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МУЗИЧКИФЕСТИВАЛИКАО
ОДРАЗКУЛТУРНЕПОЛИТИКЕ

ТОКОМХЛАДНОГРАТА
ОДВАРШАВСКЕЈЕСЕНИДО

МУЗИЧКОГБИЈЕНАЛАЗАГРЕБ1

Сажетак: У ра ду се размaтра ути цај по ли тич ких про ме на на кул
тур ноумет нич ки жи вот Пољ ске и Ју го сла ви је сре ди ном про шлог 
ве ка. На кон пе ри о да соц ре а ли зма, као во де ћег умет нич ког прав ца, 
у обе зе мље је от по че та те жња ка де е та ти за ци ји кул ту ре, што 
је у сфе ри ор га ни за ци је му зич ког жи во та ре зул ти ра ло осни ва њем 
ин тер на ци о нал них фе сти ва ла са вре ме не му зи ке. Бу ду ћи да је пољ
ски фе сти вал Вар шав ска је сен (1956), уте ме љен пет го ди на ра
ни је, он је по стао узор ју го сло вен ском Му зич ком би је на лу За греб 
(1961), што им пли ци ра по тен ци јал не ана ло ги је из ме ђу стра те
ги ја и ци ље ва ових ма ни фе ста ци ја. Оба фе сти ва ла за ми шље на 
су као ме ста на ко ји ма би се су сре ли ком по зи то ри са обе стра не 
Гво зде не за ве се. На и ме, ор га ни за то ри су те жи ли ин кор по ри ра њу 
до ма ћих ком по зи то ра у ак ту ел не за пад но е вроп ске му зич ке то ко
ве, не би ли ство ри ли по вољ ни је усло ве за кул тур ну ли бе ра ли за
ци ју Пољ ске и Ју го сла ви је. Сто га, иа ко пер ци пи ра ни као от клон 

1 Студија је писана у оквиру пројекта Идентитети српске музике 
од локалних до глобалних оквира: традиције, промене, изазови (бр.
177004)којифинансираМинистарствопросвете,наукеитехнолошког
развоја Републике Србије. Рад је изложен на Научном скупу Владо 
С. Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог. Традиција као 
инспирација,одржаномод12.до14.априла2019.годиненаАкадемији
умјетности у Бањој Луци (Сажетак рада је штампан у Програмској
књижициНаучногскупа).
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од соц ре а ли зма, те као вид де по ли ти за ци је му зи ке, ови фе сти ва ли 
су, са свим па ра док сал но, на ста ви ли да слу же но во про кла мо ва ним 
по ли тич ким иде ја ма, усме ре ним ка пре зен та ци ји Пољ ске и Ју го
сла ви је као ли бе рал ноде мо крат ских сре ди на. 

Кључне речи: Пољ ска, Ју го сла ви ја, ли бе ра ли за ци ја, му зич ки 
фести ва ли, Вар шав ска је сен, Му зич ки би је на ле За греб

Спе ци фич ност дру штве нопо ли тич ког ста ња  
Пољ ске и Ју го сла ви је по сле Дру гог свет ског ра та

Југославија иПољска прошле су кроз сличан еволутивни
путнаконДругогсветскограта,којије,најпребиоруково-
ђенполитичкомхегемонијомСојветскогСавеза.Међутим,
уобеземљесеупослератномпериодууочавајуитачкера-
зилажењасаСтаљиновомполитиком,наосновучегабисе
могаопратитиразвојјугословенско-пољскиходносиусфе-
рикултурнеполитике,којису,истина,биливишезначнии
доживљавалисвојеврснеобртенапутукакултурнојлибе-
рализацијиовихземаља.Устудијиојугословенскимипољ-
ским културним политикама, Матеуш Соколски (Mateusz
Sokulski)наводидасу(збогпревеликогбројажртаваура-
ту)ЈугославијаиПољскаузајамноосећалеидеолошкубли-
скост,што се наконДругог светског рата пројектовало на
оснивањеУговораопријатељствуипомоћидвеју земаља,
теДруштвапољско-југословенскихпријатеља,1946.године
уВаршави.2Но,занимљивојеуказатидасујугословенски
комунистивећуовомпериодуизносилиставовеоинтен-
зивнојиштетној„вестернизацији”пољскогдруштва,тесу
[u]internimdopisimaopoljskojkulturipisalikaoo„dekadent-
skoj”, aKrakov [...] smatrali gradomkoji je potpuno zadržao
„buržoaski” karakter”.3 Међутим, убрзо након тога (1948),
сасвим парадоксално, Југославија ће постати прва земља
којаћесесупротставитисовјетскојполитици,тепочетида
гради специфичну варијанту социјализма; доста блажег у
односунаполитичкесистемеудругимкомунистичкимзе-
мљама.Ипак,важнајечињеницадаЈугославијаникаданије
прекинуласарадњусаисточноевропскимдржавама,алисе
увеликојмериокренулаЗападу,штојој јеутомтренутку
омогућилодастекневисокурепутацијуусвету.Тајсвоје-
врснидуализам,балансирањенаразиниисток–запад,по-
стаћеуједноиглавнакарактеристикајугословенскогсоци-
јализма, а својеврсну институционализацију добиће 1961.

