуђеше, тако да 
из једног од ова два велика утиска никако не из- 
лази... Манзонијев дух и душа стоје овде на так- 
вој висини да му тешко нешто може блти равно.”

Тако исто, отприлике, и ако y нешто нижем 
степену, стоји и са најб-ољим сликарством и ва-



јарством. Свак ko je био y Сикстинској капели се- 
ћа ce силног осећања којим je био обузет под не- 
б-ом Микел-Анџелове таванице, с њеним светом фре- 
сака; a  овај »оји вам говори не стиди ce признати 
вам да je, гледајући „Илиса” са Партевонског sa- 
бата y Британском Музеју1, одједном осетио, тро- 
нут и изненађен, да му ce грло стеже, као да ће 
зајецати, пред чистим савршенством израде, голе, 
пуке израде, на овом јединственом делу. He то; но 
док ово пишем мени je изишао пред очи кут јед- 
не Коровљеве слике, само неколико провидних вр- 
хова сребрно сивог, пепелзаво зеленкастог дрвећа 
Коровљевог; и моје очи je прострујало једно бла- 
го, али јасно, — једко благо, али y својој благости 
интенсивно задовољство од тих прозрачних грана 
и тих светлих, као сребрш м прахом попрашених 
товова Коровљевих.

Таква су задовољства, такви утисци, моћни, 
или иежни, или нежно-моћви, које дају књижев- 
вост и пластичне уметности; и ти су утисци не- 
оспорно уметнички снажни и велики.

Па ипак, ии највећи од оних утисака нису 
већи од утисака — нису равни утисцима које до- 
бијамо од добре, праве, велике музике. Први ce не 
могу мерити с последњима. Сваки ое утисак од 
уметиичког дела, својим највећим делом, своди на 
осећајне тонове који ое буде гредом y нама, и 
своди ce на крају на један укупни осећајни тон 
који остане y човеку пошто je прочитао књигу, 
Бидео слику и статуу, чуо музички »омад. To je 
као неко „клупче” осећања, како сам га једном 
назвао, y KiojeM ce налазе збијени сви појединач- 
ни, постепено нанизани и навомилани, ситни, ра- 
сути наши осећаји. О томе даље не могу говори- 
ти; доста je рећи, да ce, y крајњој линији, свако 
уметничко дело цени по том укупном ооећајном

*ј Или ,,Кефнса“; име није поздтивио утврђено. Реа je о фи- 
гурр на запаррпж (јронтону, y крајњем углу левр,



тону који y нама остане, и да од квалитета и ин- 
тенситета тога ооећајнога тона зависи вредност, 
лепота уметничкога дела ко је га je изазвало. Кри- 
тика, оцена уметничког дела и његове вредности, 
кије, узгред буди речено, шшгта друго до правилна 
и потпуна анализа тога тона.

Испитајте сада унутрашње стање y коме сте 
кад слушате добру музику, праву добру музику, и 
поредите га са осећајним тоном, са душевним ста- 
шем y коме сте кад сте под утипајем других у- 
метности. Пошто je ове ствари тешко, можда не- 
могућно казати јасно речимћ, ја  ce обраћам непо- 
средном искуству свакога од вас; и надам ce да 
ћете, кад аналишете своје осећање, наћи оно што 
и ја  y себи налазим, наиме: да и најлепша зграда, и 
најлепша слика, и најлепша статуа, буде y нама 
осећајни тон — једва смемо рећи, али јз  тако — 
плитак, сув, површан, и слаб — не по себи; дале- 
ко од тога, и не дај Боже! — али y поређењу с 
осећајним тоном који y нама одјекује, који нас 
скроз прожима, кад слушамо најлепшу музику. Ни 
катедрала великога неимара, ни најлепша велелеп- 
на слика Тицианова, или сјајна и ведра Рубенсова, 
илк замишљена и болна Рембрантова, или горо- 
стасни кип Микел-Анџелов, не могу произвести у- 
утисак који би, као чисто осећање, тако одјекнуо 
y нама као од симфоничш-ix места y Вагнеровим 
музичким драмама, — од Бетовевових Симфоннја, 
— од великих миса и ораторија... Сетите ce само 
оргуље!... Док утисци од пластичних уметности оста- 
ју негде на повришни, y очима, y глави, „струје 
ние рамена” или „прострује очи” , као што сам ro
pe казао, и тек с времена на време дирну y дубље 
струне y нашој души, дотле тонови музике проди- 
ру y нас, y нашу унутрашњост, y неке наше не- 
знане дубине, с мекотом и интенсивношћу којима 
ce ретко нађу равне; чине да дроб y нама трепери; 
одјекују y нама прво до дубина душе, па онда 
$ до дубина тела, a  утисак — то je оно чудо



