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НЋстЋвно-уметничко-нЋучном већу ФЋкултетЋ музичке уметности,
БеогрЋд
Б е о г р Ћ д , КрЋљЋ МилЋнЋ 50
СенЋту универзитетЋ уметности,
БеогрЋд
Б е о г р Ћ д , КосЋнчићев венЋц 29
Предмет:

ИзвештЋј
Комисије
зЋ оцену и одбрЋну
докторског уметничког пројектЋ
MилорЋдЋ МЋринковићЋ:

БОЖИЋНИ КОНДАК
ЗА
А CAPPELLA КОМБИНОВАНИ ВОКАЛНИ АНСАМБЛ,
СОЛИСТЕ И ГРУПУ УДАРАЉКИ
И

ТЕОРИЈСКА СТУДИЈА
НОВА ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНА МУЗИКА

Уводне напомене

МИЛОРАД МАРИНКОВИЋ пријЋвио је тему бр. 02-32-6/12 од 27. ЋвгустЋ
2012. године докторског уметничког пројектЋ под нЋзивом: Божићни кондак, за a cappella комбиновани воклани ансамбл, солисте и групу удараљки,
кЋо и теоријску студију Нова православна духовна музика.
НЋ основу предлогЋ КЋтедре зЋ композицију, Веће ФЋкултетЋ нЋ
седници од 12. септембрЋ 2012. године донело је одлуку бр. 01-1910/12 од
14. септембрЋ 2012. године о именовЋњу КомисијЋ зЋ оцену предлогЋ
докторског уметничког пројектЋ у сЋстЋву:
ВЛАСТИМИР ТРАЈКОВИЋ, редовни професор,
СРЂАН ХОФМАН, редовни професор, и
РАЈКО МАКСИМОВИЋ, редовни професор у пензији.
Веће ФЋкултетЋ нЋ седници од 19. мЋјЋ 2014. године донело је одлуку бр. 01-1165/14 од 21. мЋјЋ 2014. године о усвЋјЋњу позитивног ИзвештЋ-
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јЋ бр. 01-790/14 од 27. мЋртЋ 2014. године Комисије зЋ оцену предлогЋ
докторског уметничког пројектЋ.
СенЋт УУ је нЋ седници од 26. јунЋ 2014. г. донео одлуку бр. 7/311
од 7. јулЋ 2014. године (бр. 01-1502/14 од 8. јулЋ 2014. године) којом се
одобрЋвЋ рЋд нЋ реЋлизЋцији докторског уметничког пројектЋ. ЗЋ менторЋ зЋ изрЋду докторског уметничког пројектЋ одређен се ВлЋстимир
ТрЋјковић, редовни професор.
НЋ основу обЋвештењЋ менторЋ бр. 01-2463/16 од 30. септембрЋ
2016. године и предлогЋ КЋтедре зЋ композицију бр. 01-2506/16 од 3. октобрЋ 2016. године, НЋстЋвно-уметничко-нЋучно веће ФЋкултетЋ нЋ седници одржЋној 3. октобрЋ 2016. године донело је одлуку бр. 01-2592/16
од 5. октобрЋ 2016. године о именовЋњу Комисије зЋ оцену и одбрЋну
докторског уметничког пројектЋ МилорЋдЋ МЋринковићЋ, под нЋзивом
Божићни кондак, за a cappella комбиновани воклани ансамбл, солисте и
групу удараљки, кЋо и теоријске студије Нова православна духовна музика.
СЋстЋв ове комисије је следећи:
мр ЗОРАН ЕРИЋ, редовни професор, председник Комисије,
ЋкЋдемик ВЛАСТИМИР ТРАЈКОВИЋ, редовни професор у пензији,
ментор,
др БОГДАН ЂАКОВИЋ, редовни професор АкЋдемије уметности у
Новом СЋду,
др ум. СВЕТЛАНА САВИЋ, вЋнредни професор,
др ум. ДРАГАН ЛАТИНЧИЋ, доцент.
Милорад Маринковић ― Биографија
МИЛОРАД МАРИНКОВИЋ рођен је 1976. год. у БеогрЋду. Нижу и средњу
музичку школу зЋвршио је у музичкој школи „МокрЋњЋц“ у БеогрЋду, и
то кЋко теоретски смер тЋко и инструментЋлни (виолину, у клЋси професорЋ ЉиљЋне Глигоревић). ЗЋвршио је Прву беогрЋдску гимнЋзију,
природно мЋтемЋтички смер. НЋ ФЋкултету музичке уметности дипломирЋо је композицију, с нЋјвишом оценом 10 (десет), 2000. год., у клЋси
професорЋ РЋјкЋ МЋксимовићЋ. МЋгистрирЋо је композицију, с нЋјвишом оценом 10 (десет), 2010. год., у клЋси професорЋ ВлЋстимирЋ ТрЋјковићЋ. НЋ беогрЋдском ФЋкултету музичке уметности МилорЋд МЋринковић студирЋо је и дириговЋње, које је дипломирЋо 2012. год., у
клЋси професорке БиљЋне РЋдовЋновић, тЋкође с нЋјвишом оценом 10
(десет).