2 Sokulski,M.(2014)Poljskakultura1948.-1956.Perspektivajugoslavenskog
veleposlanstvauPoljskojkaoizrazlegitimizacijevlastitogrežima,Hi sto rij
ski zbor nik br.LXVII/2,Zagreb:Društvozahrvatskupovjesnicu,str.346.

3 Исто,стр.349.
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године,оснивањемПокретанесврстаних.Уместостриктне
државнеконтролепривреде,1950-ихгодинауЈугославији
јепочеладасеспроводитакозванаДДДполитика (децен-
трализација–дебирократизација–демократизација),4 а до-
лазисеидопрвихрезултата„обновеиизградње”,што је
испрва било евидентно у економској и инфраструктурној
сфери.Такорадикалнепроменеоставилесувиднепоследи-
ценакултурно-уметничкиживотуземљи,пасупостепено
почелидапристижу„западни”културнипроизводи,докје
потрошачкамасовнакултурасвакодневногживотапостала
трендиујугословенскомдруштву.Сдругестране,упери-
оду југословенске „вестернизације”, Пољској се (иако зе-
мљи која је дубоким коренима везана за западноевропско
културнонаслеђе)интензивносервирасовјетскакултура,а
социјалистичкиреализамглавнијеправацууметности.Ме-
ђутим,Стаљинова(ИосифСталин)смрт,1953.године,би-
лајепрекретницазасвеземљеИсточногБлока,укојимасе
одтадаможепратитипостепено„одмрзавање”репресивног
политичкогсистема.

Дакле, југословенско-пољски културни односи, најпре су
се, непосредно после Другог светског рата (1945–1948),
заснивалиуизградњи јединственог социјализма, диктира-
ногизСојветскогСавеза,алијеЈугославијасвевремекри-
тиковала традиционалну приврженост пољске културе За-
паду,дабисе,потом,ЈугославијапрваодвојилаодИсточног
Блока (1948)иу знатнојмериокренула западнимвредно-
стима,штојепосталопредметосудепољскихполитичких
елита.5Међутим, убрзо ће (наконСтаљинове смрти 1953.
године)доћидоновогобрта,причемућеПољскакренути
„западнимпутем”,дотемередаћесеЈугославијинаметну-
тикаоузор,штосеможесагледатиинапримеруорганиза-
ционихстратегијапрвихпослератнихфестиваласавремене
музикеуВаршавииЗагребу.

У овом раду се размaтрају интернационални фестивали
савременемузике–Варшавска јесен (War szaw ska Jesień – 
Międzyna ro dowy Fe sti wal Muzyki Współcze snej) и Музички
бијеналеЗагреб(Mu zič ki bi en na le Za greb – Me đu na rod ni fe
sti val su vre me ne gla zbe)–уконтекстудеетатизацијепољске,
односнојугословенскекултуре,упериодуод1956.до1961,
тојест,ододржавањапрвеВаршавскејесенидогодинекада
јеутемељензагребачкиБијенале.Успоставићесеаналогије

4 Marković,P.J.(2007)Traj nost i pro me na. Druš tve na isto ri ja so ci ja li stič ke 
i post so ci ja li stič ke sva ko dnev ni ce u Ju go sla vi ji i Sr bi ji,Beograd:Službeni
glasnik,str.19.

5 Окритикамајугословенскекултурнеполитикеодстранепољскихзва-
ничникавидетиу:MateuszSokulski,M.нав.дело.
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измеђуовихфестивала,односно,измеђузаједничкихциље-
ваорганизаторадаседомаћикомпозиториуклопеуактуелне
западноевропскемузичкетокове,штојеутомтренуткутре-
балодаомогућиповољнијеусловенапутукакултурнојли-
берализацијиПољске,односноЈугославије.Такође,увидом
урепертоарВаршавскејесениизпрвихгодина,терепертоар
првогБијенала,установићесетачкесусрета,алиипоједина
местаразилажењаовадва,идејносроднамузичкадогађаја.