и парадокс — остаје „нетелесан” , чиет и чедан, 
као да га производи нека етарска, нематериална, 
духовна прасупсташшја. Сетите ое еамо ш та сте 
осећали кад из оркестра пођу, као зраци небом, 
први кристални акорди „Прелудије” Лоенгрина; кад 
сте y Парсифалу слушали ону чаробну благу сим- 
фонију, мистични „Чар Великога Петка” , — y Вал- 
кири. „Изазивање огња” и „Сан Брунхилдин” , — 
или трећи чин Тристана; кад сте слушали први 
део Ш убертове Недовршене Симфоније, трагедију 
над трагедијамд; кад сте слушали прва три дела 
Бетовенове Симфоније C-moll, целу његову Осму 
Симфонију, целу његову Пасторалну Симфонију!

Музика нас доиста пренаша као y неки други 
свет; a то није случај ни са једном пластичном 
уметношћу. Ј а  нећу да будем лиричан, али су то 
били други место мене. „Чим музика” , вели један 
енглески велики пријатељ музике, теоријски есте- 
тичар по својој струци, — „чим музика отвори за 
нас вратнице Лепоте, цео спољашњи свет ствари 
ишчезне из наше свести... Чини нам ce да ce Нео- 
граиичено отворило пред нама и око нас... Ш то му- 
зика произведе y онима који je воле, то je као 
нека врста потпуног заборава себе самог. Она их 
савија као што ветар савија трску, и они долазе 
до свести о себи тек кад звуци престану.”  — „Свм 
су мишићи напрегнути” , велц други један, немачкр 
велики пријатељ музике, теоријски естетичар по 
струцр, — „глава ce диже смело, језа  силдзи низ 
деђа... Ми постајемо краљеви, господари света... 
Доживљујемо најчудније авантуре, стремимо уна- 
пред, ослобођавамо очаране кнегињице” ... A  један 
француски велики пријатељ музике и естетичар, 
Стендал, вели: „Синоћ сам први пут схватио да 
музика меће човека y расположење y коме je кад 
je y присуству лица Koje воли; то јест, да музика 
даје вероватно највећу срећу крја je могућва. на 
зем,д>$,”



Еи те ефекте можете и с поља видети на љу- 
дима: јесте ли обратили пажњу на то какви из- 
гледају људи који слушају лепу велику музику? 
Ш то ce мене тиче, ја  нећу никад заборавити једну 
младу Енглескињу, коју сам y једном тренутку, на 
концерту, био запазио хипнотисану, изгубљену за 
цео околни, спољашњи свет, нагнуту напрегнуто на- 
пред, везану непомично очима за  оркестар, док je 
овај свирао Allegretto scherzando Бетовенове Осме 
Симфоније, — за  које je Берлиоз рекао да je до- 
шло с неба, и к-оје je доиста дошло с неба. И нећу 
заборавити да сам и сам, не тако давно, y Мин- 
хену, с капелником Лев-е (јер je то врло важно ко 
водн свирку), био безмало y истом стању за  вре- 
ме тако званог „Призора крај потока” y Бетовено- 
вој Пасторалној Симфонији.

О којој ce још уметности може то исто рећи 
y том степену? Књижевност би томе била нај- 
ближа. Интенситет који њени ефекти достижу, и 
ако није исти, није далеко од овога; квалитет оое- 
ћајног тона који y нама буди кад je најбоља, сто- 
ји такође на истој виоини. Она je, осим тога, сво- 
јом дшсленом вредвошћу, изнад свих осталих умет- 
ности. Али као чист осећај, она ce при свем том 
ни квалитетом ни интенситетом не може мерити 
с музиком.