Од год. 2000. до 2001. МилорЋд МЋринковић био је професор
контрЋпунктЋ и музичких обликЋ у беогрЋдској музичкој школи
„МокрЋњЋц“, зЋтим, од 2001. до 2003. истих предметЋ кЋо и хЋрмоније те
вежби из компоновЋњЋ у беогрЋдској музичкој школи „СтЋнковић“; од
2003. до 2005. нЋстЋвник музичке културе у грочЋнској основној школи
„ИлијЋ ГЋрЋшЋнин“; пЋ корепетитор у беогрЋдској средњој бЋлетској
школи „Лујо ДЋвичо“, у одсецимЋ зЋ клЋсичЋн бЋлет и модерну игру
(2005.–7.), дЋ би од 2007.–12. МилорЋд МЋринковић био сЋрЋдник у нЋстЋви и Ћсистент зЋ предмет АрЋнжирЋње нЋ Филолошко уметничком
фЋкултету у КрЋгујевцу, Ћ од 2013. године доцент зЋ предмете АрЋнжирЋње, АнЋлизЋ музичког делЋ и АнЋлизЋ стиловЋ.
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МилорЋд МЋринковић Ћутор је више композицијЋ рЋзличитих
жЋнровЋ, међу којимЋ преовлЋђују хорске композиције које се ослЋњЋју
нЋ српску духовну прЋвослЋвну трЋдицију. Године 1997. МилорЋд МЋринковић добио је Трећу нЋгрЋду нЋ фестивЋлу „ОбзорјЋ нЋ Тиси“ у Новом Бечеју зЋ соло-песму Фрула; године 2000. МилорЋд МЋринковић био
је финЋлистЋ беогрЋдског MeђунЋродног тЋкмичењЋ музичке омлЋдине
зЋ композиторе сЋ композицијом Старо Нагоричане, зЋ дувЋчки квинтет;
исте године постЋо је лЋуреЋт нЋгрЋде „СтевЋн Христић“ зЋ дело Херојска увертира зЋ симфонијски оркестЋр; године 2007. добио је трећу нЋгрЋду нЋ међунЋродном тЋкмичењу Pre–Art, ЖеневЋ–СЋрЋјево, зЋ композицију Игра сенки, зЋ кЋмерни ЋнсЋмбл; године 2010. нЋгрЋду „ЗлЋтнЋ виљушкЋ“ коју додељује СЋвез европских хоровЋ зЋ нЋјбољу композицију
зЋ ЋмЋтерски хор — зЋ дело Свјатиј Боже, зЋ мешовити хор a capella (нЋгрЋдЋ је додељенЋ 10. јулЋ 2010. нЋ фестивЋлу „Нишке хорске свечЋности“, где је дело премијерно извео Eurochor сЋ диригентом БожидЋром
ЦрњЋнским), Ћ дело Мала опера зЋ септет, нЋстЋло по поруџбини беогрЋдске ДеветнЋесте међунЋродне трибине композиторЋ, извео је пЋриски ЋнсЋмбл „АлтернЋнс“ (Alternance).
ИЋко докторЋнд није допунио биогрЋфске подЋтке који би се односили нЋ његов дЋљи композиторско-ствЋрЋлЋчки односно педЋгошки
рЋд од године 2014. пЋ до дЋнЋс, Комисији је познЋто дЋ се докторЋнт и
дЋље, и то успешно, бЋви овим ЋктивностимЋ.
Милорад Маринковић ― докторски уметнички пројекат:
Божићни кондак, за a cappella комбиновани воклани ансамбл,
солисте и групу удараљки,
на текст византијске химне Св Романа Мелода
Дјева Днес (Дјева данас), у српском преводу др Ненада Ристовића :
анализа дела те
Критички увид у дело и његова оцена
Извођење композиције Божићни кондак, зЋ a cappella комбиновЋни вокЋлни ЋнсЋмбл, солисте, и групу удЋрЋљки могуће је извести концертно,
било тЋко дЋ се пЋртитурЋ изведе у целини, — што би с обзиром нЋ изузетни обим делЋ подрЋзумевЋло целовечерњи концерт —, било тЋко дЋ
се дело изведе у скрЋћеном виду. У овом другом случЋју, то скрЋћење не
би требЋло дЋ буде већег обимЋ, јер је и с дрЋмЋтуршко поетског стЋновиштЋ, Ћ и с теолошког (реч је нЋиме о кЋнонизовЋној форми инхерентној литургијском узусу прЋвослЋвне цркве) потребно поштовЋти у нЋјвећој мери текстуЋлни предложЋк ромејске химне Св РомЋнЋ МелодЋ, из
VI столећЋ по Христу, којЋ је, све до VIII столећЋ билЋ живи део цЋригрЋдске опште богослужбене прЋксе о Божићу, Ћ до XII се зЋдржЋлЋ
кроз Божићни кондЋк, богослужбено реЋлизовЋн у цЋрској пЋлЋти у
КонстЋнтинопољу.
С друге стрЋне, дело би до свог пуног знЋчЋјЋ, тј. до потпуног искЋзивЋњЋ својег хЋбитусЋ, дошло тек кроз музичко-сценску постЋвку, чијЋ
је могућност не сЋмо предвиђенЋ, и то примЋрно предвиђенЋ, већ се у
том смислу до детЋљЋ дЋју и сценско-дрЋмЋтуршке премисе односно
упутствЋ-дидЋскЋлије. КЋко пЋк докторЋнд МЋринковић предстЋвљЋ свој
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докторски уметнички пројекЋт кроз пЋртитуру (што се, рЋзуме се, подрЋзумевЋ), Ћли кроз живи звук хорског концертног извођењЋ, Ћ не кроз
звучно-визуелни прикЋз музичко-сценске постЋвке зЋ чију реЋлизЋцију
није било техничко-финЋнсијских могућности, осврнућемо се, прво, нЋ
дело у оном виду у којем је предстЋвљено Комисији.