Ли бе ра ли за ци ја пољ ског му зич ког  
жи во та то ком 1950их го ди на

Године 1951. у Пољској је основан „партијско-соцреали-
стички”Фестивал пољскемузике.Политички званичници
виделисуовајфестивалкаоприликудамобилишукомпо-
зиторе,музичареидруштво,уциљупромовисањаполитич-
кихидеја.6Поштосурепертоаровогфестивалаобележили
типични жанрови музичког социјалистичког реализма –
масовне песме и кантате, тематски усмерене ка величању
и слављењу социјалистичког друштва, ЗигмунтМичелски
(ZygmuntMycielski), композиторимузикикритичар,изја-
вио је следеће: „Постајемомутна вода у којој не можемо
низамислитикакосемузикаизводиистварабилогдедру-
где[...]”.7Имајућиовоувиду,Министарствокултурепоста-
ло јесагласносапољскимкомпозиторимаокоставадаби
репертоаровогфестивалатребалообогатитисвимделима
насталимнаконДругогсветскогратакојарефлектујуакту-
елнимузичкипростор,8тејенаистомфестивалу,одржаном
четири године касније (1955), учињенвиданпомак ка ли-
берализацији пољскогмузичкогживота.Иако јефестивал
остаозатворензаЗападниблок,соцреалистичкаоријента-
цијанијевишебилајединикритеријумрепертоарскеселек-
ције. За разлику од првог, организација другогФестивала
пољскемузикеповеренајеУдружењупољскихкомпозитора
(узминамалноучешћеМинистарства),штосутадамлади
композитори,ТадеушБерд(TadeuszBaird)иКазимјешСе-
роцки(KazimierzSerocki)мудроискористили,поставивши
као примарни задатак фестивала, промоцију авангардних
естетичкихтенденцијаумузици.Стимувези,променаре-
пертоарскихначелаФестивалапољскемузике,несумњиво

6 Tompkins,D.G. (2013)Com po sing the Party Li ne Mu sic and Po li tics in 
Early Cold War Po land and East Ger many,WestLafayette:PurdueUniver-
sityPress,p.175.

7 Jakelski,L.(2015)PushingBoundaries:MobilityattheWarsawAutumnIn-
ternationalFestivalofContemporaryMusic,East Eu ro pean Po li tics and So
ci e ti es and Cul tu res,No.29/1,Newyork:SAGEPublications,p.192.

8 Tompkins,D.G.нав.дело,стр.174.
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јеподстаклаидејуооснивањуинтернационалногфестива-
ласавременемузикеукомунистичкојПољској.Својеврсна
аутономијаУдружењапољскихкомпозитора,безкојезаси-
гурнонебибилооваквихрезултата,премаречимаЛисеЈа-
келски(LisaJakelski),билајеомогућенатимештопољски
композитори и музиколози нису претерано критиковали
политички режим, те су, у извесној мери, успели задоби-
типоверењеполитичкихзваничника.9Нетребазаборавити
да су иницијални кораци ка својеврсној либерализацији и
демократизацији пољске културе били могући тек након
Стаљиновесмрти(1953),кадајеодносСовјетскогсавезаи
Пољскевиднопочеодасемења.Но,требаиматинаумуда
вишегодишње цензуре (диктиране изСССР-а) нисумогле
престатипреконоћи,такодасу,истинаумањојмери,биле
присутне и даље.Такође, не треба заборавити да је упра-
воуовомпериодуконструисанВаршавскипакт(1955),који
је, окупљајући комунистичке земље у војни савез, подву-
каограницуизмеђуИстокаиЗапада.Уоваквојдихотоми-
јинаполитичкојразини,1956.године,подокриљемУдру-
жењапољских композитора, оснива сеВаршавска јесен –
јединствени међународни фестивал савремене музике у
Источномблоку.