Музика тај ефект постиже једним делом захва- 
љујући нарочитој физичкој природи тона, и фи- 
зиолошком механизму нашег чула слуха; али пси- 
хо-лошки, она га постиже поглавито тиме што она 
друкчије делује на нас но остале уметности, што 
она једина међу уметвостима утиче на нас непо- 
средно.1) Остале уметности — и сликарство, и ва- 
јарств>о, и архитектура, и поезија — говоре нашој 
дуихи преко нашег 'Јма, преко слика и предста-

Ј) Изуаетак, адги само донекле, чпнп глумаака улетност, п 
плееачка. Но глумаака уаетност je практпчно несааостална; a 
ццесачка стоји знатро piiæe j  јерархијп уметдостц,



ва овога света; ми од тих уметности добијамо емо- 
ције, y осиови, исиим путем којим их добијамо од 
спољашњег света. Ми, код тих уметности, прво 
примимо слике и прилике спољашњега света, и тек 
кад смо их y себе примили, оне изазову y иама 
осеђања која им одговарају; те уметности тек по- 
средно буде y нама наша осећања. Оне саме »е 
могу да их кажу. Музика, међутим, казује сама 
осећања, уноси та осећања готова y нас. Наен ри- 
там, њене мелодије, гвене хармоније, њене диоонан- 
ције, сва њена динамика и агогика, пр-енашају ce y 
нас без икаквог посредовања. Један дисонантни 
интервал или акорд готов je јаук; није огшс при- 
зора кбји има накнадно да вас расположи тужно или 
очајно. Једно crescendo или decrescendo, без H a 

me вомоћи, пробуди физички y нама ооећање сна- 
ге која расте или опада; к ми с н>*ом растемо или 
падамо. Поједини ритми — ритам плеса, војног 
марша, погребног марша — мећу телесно и непо- 
средно целу нашу природу y „исти корак” с му- 
аиком; није било прво потребно пробудити y нама 
душевно расположење, веоело или тужно, које би 
од своје стране пробудило y нама те ритмичне од- 
јеке.

7’ако je и с осталим особинама или састојци- 
ма музике. Речено je, и тачно je речено, да музи- 
ка даје целу гаму наших осећања: радост, тугу, 
бојазан, наду, триумф, љубав, екстазу; — она их 
све даје на тај готовц, неггосредни, „гаразни” нд- 
чин. Она не изазива осећања, она je сама ооећдше, 
Тако од свцх уметноств она постиже циљ најнепо- 
рредније. To значи велику скономнју енерпцје, и 
сва уштеда вде y корист њених моћних ефеката. 
Ако рмем употребити ту неестетичну реч, она навд 
даје већ „сварене”  рдјеке спољашњега света y 
нама.

To je разлог што je метафизичка естетика на- 
шла да „музика продире до језгре света” , да нас 
{гнтуитивно уводи y „ствар по себи” . To je нетачно,
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Интуиција, као начшг појимања, сасвим je нешто 
друго „но што ташт свет мисли” ; та интуиција 
нема ничега заједничкога с оним што ce зове осе- 
ћање. Осећање, као такво, није y стању ништа ра- 
зумети, — осим себе. Музика нам ствари овога 
света тумачи мање но ма која друга уметност. Она 
нам даје, битно, само осећања. Али, на свој не- 
посредни начин, она их буди y нама моћно и склад- 
ко, с интенсивношћу, пуноћом и чистотом какве 
она иначе никад немају. Она наша осећања егзал- 
тира. Она подиже tonus живота. Муаику су често 
назвали афродизиаком. Није она афродизиак. Она 
подиже сва осећања, и подстиче све наше душев- 
не покрете. У малопређашн>ем наводу Стендало- 
вом, y продужењу, Стендал каже како музика, док 
je човек слуша, подстиче мишљењг, и како je, слу- 
шајући ј едном музику y Напољу, решио један про- 
блем који ra je занимао. У „Новој Капели” кате- 
драле y Орвиету, ваш вечерашњи предавач гледао 
je силне Сињорелијеве фреске једног празничн-ог 
дана. У то забруја оргуља, и фреске Сињорелијеве 
постадоше лепше и силније. У свакидашњем жизо- 
ту — како тонови и обичне мугике која пролази 
испред ваших прозора или долази из оближњег 
парка, разведре, убрзају било, метну живце y тре- 
пет, испуне срце неком врстом радости! Отуда му- 
•шку свуда имате, на концерту, y позоришту, на 
улици, y кући, при свакој свечаности, на гозби, y 
сватовима, свирку и песму; шоме в-оде и војника y 
бој, a кад погине, њоме га испраћају до његова 
гроба. Музнка je осећање, и где има људских осе- 
ћања, и где их треба подићи, ту je и она.