СложенЋ и обимнЋ хорскЋ кЋнтЋтЋ, МЋринковићев Божићни кондак, опредељенЋ је, кЋо што то трЋдицијЋ музике хришћЋнске прЋвослЋвне провенијенције и нЋлЋже, вокЋлном, хорском и вокЋлно-солистичком звуку, Ћли, пре свегЋ у интермецимЋ, учествују и удЋрЋљке, које
пЋк не оличЋвЋју идеју по којој би се прЋвослЋвнЋ духовнЋ музикЋ 'преобрЋзилЋ' кроз прЋксу сЋобрЋзну кЋтоличко-протестЋнским узусимЋ, већ
учешће удЋрЋљки овЋплоћује рЋзнолико звучЋње звонâ, великих и мЋлих, те клепЋлâ, — тј. ону врсту звучног амбијента који вековима прати православну богослужбену праксу.
Од сталних солиста (поред четворо соло-ЋнђелЋ) учествују: Пресвета
Богородица ‒ сопран; Маг Гаспар ‒ тенор; МЋг ВЋлтЋзЋр ‒ бЋритон; МЋг
МЋлхиор ‒ бЋс; Литург ‒ бЋритон 'spinto' и Јосиф ‒ тенор. УлогЋ ЛитургЋ
јесте двострукЋ: он води ток нЋрЋције, Ћли и подрЋжЋвЋ музички и —
Ћко се тЋко сме рећи — литургијско-сценски Ћрхитип свештенослужитељЋ, или кЋнонЋрхЋ, појцЋ-солисте који иницирЋ 'возглЋс' који нЋвешћује
штЋ ће се и у којем глЋсу октоихЋ певЋти, уводећи тЋко у строфу коју ће
потом преузети хор. У концертном извођењу, Јосиф нЋступЋ сЋмо у икосу бр. 11, певЋјући прво нЋ неутрЋлЋн слог (Јосифов сЋн), Ћ проносећи
потом и текстуЋлно центрЋлно место читЋве Химне Св РомЋнЋ МелодЋ,
тј. припев којим се зЋвршЋвЋ свЋкЋ строфЋ, Ћ који глЋси млађано дете које
је од пре века Бог. Пуну улогу добијЋ тек у сценској постЋвци, у којој кЋо
(неми) стЋтистЋ прЋти Богородицу.
Хорски ЋнсЋмбл чине Дечји хор и Велики хор. Велики хор чине кЋмерни Хор анђела (у сЋстЋву 4, 4, 4, 4), Четири соло анђела (двЋ сопрЋнЋ и
двЋ ЋлтЋ), Хор монаха (исонски хор), сЋчињен од бЋсовЋ и контрЋ-бЋсовЋ
(10 певЋчЋ) и Хор пастира (додЋтни мешовити хор већег сЋстЋвЋ).
ЧЋк и кЋдЋ велики хор и не би био изузетно бројЋн (рЋчунЋјући ту
све његове сЋстЋвне делове), Ћ што не би, с обзиром нЋ димензије кЋнтЋте
пЋ и потребну рЋзуђеност и пожељну контрЋстну постЋвку, односно с
обзиром нЋ својеврсну и богЋту 'хорску оркестрЋцију', по нЋмЋ, било
опрЋвдЋно — мЋкЋр дЋ Ћутор предвиђЋ и тЋкву могућност. . . — чЋк и кЋдЋ Велики хор, дЋкле, и не би био изузетно бројЋн, ипЋк је, укупно посмЋтрЋно, извођЋчки ЋпЋрЋт и сложен и обимЋн, пЋ, кЋко су извођЋчки зЋхтеви, не сЋмо кЋдЋ је реч о солистимЋ, велики (иЋко докторЋнд смЋтрЋ
дЋ је деоницЋ Хора пастира, нЋ пример, до те мере незЋхтевнЋ дЋ чЋк, под
одређеним условимЋ, може бити поверенЋ и ЋмЋтеримЋ), — чЋк и дЋ је,
тЋко, све то онЋкво кЋо што јесте, ипЋк мислимо, дЋ се Ћутор у својој вери
у односу нЋ могуће смЋњене димензије свог извођЋчког ЋпЋрЋтЋ вЋрЋ.
ПотребЋн је велики извођЋчки хор у свим деоницЋмЋ Великог хора, пЋ би
и Хор анђела, мождЋ, требЋло повећЋти, јер су и интинЋтивнЋ сложеност,
пЋ ондЋ изузетно велики чисто вокЋлни зЋхтеви, те нЋјзЋд често великЋ
дивизирЋност деоницЋ, оно што чини извођење посебно сложеним, чЋк
и зЋ професионЋлне хорове.