Значајовогфестивалабиојевишеструк,азамишљенјекао
једино место на којем би се сусрели композитори са обе
странеГвозденезавесе.КакосенаводиуСтатуту,примар-
нициљбиојеостваритиувидукомпозиторскииизвођачки
учинакупољусавременемузикеуПољскојиуиностран-
ству, као и размена искустава композитора из различитих
земаља.10Пољскојпублиципопрвипутјепруженаприлика
дасеупознасаактуелнимзападновевропскиммузичкимто-
ковима(укојејепољскакултурапрератабилаукључена),
доксе,сдругестране,функцијаВаршавскејесениогледала
упромовисањупољскихкомпозитора,којису,саутемеље-
њемовогфестиваладоживљавалиренесансуна европској
музичкој сцени.Поред концертне делатности, плурализам
концептаВаршавске јесениогледаосеиуштампањупар-
титура,каоиуиздавањуграмофонскихплочапољскеумет-
ничке музике, чиме је пољским композиторима додатно
олакшанпродорнаЗапад.Иакоје,премаречимапојединих
критичара,Варшавскајесен„[...]представљалапобедумо-
дернизма над соцреализмом и охрабрила композиторе да
истражују богатство стилског проседеа и композиционо-

9 Jakelski,L.нав.дело,стр.193.
10Bylander,C.(1989)The War saw Au tumn. In ter na ti o nal Fe si tval of Con tem

po rary Mu sic 1956–1961: Its Go als, Struc tu res, Pro grams, And Pe o ple, Co-
lumbus:TheOhioStateUniversityPress,p.232.



311

МИЛОШ МАРИНКОВИЋ

техничкихпоступака,11 овајфестивал савременемузике је
насамомпочеткуобележенврло„проблематичном”репер-
тоарскомполитиком,која,упркоссвојимнапорима,крите-
ријумесавременемузикеникаконијеуспеваладајасноде-
финише.УизвештајимаУдружењапољскихкомпозитораи
Министарствакултуре,нигдесенепрецизираштазањих
терминса вре ме на му зи каобухвата.12Доксе,сједнестране,
предлаже извођење дела насталих у претходних неколико
година, с друге стране, у критеријуме савремености (пре-
мастатутупрвеВаршавскејесени)уклопилабисеимузика
из19.века.Стога,репертоарпрвеВаршавскејесенитреба
разумеватинајпрекаопокушајостваривањавезесараним
модернизмом, који је 30-ихи40-их годинадоживеовели-
ку кризу. Такође, могуће је да су организаторифестивала
били свесни потенцијалног притиска политичког врха, те
су направили својеврсни баланс, тимешто су се на првој
Варшавској јесени представили аутори старије генераци-
је модерниста – Барток (Béla Bartók), Стравински (И́горь
Страви́нский), Шенберг (Arnold Schönberg), Берг (Alban
Berg), Хонегер (Arthur Honegger),Месијан (OlivierMessi-
aen).Но,„неухватљивост”репертоаранавјвишесеогледа-
лаузаступљеностинеколицинеделаиз19.века(Till Eu len
spi e gel РихардаШтрауса/RichardStrauss/,Пе та сим фо ни ја
ПетраЧајковског/ПётрЧайковский/иЧе твр та сим фо ни ја
ЈоханесаБрамса/JohannesBrahms/),доксуостварењаакту-
елнихмладихкомпозиторапослератне авангардеупотпу-
ностиизостала.

Дакле,можемолиуопштеговоритиоостваренимциљевима
дасепољскамузикауклопиузападнеестетичкетенденци-
је,уколико јеваршавскапубликаудругојполовини50-их
година остала ускраћена за већ афирмисане композицио-
нетехнике,попутинтегралногсеријализма,алеаторике,те
електроакустичкемузике?Собзиромнатодасууововреме
Штокхаузен(KarlheinzStockhausen)иШефер(PierreScha-
efer)усвојимстудијимаувеликовршилиекспериментеса
електронском,односноконкретноммузиком,одговорнапо-
стављенопитањенебимогаобитипозитиван,илибимогао
битиделимичнопозитиван.Међутим,очитоједасеупрвим
годинамаВаршавскајесеннијенивредновалапремаумет-
ничким, односно естетичким критеријумима, већ искљу-
чивонаосновудруштвено-политичких,културолошких,те
идеолошкихаспеката.Јер,иакојепрваВаршавскајесенса-
мополовичноодговорилана,евидентнопревисокекритери-
јумесавременемузике,онајезапољскумузикунесумњиво