Ја  сам своје време, на жалост, прекорачио. 
Кад сам већ запао y грех, допустате ми, пре но 
штс. закључим, да по обећању кажем само једну 
кратку реч, без претенсија, о васпитној вредности 
музике. Све уметности васпитавају; али док пла- 
стичне уметности васпитавају тумачећи свака на 
çbo] начин спољашњи свет, избором предмета и игц-



пресија, и концентрацијом наше пажње на њихове 
битне елементе, дбтле музика васпитава тиме што 
негује наша осећаш-а. Узмите само то једно: како 
музика подиже, развија интенситет — али претање- 
ки, деликатни интенситет — наших осећања! Па 
ce сетите колико ce наша душа богати оннм финим 
преливима разних осећања која музика може да 
изрази безбројним комбинацијама својих мелодиј- 
ских, хармонијских, и ритмичних елемената! Узми- 
те, само примера ради, онај ванредни први део 
Менделсоновог Концерта за  виолину: колико дели- 
катних и оригиналних интервала y мелодији, и дру- 
пих — y његовој финој, прозрачној, пикантној хар- 
Монији! Сваки je од њмх један нарочити танки 
прелив наших осећања; и сваке од тих осећања 
може ce само музиком изразити, и свако од н>их 
може ce само на музици научити. He заборазите 
још да, као што рекох, музика сва осећања која 
нам даје претањи, пречисти, оплемени; и онда није 
могућно да од тих ублажених, облагорођених осе- 
ћања не остане трага y човековој души. Тако, да- 
кле, музика наша осећања не само богати, но и 
облагорођава. Онај мргодни Шопенхауер каже: 
„Кад слушате велику, пунозвучну и лепу музику, 
дух као да ce y гаој окупао; она спира све што 
je нечисто, све што je ситн-о, све рђаво, подиже сва- 
кога на највиши душевнк ступањ кој'ц je његовој 
прир-оди приступачан.” „Ко пева, зло не мислц” , 
вели и наша пословица; ко воли музику не може 
бити рђав чозек; бар не y оној мери y којој би био 
да je не в-оли. Шекспиров Лоренцо каже Џесики: 
„Човек који y себи нема музике, кога склад слат- 
ких тонова не узбуђује, тај je створен за  издајство, 
превару, и Јтљачку; покрети су његова духа тупи 
као ноћ, његова душа мрачна као Ереб; никад ни 
једном таквом човеку не треба веровати!" Лоренцо 
мало претерује; има добрих људи и ван музике; 
свако врло јако убеђење претерује. Лоренцо овде 
ромало личи на француског парнасовског песника
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Баивила, који je такође људе делио на две иоло- 
вине: на оне који воле Шекспира — и на шпионз. 
Али претерана реч (као што je лако разумети) не 
нначи да y њој нема језгре истине.

Д а музичку уметност гајимо међу својим уче- 
ницима и пријатељима Университета, ми смо осно- 
вали Collegium Musicum на нашем Университету.

Обраћајући ce посебице нашим ученицима, ја 
ћу рећк Шопенхауеровим речима из јздног његовог 
недовршеног предавања: „Нека вам je и слушање 
музике, и свирање, y сваком случају препоручено... 
Ko ce одао науци, треба свој дух да облагороди 
y целини; то утиче даље на све. Синови Муза1 ко- 
ји хоће да постану со соли земљине ваљ.а и y сво- 
јим разонодама да прип-адају Музама, и да иду 
само за  племенитим духовним забавама. — Карте, 
вино, и томе подобно, оставите филистрима. Боље 
употребите сеој новац на оперу и концерте. Јер je 
сто пута племенитије и пристојније кад четворо сед- 
ну да свирају квартет но кад седну да играју 
карте.”

Обраћајући ce сада пријатељима мугике и У- 
ниверситета, ја желим да им захвалим на њиховом 
одзизу и помоћи, и слободан сам изразити наду да 
ће нам и даље очувати своје пријатељске симпа- 
тије. Ми ћемо на овим својим јавним часовима учи- 
китт све што можемо да им љубав вратимо, y 
мање звечећој, али исто тако доброј валути, ти- 
мс што ћемо им дати задовољства од добре музи- 
ке, у. теоријске, стручне коментаре тој доброј му- 
зкци.

Први ћете коментар сад чути, из уста најком- 
петентнијега м е̂ђу нам;а; и ја уступам рзч Дру Ми- 
лоју Милојевићу.

l) Тако попекад даапвај)' студеите y Неначко.1,