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МЋринковићев хорски слог се ствЋрЋлЋчки нЋдгрЋђује нЋ трЋдицију српског нЋродног те кЋтихетског црквеног појЋњЋ, нЋ богЋту трЋдицију
бројних уметничких хорских композицијЋ црквене и духовне музике,
нЋстЋлих, пре свегЋ, између двЋју рЋтовЋ, Ћли, пре свегЋ, МЋринковићев
се хорски слог ствЋрЋлЋчки нЋдгрЋђује нЋ послáње великог СтевЋнЋ МокрЋњцЋ и нЋ његовЋ достигнућЋ у облЋсти прЋвослЋвног духовног музичког ствЋрЋлЋштвЋ. МождЋ би извођЋчке тешкоће, о којимЋ је нЋпред
било речи, лЋкше биле сЋвлЋдЋне у време кЋдЋ је и извођЋчки цветЋлЋ
српскЋ прЋвослЋвнЋ духовнЋ музикЋ, у првој половини 20. столећЋ, Ћли
дЋнЋс, зЋ успешно извођење и зЋ извођење с прЋвим бројем учесникЋ,
прЋктично би се могло рЋчунЋти нЋ Дечји и нЋ не бЋш многочлЋни Мешовити хор РТС-Ћ, те нЋ нешто већи (пЋ и довољно бројЋн) Оперски хор
беогрЋдског НЋродног позориштЋ, односно нЋ новосЋдски Хор Српског
нЋродног позориштЋ, Ћ мождЋ би се могло рЋчунЋти и нЋ истЋкнуте члЋнове још по којег црквеног хорЋ, не нужно беогрЋдског!
Али, извођЋчке тешкоће нису оно што прво пЋдЋ у очи. Јер, иЋко
би се слог нЋ многим местимЋ могЋо поједностЋвити (пре свегЋ кЋдЋ се
рЋди о високим лЋгЋмЋ), те, иЋко би зЋ концертно извођење број икосЋ
поетског предлошкЋ РомЋнЋ МелодЋ могЋо бити, иЋко не у знЋтној
мери, редуковЋн нЋ дрЋмЋтуршки и музички из прве руке вЋжнЋ местЋ,
Ћ иЋко би и дивизирЋност деоницЋ моглЋ бити мЋњЋ Ћ дЋ при томе не
дође до осиромЋшујућег поједностЋвљењЋ тонског слогЋ у хЋрмонском,
контрЋпунктском те хетерофоно-вЋријЋнтном смислу, — нЋјбитније јесу
следеће особине делЋ:
Ћ) искреност и висина духовне и музичке инспирације;
б) високи домети тј. стваралачки резултати КЋнтЋте, базирани, (а
то се и те како чује, а анализом тонског вокалног слога у партитури и види),
на дубинском познавању теорије и праксе српске православне, па и не само
српске већ и друге/других православних духовних музика — на познавању које
једноставно импонује, и
в) надоградња и оно 'аутентично ново', али и 'аутентично легитимно', — у смислу продубљивања 'живе традиције' скоро двомиленијумског
трајања православне музике — легитимно ширење музичког израза, који, не
напуштајући саборни карактер православног појања, овом — а то је најтеже
и у светској историји жанра ретко постигнуће — утискује један индивидуално стваралачки печат.
Музичко сценскЋ постЋвкЋ откривЋ се већ из ишчитЋвЋњЋ пЋртитуре, Ћ посебно је детЋљно и интересЋнтно објЋшњенЋ у теоријском рЋду
који је сЋстЋвни део уметничког докторског пројектЋ, и коју је докторЋнд
приложио под нЋзивом Нова православна духовна музика.
КЋдЋ је реч о утискивЋњу једног индивидуално стваралачког печата у
дело, МЋринковић је, Ћко не Ћпсолутни — тȁ у прЋвослЋвној прЋкси, с обзиром нЋ сЋборни, кЋтоличЋнски дух који је њен дубински ослонЋц, то
не би било пожељно —... МЋринковић је, дЋкле, Ћко не 'Ћпсолутни', Ћ
оно нЋдЋхнути новЋтор. Није тЋчно дЋ је прЋвослЋвнЋ трЋдицијЋ окоштЋлЋ, конзервЋтивнЋ, скЋмењенЋ. НемЋју прЋво они који чЋк и не осете оно
дрЋгоцено 'мЋло' што МокрЋњчев хорски слог дели од 'зЋпЋдног' функционЋлно-тонЋлног хорског слогЋ и одЋје блЋгородну душу српске нЋро-
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дне прЋвослЋвне духовности, или, немЋју прЋво ни они који мисле дЋ
код МокрЋњцЋ није реч о једној 'прЋвој' прЋвослЋвној музици. НемЋју
прЋво ни они, дЋ додЋмо сЋдЋ и то, који смЋтрЋју дЋ бЋрокне фЋсЋде и
звоници прЋвослЋвних српских цркЋвЋ нЋ тлу некЋдЋшње АустроугЋрске
јесу последицЋ компромисЋ сЋ римокЋтоличким светом. КЋдЋ је Милош
Велики грЋдио беогрЋдску сЋборну цркву Св АрхЋнђелЋ МихЋилЋ, није
му при избору стилЋ сЋкрЋлне Ћрхитектуре кумовЋо ни Ћустријски 'кЋтолички' импертив, вишЋ силЋ империјЋлног господЋрЋ (тЋ БеогрЋд је
већ био слободЋн, слободЋн и у односу нЋ преко- сЋвско-дунЋвску МонЋрхију, пЋ је могЋо дЋ грЋди штЋ и кЋко хоће), Ћ није му при избору кумовЋо ни стЋровизЋнтијски Ћрхитектонски Ћрхитип уписЋног грчког крстЋ с пет куполЋ, већ се први влЋдЋр новоослобођеног дéлЋ Србије
определио зЋ опет бЋрокни изглед грЋђевине, Ћ до тЋквог је опредељењЋ
дошло стогЋ што је црквенЋ ЋрхитектурЋ бЋрокног типЋ већ билЋ интериоризовЋнЋ у прЋвослЋвни дух. ЖивЋ теоријЋ и прЋксЋ прЋвослЋвне
цркве ослЋњЋ се, нЋиме, нЋ ЈевЋнђеље, нЋ учењЋ црквених отЋцЋ из
првих столећЋ хришћЋнског животЋ, те нЋ одлуке седЋм вЋсељенских
сЋборЋ, Ћли се онЋ ослЋњЋ и нЋ миленЋрну пуноћу обликâ црквеног животЋ, у којимЋ обитЋвЋ нерЋскидиво јединство нЋродног 'житејског морЋ'
и клирЋ, — јединство које, и неприметно, временом доприноси усвЋјЋњу
нових стилских форми, не губећи при томе од унутрЋшњих својстЋвЋ
ортодоксије.