11Исто,стр.207.
12Bylander,C.нав.дело,стр.124-134.
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посталаwin dow on ide as.13Дакле,симплификованобибило
перципиратипрвуВаршавскујесен(какосетоусталилоу
литератури), као афирмацију пољскемузике изванИсточ-
ногБлока;уместотога,прикладнијебибилопојмитијекао
првизначајнијикоракнатомпуту.Чиниседасусенајвеће
заслуге овогфестивала огледале у остваривању контаката
Пољакаса„западним”композиторима,очемусведочичи-
њеницадасуодмахпоодржавањупрвеВаршавскејесени,
наредне године, композитори из Пољске први пут прису-
ствовалиЛетњимкурсевима за новумузику уДармштату
уЗападнојНемачкој,накојимасу(измеђуосталог)имали
приликедачујуLe Mar te au sans maître Булеза(PierreBou-
lez),Il can to so spe so Нона(LuigiNono),Kla vi erstück XI, Ze
it maße, Grup penШтокхаузена.14Занимљивоједајевећина
делаовихзападноевропскихаутораизведенавећнанаред-
нојВаршавскојјесени,тетакоДармштатможемотумачити
као„лабораторију”,укојојсупољскикомпозиторитрагали
забољимтемељимапрограмскеконцепцијесвогфестивала.
ОвутезупотврђујеиСинтијаБајландер(CynthiaBylander),
која(анализирајућирепертоарВаршавскејесениод1956.до
1961.године)истичедасе,већнадругојВаршавскојјесени
програмскаполитикапочела„одмрзавати”,пајепољскапу-
бликатегодинеималаприликедасеупознаса,например,
електроакустичкоммузиком.До1961.године,кадасе,пре-
маречимапоменутеауторке,програмскаполитиканаВар-
шавскојјесенистабилизује,15представилисусеБулезиКејџ
(John Cage), Шефер, Штокхаузен, Берио (Luciano Berio),
алисеидаљенисузанемариваладелаумеренихмодерни-
ста,попутфранцускихнеокласичнихкомпозитора,Иберта
(Jacques Ibert)иПуланка (FrancisPoulenc),каои,тадавећ
историјска достигнућа Друге бечкешколе. Оваква могућ-
ностувидауавангарднетенденцијенанареднимВаршав-
скимјесенима,запољскекомпозиторебилајеодкруцијалне
важности.Усвајајућиисједињавајућизападноевропскетех-
никесаличнимуметничкимизразом,пољскикомпозитори
(особитоЛутославски /WitoldLutosławski/иПендерецки /
Krzysztof Penderecki/), убрзо ће ступити на европску му-
зичку сцену са новоформираним властитим авангардним
музичким језиком, чије ће тенденције у историји музике
остатипознатекаоавангардаПољскешколе.Натајначин,

13Терминпреузетиз:Stanevičiūtė,R.(2017)Receptionof theWarsawAu-
tumnFestivalinLithuania:CulturalDiscourseandPoliticalContext,Mu si
co logy To day, No.14,Warsaw:InstituteofMusicology,UniversityofWar-
sawandUnionofPolishComposers.

14Bylander,C.нав.дело,стр.196.
15Занимљиво је да се 1961. година поклапа са утемељењем Музичког

бијеналаЗагреб.
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социјалистичкиреализамупољскојмузицидефинитивноје
напуштен,аВаршавскојјесениутомпроцесуприписујесе
кључнаулога.

Од је ци Вар шав ске је се ни у Ју го сла ви ји:  
уте ме ље ње Му зич ког би је на ла За греб