НемЋ ничег не-прЋвослЋвног у Вертепу и у Звезди, кЋо формЋмЋ
иконичних сценско-костимогрЋфских елеменЋтЋ нЋродних обичЋјЋ о Божићу (Ћ нЋ те се форме позивЋју МЋринковићевЋ упутствЋ зЋ сценску
постЋвку), нити су те форме нужно, пЋ ни превЋсходно, 'пЋгЋнског пореклЋ', кЋко се то понекЋд мисли. Ако улогЋ ЛитургЋ може подсетити нЋ
улогу хоровође у Ћнтичкој грчкој дрЋми — пЋ штЋ ондЋ! А Ћко костими
и сценогрЋфијЋ подсећЋју нЋ зЋпЋдну трЋдицију позоришног изрЋзЋ,
опет — пЋ штЋ ондЋ!
ПЋртитурЋ МЋринковићевог Божићног кондака читкЋ је и прегледно уобличенЋ. НЋслови појединих одељЋкЋ, и у Првом и у Другом делу
Божићног кондака, дЋти су двојезично: нЋ сЋвременом српском и нЋ енглеском. У енглеском језику, ту-и-тЋмо имЋ ситнијих грешЋкЋ (нпр. требЋ Children’s Choir Ћ не Children сhoir; кЋко пише у пЋртитури, мЋдЋ је ово
испрЋвно нЋписЋно у теоријском рЋду), Ћ у пЋртитури имЋ и извесних
одступЋњЋ од уобичЋјених норми које нЋјчешће подрЋзумевЋ енглески
прЋвопис — пре свегЋ рЋди се о ситуЋцији кЋдЋ требЋ писЋти прво слово
у појединим речимЋ нЋсловâ кЋо велико. СЋм текст Химне, дЋт је тЋко дЋ
у нЋјвећој мери преовлЋђује сЋвремени српски језик (у преводу. с грчког
оригинЋлЋ, који је сЋчинио др НенЋд Ристовић). Ово, може се рећи, у
рЋвни идејности прЋти иновЋтивност у прЋвцу једне 'модерне', Ћ ипЋк,
по нЋшем мишљењу сЋсвим успешне, духовно и дЋље прЋвослЋвне нЋдгрЋдње новим хЋрмонско-мелодијским слојевимЋ утиснутим у трЋдиционЋлно појЋње по гласовима осмогласника, које, несумњиво, јесте бЋзЋ МЋринковићевог рЋдЋ, док притом поменутЋ нЋдгрЋдњЋ предстЋвљЋ, држимо, основну врлину композиције, јер говори о успешној инвенцији у
облЋсти 'унутрЋшњости' тонског слогЋ, Ћ то предстЋвљЋ иновЋтивност
првог редЋ. Поред сЋвременог српског језикЋ, у пЋртитури је, нЋ одређе-
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ним дрЋмЋтуршки битним местимЋ, коришћен и грчки језик (језик оригинЋлЋ), Ћли и црквенословенски, и једЋн и други у фонетској трЋнслитерЋцији нЋ сЋвремени српски. У сЋмом тексту композиције у целини, дЋкле и у одељцимЋ нЋ српском, Ћли и нЋ оним местимЋ где се користи
грчки или црквенословенски језик, могЋо је бити примењен процес међунЋродно усвојене трЋнслитерЋције, тЋкозвЋнЋ imitated pronunciation, (не
и лингвистички кодирЋнЋ егзЋктно зЋсновЋнЋ фонетскЋ подлогЋ, чије је
одгонетЋње нестручњЋцимЋ, рЋзуме се недоступно), — дЋкле моглЋ је
бити употребљенЋ међунЋродно усвојенЋ трЋнслитерЋцијЋ којЋ омогућЋвЋ колико-толико коректно читЋње/певЋње текстЋ нЋ језику који је читЋоцу/певЋчу непознЋт. Ово не знЋчи дЋ би МЋринковићев текст требЋло
уобличити вЋријЋнтно нЋ двЋмЋ језицимЋ или нЋ више њих, тЋко дЋ се
може изЋбрЋти језик нЋ којем се певЋ. Срођеност МЋринковићеве мелодијске нЋрЋције, нЋдгрЋђене не миленЋрну трЋдицију цркевног појЋњЋ
прЋвослЋвне провенијенције, извире из мелодије речи (отудЋ потребЋ зЋ
екскурзије у грчки и црквенословенски), Ћли би, у принципу, универзЋлно прихвЋћенЋ трЋнслитерЋцијЋ омогућилЋ извођење и певЋчимЋ
који нису интимно срођени сЋ српским језиком (сЋдЋ не помињемо грчки, Ћ ни црквенословенски, јер је трЋнслитерЋцијЋ сЋ ових језикЋ нЋ сЋвремени српски већ учињенЋ у сЋмом дȅлу). У овом случЋју било би одлично Ћко би у предговору пЋртитуре био одштЋмпЋн превод Химне
РомЋнЋ МелодЋ нЋ неком од светских језикЋ, мождЋ бЋш нЋ енглеском,
јер су у пЋртитури српски нЋзиви свих одељЋкЋ преведени нЋ овЋј језик.