АвангарднипринципиПољскешколенарочитосуималиод-
јекаујугословенскојмузичкојкултури.Иакосумузичарииз
Југославије током 50-их година путовали уПољску, изве-
штавајућијугословенскујавностостањумузичкогживота,
тенденцијамакојевладајуупољскимуметничкимкругови-
ма,теоконтактимасапољскимкомпозиторима,југословен-
скисукомпозиторитокомпрвихгодинаосталиускраћени
заафирмацијусвојихделанаВаршавскојјесени.Нијенај-
јаснијезбогчегасепрвихгодинанаВаршавскојјесениније
чуланиједнакомпозицијајугословенскогаутора,будућида
архивскадокументаовогфестивалачувајупрепискеПољака
иЈугословена.Наиме,оноштопрвопривлачипажњу,јесте
дасуорганизаториВаршавскејесенипреговарачкепоступ-
ке водили одвојено са земљама Западног, односно земља-
маИсточногблока,причемујеЈугославијасврстанаупрви
блок (заједносаЗападномНемачком,Швајцарском,Фран-
цуском,Енглеском,Данском,ИзраеломиСАД-ом).Овонам
говорида је Југославија,наконшто јепрекинуласарадњу
саИнформбироом(1948)удржавамакомунистичкогблока
већперципиранакао„западназемља”.Иаконијеизведено
ниједноделојугословенскогаутора,сарадњаЈугославијеи
Пољскенасвојеврстанначинбилајеостваренавећнапрвој
Варшавској јесени. Наиме, представник Радија Љубљане,
УрошКрек,којијеприсуствоваоовомфестивалу,изразиоје
жељудаснимиинтервјуесапољскимкомпозиторима–Се-
роцким,Лутославскм,Доброволским(AndrzejDobrowolski)
и ГражиномБачевиц (GrażynaBacewicz) – који би, потом
били емитовани на југословенским радио-станицама.16На
другуВаршавскујесен(1958),одјугословенскихкомпози-
тора/музиколога,позванисуМатијаБравничариСтанаЂу-
рић-Клајнкаогости,но,немадетаљнијегувидаутодали
су они узели учешће на неком од дешавања у склопуфе-
стивала.ВршећиприпремезатрећуВаршавскујесен(1959),
Удружење пољских композитора упутило је позив за уче-
шће новооснованом камерном ансамблу – Загребачки со-
листи,17међутим,изнепознатихразлогаовајансамблније
оствариоучешћеуВаршави1959.године.Занаредну,1960.
годинунемаизвора о пољско-југословенскимконтактима,

16Bylander,C.нав.дело,стр.166.
17Исто,359.
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алијезначајанподатакдаЛутославскиовегодинепосећује
ЈугославијууоквируМеђународногсаветовањаосавреме-
нојмузици,одржаногуДубровнику.ПремаречимаПредра-
гаМилошевића,Лутославскијесвојимпредавањемдоказао
дасавременапољскамузикадолазиполакоалисигурноу
првиплансветскемузичкеавангарде.18

Можемо констатовати да су југословенски композитори у
овомпериоду, иако без конкретног учешћанаВаршавској
јесени, били упућени у стилске и композиционо-техничке
одликемузичке авангарде, која је постепено освајала овај
фестивал.Ипак,дасеЈугославијанаконДругогсветскогра-
таипериодасоцијалистичкогреализмадугоиспороопора-
вљала,сведочикритикаиз1961.годинекојајезабележила
следеће:„[D]okjesvijetkrenuodalje,putemnakonrataoslo-
bođeneiuzletjelemisli,svetamodovisinasvojihavangardnih
apstrakcija[...]minismoimalinipartitura,nimehaničkihsnim-
ki–unassenaAkademijijošuvijek[...]diskutiraloodozvo-
ljenosti tritonusa”.19Очито је да се и југословенскамузика
налазилаудубокој„мутнојводи”,укојојсе,премаспоме-
нутомМичелсковомзапажању,налазилаипољскамузичка
култура.Но, стање је почело да семења када је хрватски
композиторМилкоКелемен,путујућиуПаризиМинхенна
студијскаусавршавањатоком1950-их,теупознавшиакту-
елнезападновевропскетенденцијеумузици (које јеисâм
почеодаиспољава),покренуоиницијативузаоснивањепр-
вогмеђународногфестиваласавременемузикеуЈугослави-
ји–МузичкогбијеналаЗагреб(1961).Одјекнувшипозитив-
нимкритикамакаоизузетномоћнооруђезадемократизаци-
јумузикеикултуренашегдруштва,загребачкиБијеналеје
уистинујугословенскојпублициотвориохоризонтеканај-
новијојсавременојевропскојиамеричкојмузици.Међутим,
овајфестивал је у исто времепокренуои једно другачије
питање, а тицало се стриктно нас, односно југослoвeнске
музике–„гдесмотуми?”20

Савакако да је утемељењуМузичког бијенала Загреб, ко-
ји је, као иВаршавска јесен, покренут са идејоммузичке
конфронтације Истока и Запада, морала да претходи

18Milošević,P.(1961)Današnjici–Današnjamelоdija/Prvimuzičkibiennale
uZagrebu–Pogledi iutisci,Zvukbr.49-50,Beograd:Savezkompozitora
Jugoslavije,str.494.

19Kalafatović J. (1988) Tri bi na mu zič kog stva ra laš tva Ju go sla vi je (1963–
1988),Opatija:Mozaik,str.10.