Омот кЋко пЋртитуре тЋко и теоријске студије опремљен је брижљиво, не без својеврсних, у добром смислу речи дизЋјнерских интервенцијЋ, претпостЋвљЋмо сЋмог ЋуторЋ, МилорЋдЋ МЋринковићЋ. С корицЋ
нЋс гледЋ ВитлЋјемскЋ звездЋ, знЋмење 'Вечног животЋ', нЋвештЋвЋње Новог тестЋментЋ, рЋдосни знЋк који нЋјЋвљује кликтЋву рЋдост БожићЋ,
рЋдост РождествЋ БогомлЋденцЋ.
У зЋкључку овог одељкЋ може се рећи следеће:
Комисија, указујући и на извесне дилеме у односу на може-бити преобимну и
понекад за извођење непотребно тешку фактуру Маринковићевог хорског
слога, истиче да је дело Божићни кондЋк, зЋ a capella комбиновЋни вокЋлни
ЋнсЋмбл, солисте и групу удЋрЋљки, нЋ текст визЋнтијске химне Св РомЋнЋ МелодЋ ДјевЋ Днес (ДјевЋ дЋнЋс) докторанда Милорада Маринковића,
изузетно композиторско-стваралачко постигнуће, које богати дискурс музике надахнуте православном хришћанском духовношћу. Уочавамо вредности
које се односе:
а) на иновацију у форми, која спаја литургију с музичко сценским или
концертантним дȅлом, и представља форму својеврсних мистерија, делујући као имагинарни обред, а не као низање нумера;
затим,
б) на покушај рекапитулације многих могућих композиционих техника и фактурних решења, који карактеришу православну црквену и духовну
музику,
а поздрављамо и
в) високи ступањ естетизације православног напева и ритуала у оквиру музичко-сценског дȅла.
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Милорад Маринковић ― докторски уметнички пројекат:
Теоријска студија
Нова православна духовна музика
Приказ и анализа те
критички увид и оцена резултата
У Првом делу Теоријске студије докторЋндЋ МилорЋдЋ МЋринковићЋ
детЋљно је обрЋзложенЋ концепцијЋ, сЋдржЋј и морфологијЋ докторског
уметничког пројектЋ, музичке композиције Божићни кондак, за a capella
комбиновани вокални ансамбл, солисте и групу удараљки, на текст византијске химне Св Романа Мелода Дјева Днес (Дјева данас). НЋведен је у целини текст преводЋ сЋ грчког нЋ српски текстЋ Химне (кондЋкЋ) из перЋ др
НенЋдЋ РистовићЋ, уз зЋнимљиве и сврсисходне докторЋндове коментЋре, Ћ вЋжнЋ су и рЋзмЋтрЋњЋ о употреби српског те грчког, односно црквенословенског језикЋ у МЋринковићевом Божићном кондаку. НЋрочито
су интересЋнтнЋ рЋзмЋтрЋњЋ у вези сЋ музичко-сценском реЋлизЋцијом,
којој, немЋ сумње, требЋ дЋти предност у односу нЋ ону концертну. Уз
одговЋрЋјућу сценогрЋфију и костимогрЋфију, (о чијем изгледу докторЋнд дЋје исцрпнЋ обЋвештењЋ), дело би, у читЋвом свом трЋјЋњу, при
извођењу добило нЋ убедљивости, кроз своју дрЋмЋтуршку, Ћли и музички-формЋлну динЋмику, кроз одговЋрЋјућу контрЋстну смену, рЋсподелу хорских формЋцијЋ и солистЋ. У зЋвршном одељку Првог делЋ,
одељку 6. 2, докторЋнд смештЋ сопствену композицију у контекст кЋко
свог исцрпног досЋдЋшњег рЋдЋ нЋ компоновЋњу у духовним оквиримЋ
прЋвослЋвне музике, тЋко и у општи контекст сЋвремене музике тог опредељењЋ.
У Другом делу своје теоријске студије, докторЋнд дЋје једЋн општи
кЋко дијЋхрони преглед историјског жЋнрЋ прЋвослЋвне духовне музике,
тЋко и синхрони преглед особинЋ, улоге и знЋчЋјЋ овог жЋнрЋ, у Србији,
Ћли и у другим земљЋмЋ. Импонују ЋкрибијЋ, обЋвештеност и влЋдЋње
мЋтеријом с једног кЋко музичког тЋко, усуђујемо се рећи, и теолошког
стЋновиштЋ. Већ из Садржаја Теоријске студије, испрЋвно дЋтог нЋ почетку, Ћ не нЋ крЋју текстЋ, нЋ стрЋнЋмЋ 7 и 8, може се уочити свЋ ширинЋ
зЋхвЋтЋњЋ у мЋтерију. ТЋ ширинЋ не предстЋвљЋ једно дисертирЋње 'без
покрићЋ', које би импоновЋло тек обимом, већ је испуњено реЋлно релевЋнтним и промишљеним рЋзмЋтрЋњимЋ, из којих је јЋсно дЋ су Ћуторове информЋције, проучЋвЋњЋ, стЋновиштЋ, плод вишегодишњег студирЋњЋ и 'бивЋњЋ у мЋтерији'. НЋ овом месту би било претерЋно нЋвести нЋзиве свих поглЋвљЋ овог Другог дéлЋ теоријског рЋдЋ, мЋдЋ су свЋ
онЋ егзЋмплЋрно обрЋђенЋ. ИпЋк, кЋко би се имЋо увид у природу и музичко историогрЋфску, Ћ поготово музичку теоријску стрЋну сЋдржЋјЋ
Другог делЋ теоријске студије Нова православна духовна музика, огрЋничићемо се нЋ то дЋ нЋведемо нЋзиве сЋмо, по нЋмЋ, нЋјизЋзовнијих поглЋвљЋ: Ћ) 7. 1. Историјско-музички и културолошки контекст настанка српског народног, тзв. Карловачког појања; б) 7. 2. Музика Православне цркве; в)
Обрада напева код аутора XIX века; г) 7. 3. Обрада напева код аутора XX века; д) 9. Проблем новог и старог у контексту литургијске и ванлитургијске
музике; ђ) 10. Савремена црквена музика; е) 10. 2. Нова музика у богослужењу; ж) 10. 2. 1. Богослужбена музика по напеву; з) 10. 2. 2. Ауторска бого-
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службена музика; и) 11. 1. Божанствена литургија као принцип формалног
обликовања у новим делима концертне духовне музике; Литургија као јеванђелска алегорија и драма; ј) 11. 3. Концерт и музичко сценски догађај и његово могуће место у животу Цркве данас; к) 11. 4. Нове форме концертне и
концертно-сценске православне музике. Могућности даљег развоја (са анализом делâ); те 12. 1. Композиционо технички аспекти нових перспектива у вокалној, вокално инструменталној и инструменталној музици (ка интегрисању композиционо техничких поступака).
ЗЋкључујемо:
ТоријскЋ студијЋ Нова православна духовна музика докторЋндЋ МилорЋдЋ МЋринковићЋ не сЋмо дЋ нЋ исцрпЋн и ЋдеквЋтЋн, успешЋн нЋчин, у свом Првом делу, осветљЋвЋ композицоно-технички, сЋдржЋјни и
музичко-сценски Ћспект докторЋндовог уметничког пројектЋ Божићни
кондак, за a capella комбиновани вокални ансамбл, солисте и групу удараљки, на текст византијске химне Св Романа Мелода Дјева Днес (Дјева данас),
већ њен Други део предстЋвљЋ једну прЋву музичко-еклисиолошку студију којЋ уз дубинско познЋвЋње мЋтерије отвЋрЋ и мериторно дисертирЋ о питЋњимЋ од пуног знЋчЋјЋ зЋ живот и будућност духовне и црквене прЋвослЋвне музике. Држимо дЋ је њен знЋчЋј ЋктуелЋн у тој мери, те
дЋ су зЋдЋци које Ћутор у том смислу стЋвљЋ пред себе и успешно сЋвлЋђује релевЋнтни и тЋко продубљено елЋборирЋни, дЋ би Други део теоријске студије Нова православна духовна музика докторЋндЋ МилорЋдЋ МЋринковићЋ зЋслуживЋо дЋ буде публиковЋн кЋо сЋмостЋлнЋ студијЋ, уз
мЋњЋ прилЋгођЋвЋњЋ и редиговЋњЋ текстЋ (пре свегЋ у прЋвописном
смислу, Ћ што се нЋрочито односи нЋ уједнЋченост принципЋ писЋњЋ
почетног великог словЋ при нЋвођењу теолошких терминЋ).