20Marinković,M.Noveinternacionalneperspektivejugoslovenskeumetničke
muzičkescene(MuzičkibijenaleZagrebiJugoslavenskamuzičkatribina),
u:Knji žev nost i umet nost u Ju go sla vi ji: (dis)kon ti nu i te ti,prirediliSimić,Z.,
Knežević,A.,Bukumira,J.iZelenović,A.S.(2018),Beograd:Klub128,(u
štampi).
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либерализација југословенске политике, отпочета још
1948.године.Но,упркостомештосуоснивачизагребачког
фестивала од Пољака преузели проверено успешну „[...]
formulu retorike zbližavanja Istoka i Zapada [...]“,21 посреди
јеједнаконтрадикторностуследудогађаја.Наиме,иакоје
Југославијасасоцреализмом„раскрстила”још1948,аПољ-
скатајпутзапочелатекнаконСтаљиновесмрти(1953),за-
нимљивојеуочитикакосеwin dow on ide as,најпредогађау
Варшави.Сдругестране,башкаоиуПољској,иуЈугосла-
вијисуцензуреидаљеималесвојејакеодјеке.Загребачки
бијеналепарадигматичанјепример,будућидасенеколико
данапредсампочетаковогфестивала,уцентралнимкоми-
тетимарасправљалооњеговомпотенцијалномобуставља-
њу,тврдећидасе„[...]koncepcijomistok-zapaduJugoslaviju
unosimarazamidekadencijaburžoaskogzapadnogdruštva,što
bi negativno moglo uticati na razvoj socijalističke kulture”.22
Упркостоме,уЗагребусусесвечешћеистицалаинагра-
ђивала остварења савременемодерне књижевности, кине-
матографије, приказивала дела апстрактне уметности, те
оснивализначајникружоци,Егзат51,Горгоне, Новетенден-
ције,докјеодмузичкихгрупазначајноиздвојитиансамбл
Загребачкисолисти, основан1954.године.23

КомпаративноманализомпрограмскихстратегијапрвогБи-
јенала и прве Варшавскe јесени, можемо констатовати да
јепољскифестивалуистинусматранпарадигмомпокојој
семоделоваоипрвиинтернационалнифестивалсавремене
музикеуЈугославији,акритичарисуувиђалиготовоиден-
тичне доприносе овихфестивала.Наиме, на првомместу
увек се истицала конфронтација Истока и Запада, оства-
ривањеконтаката,потврда Југославијекаолибералнесре-
дине,упућеностуактуелнемузичкетенденцијеусвету,те
афирмација домаћег музичког стваралаштва. Будући да је
Варшавскајесен(премаречимаПетраСелема)својомпро-
грамскомконцепцијомкојајеподразумевала,најпреоства-
ривањевезесапретходниммодернизмом,постала„водич”
МузичкомбијеналуЗагреб,24нијетешкоустановитисличне

21Milin,M.Muzički bijenaleZagreb i srpskamuzička scena: jugoslovenski
period, in:Music Cultures in Sounds, Words and Images: Essays in honor 
of Zdravko Blažeković,eds.Baldassare,A.andMarković,T.(2018)Wien:
HollitzerVerlag,p.360.

22Kelemen,M.MuzičkibiennaleZagreb,zašto?,u:Mu zič ki bi en na le Za greb, 
Me đu na rod ni fe sti val su vre me ne gla zbe 1961–2011, priredila Krpan, E.
(2011),Zagreb:Hrvatskodruštvoskladatelja,str.10.

23Markulin,L.(2005)UtemeljenjeMuzičkogbiennalauZagrebu,Ar ti Mu si ces
br.36/1,Zagreb:Hrvatskomuzikološkodruštvo,str.67.

24Jakelski,L.M.(2009)The Chan ging Se a sons of the War saw Au tumn: Con
tem po rary Mu sic in Po land, 1960–1990, Berkeley:UniversityofCalifornia,
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потешкоћерепертоарскихполитикамеђуовимфестивали-
ма.КаконаводиМилкоКелемен,назагребачкомБијеналу
бисеизводила„[...]glazbaizsvihkrajevasvijeta,bezrazlike,
uzuvijetdajenaprednapotendencijiikvalitetnapoumjetnič-
komdometu”.25Дакле,уколикосуорганизаторизамислили
Бијеналекаоинтернационалнифестивалсавременемузике,
овакопостављениКелеменовикритеријумипрограмскесе-
лекцијеостајуприличноупитни,аделујујошнеодређеније
негокритеријуминаВаршавскојјесени.Такосунекадела
домаћих аутора, (попутЧе тр де сет пр ве Миховила Лога-
ра,Ко ри о ла на СтјепанаШулека,Ла дин ске вје шти це Натка
Девчића),доспеланаБијеналеизчистопрактичнихразлога,
јер су се већ налазила на репертоаримаСарајевске, одно-
сноХрватскеопере,26тесукритеријумипојмасавременог
потпуностављенипострани.