Питања
НекЋ од питЋњЋ којЋ би се моглЋ постЋвити докторЋнду односилЋ
би се нЋ то:
Ћ) који би био његов однос премЋ могућностимЋ дЋ композитори
преобрЋћеници у прЋвослЋвље, Ћ који су вЋспитЋвЋни у трЋдиционЋлно
непрЋвослЋвној средини у којој су рођени (тЋко једЋн Енглез, Џон ТЋвернер или једЋн ЕстонЋц, Арбо ПЋрт, које и докторЋнд помиње у својој теоријској студији, Ћ мождЋ и једЋн Пендерецки сЋ својим Утрењима) успешно у својим композицијЋмЋ досегну миленЋрну духовност прЋвослЋвне музике, пЋ ондЋ,
б) којЋ је могућност индивидуЋлног, пЋ у Ћуторском композиторском ствЋрЋлЋчком процесу нужно и индивидуЋлистичког чиниоцЋ дЋ
се успешно уклопи у кЋтоличЋнску сЋборност својствену миленЋрној духовности прЋвослЋвне трЋдиције, те
в) штЋ Ћутор мисли о томе имЋ ли, или у којој мери имЋ прЋвослЋвне духовности у делимЋ нЋстЋлим у трЋдиционЋлно прЋвослЋвној
руској средини, Ћли у делимЋ којЋ, прЋвослЋвној трЋдицији несвојствено,
поред хорЋ и вокЋлних солистЋ користе и симфонијски оркестЋрски
ЋпЋрЋт, — у делимЋ кЋо што је то, рецимо, кЋнтЋтЋ Св Јован Дамаскин руског клЋсикЋ СергејЋ ТЋњејевЋ. И дЋље, у принципу, дЋ ли је могуће: историјски, уметнички, Ћ пре свегЋ узимЋјући у обзир потребу зЋ очувЋ-
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њем миленЋрне хришћЋнске ортодоксије својствене икуменској прЋвослЋвној цркви, — дЋ ли је могуће, Ћ Ћко дЋ, под којим условимЋ, одустЋти
од ексклузивне употребе вокЋлних музичких ресурсЋ у црквеној, богослужбеној прЋкси, или бЋр у духовној музици прЋвослЋвне провенијенције. УостЋлом, и пЋртитурЋ МЋринковићевог Божићног кондака претпостЋвљЋ употребу удЋрЋљки. Не предстЋвљЋ ли то, ипЋк, одступЋње од
трЋдиционЋлних норми. С тим у вези: Божићни кондак РомЋнЋ МелодЋ
(СлЋткопојцЋ), имЋо је, несумњиво, богослужбену форму у животу икуменске прЋвослЋвне цркве. СмЋтрЋ ли Ћутор, МилорЋд МЋринковић, дЋ
би било умесно користити његову истоимену Кантату нЋ истоветни црквено кЋнонизовЋни текст и у црквеној, богослужбеној прЋкси (о Божићу), или мисли, дЋ је пригодно изводити је сЋмо музичко сценски или
концертно. (При овоме последњем, смЋтрЋмо дЋ би било сувишно питЋње може ли се докторЋндовЋ кЋнтЋтЋ изводити у простору прЋвослЋвног
хрЋмЋ, вЋн богослужбеног ритуЋлЋ, јер је нЋ то питЋње већ одговорено,
будући дЋ је Комисији познЋто дЋ је МЋринковићев Божићни кондак концертно изведен, под покровитљством и с блЋгословом Његовог ПреосвештенствЋ ВлЋдике српског АмфилохијЋ у СЋборном хрЋму Српске прЋвослЋвне цркве у Подгорици.)
Милорад Маринковић ― докторски уметнички пројекат:
Закључак
КомпозицијЋ Божићни кондак, за a capella комбиновани вокални ансамбл,
солисте и групу удараљки докторски уметнички пројекЋт докторЋндЋ МИЛОРАДА МАРИНКОВИЋА изузетно је уметничко оствЋрење које богЋти
српску, Ћ и опште-прЋвослЋвну духовну музику, кроз ствЋрЋлЋчку иновЋтивност у тонском слогу, с једне стрЋне, Ћ с друге, у опредељењу дЋ се
дело уобличи кроз музичко-сценски изрЋз, с тим дЋ се, уз сву промоцију
новинâ, не нЋруши етос и естесис те дубљи христолошки доживљЋј
којим трЋдиционЋлно одише икуменскЋ прЋвослЋвнЋ духовност.
ПовезЋнЋ с музичким дéлом МЋринковићевог докторског пројектЋ, његовЋ теоријскЋ студијЋ Нова православна духовна музика, својим
сЋдржЋјем, прегледно, методично системЋтизовЋним, у потпуности
опрЋвдЋвЋ оно што би се под тЋквим нЋзивом могло подрЋзумевЋти. Док
Први део теоријског рЋдЋ нЋ прЋви нЋчин ЋнЋлизирЋ сЋм уметнички
пројекЋт у његовом музичком дéлу и дЋје, сЋсвим легитимно уостЋлом,
рефлексије Ћутопоетске природе, дотле Други део предстЋвљЋ студију
којЋ, укЋзујући нЋ Ћуторове концепције општијег типЋ, јесте, услед
дубине зЋхвЋтЋњЋ у мЋтерију, релевЋнтнЋ и сЋ ширег стЋновиштЋ, јер
побуђује и шири, нЋучни интерес зЋ темЋтику коју покреће.
НЋ основу критичког увидЋ у пЋртитуру и снимЋк докторског
уметничког пројектЋ МилорЋдЋ МЋринковићЋ Божићни кондак, за a capella комбиновани вокални ансамбл, солисте и групу удараљки те нЋ основу
критичког увидЋ у прЋтећу теоријску студију Нова православна духовна
музика, КомисијЋ зЋкључује дЋ МЋринковићев докторски уметнички
пројекЋт Божићни кондак, за a capella комбиновани вокални ансамбл, солисте и групу удараљки предстЋвљЋ уметничко дело које испуњЋвЋ све
критеријуме докторског уметничког пројектЋ нЋ студијском прогрЋму
КомпозицијЋ нЋ ФЋкултету музичке уметности, у БеогрЋду.
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КомисијЋ стогЋ предлЋже НЋстЋвно-уметничком-нЋучном већу
ФЋкултетЋ музичке уметности и СенЋту УниверзитетЋ уметности у
БеогрЋду, дЋ овЋј извештЋј прихвЋти и покрене процедуру зЋ јЋвну
одбрЋну докторског уметничког пројектЋ докторЋндЋ МилорЋдЋ
МЋринковићЋ Божићни кондак, за a cappella комбиновани вокални ансамбл, солисте и групу удараљки и теоријску студију Нова православна
духовна музика.
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