Међутим,оноштојеБијеналеодсамогпочеткачинилосу-
периорнијимуодносунаВаршавскујесен,јестечињеница
дајејугословенскифестивал(поред„неадекватних”оства-
рењадомаћихаутора),одсамогпочеткаукључиваоделапо-
следње генерације авангардиста (електроакустичка оства-
рењаКагела /MauricioKagel/ иШтокхаузена,Tran si cion I,
односноKon tak te,теделаКејџа,Булеза,Шефера,Мадерне
/BrunoMaderna/,Лигетија /GyörgyLigeti/). Будући да је у
оваквој западноевропској авангардној конкуренцији било
неминовнодакомпозициједомаћихаутораостануусенци,
сасвимјеоправданоштосевредносникритеријумизагре-
бачког Бијенала нису односили на уметничко-стваралачки
учинак,већискључивонааспектедемократизацијеилибе-
рализацијемузичкекултуреуЈугославији,којајеузпомоћ
овог фестивала почела да се интензивира. Такође, важно
је указати на почетке конкретних југословенско-пољских
музичких веза посредством ових фестивала, Бијенала и
Варшавске јесени, с обзиромна то да пољски композито-
ри (са већ формираном властитом авангардом), остварују
учешће на првом Бијеналу (1961), а југословенска крити-
каоценилаихјеизузетнопозитивно.Чиниседаједолазак
ПољскешколенапрвиБијеналебиоиндикативан,како за
афирмацијупољских,такоизаафирмацијујугословенских
композитора,будућидајугословенски„музичкипоходи”на
Варшавупочињуистегодинеујесен,изведбомкомпозици-

p.81.
25Markulin,L.нав.дело,стр.67.
26Милин,М.(1998)Тра ди ци о нал но и но во у срп ској му зи ци по сле Дру гог 

свет ског ра та: (1945–1965), Београд:Музиколошки институт САНУ,
стр.70.
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је Mo u ve ments co smi qu es Крешимира Фрибеца, од стране
Краковскефилхармоније.27

За кључ на раз ма тра ња

Бројни су примери који сведоче апсолутну свесност та-
дашњих композитора и музиколога у вези са естетичким
„мањкавостима”првеВаршавскејесениипрвогМузичког
бијенала Загреб. Наиме, Витолд Лутославски је изразио
дубоко разочарање поводом варшавског репертоара, изја-
вившида„[...]овајфестивалнинакојиначиннијерепре-
зентоваоШтокхаузена,БулезаиНона...Авангардниправац
[наводиЛутославски] једноставно јемалопредстављен”.28
Наконзавршеткапрвогзагребачкогфестивала,РајкоМак-
симовићнагласиоједасунаБијеналу„[p]ojmovisa vre me na 
imu zi katretirani[...]dostaširoko,jersmonakoncertimačuli
pod sa vre me nimRavela,Debussya, zatim ranogSchönberga i
Weberna”.29Надаље,АлександарОбрадовићпитаосеследе-
ће:„[K]adasedajeuvidustvaranjedomaćihkompozitora,dali
trebaizvoditionoštosvinašikompozitoripišu,dakleistarijii
mladi[...]iliseopredelitisamozakompozicijekojepodražava-
junajnovijastrujanjaizavangardističkihsvetskihmuzičkihcen-
tara”.30БлизаковаквомгледиштубиојеиИвоПетрић,који
јеоштроосудиополитикупрвогБијенала,наводећидасмо
чули„[...]previšeslabihineinteresantnihdela,kakoupogledu
sadržaja, tako i upogledu izražajnihkompozicionih sredstava
[...]”.31

Међутим,упркос„конфузном”репертоару (који јебиоре-
зултат недовољно дефинисаних критеријума савремене
музике од стране организатора), овифестивали су (самом
могућношћуизвођењаделаиисточнихизападнихкомпози-
тора)остварилисуштинскеиницијалнеидеје:дефинитивни
отклон од соцреалистичке доктрине, упознавање публике
сановинама,те„крчење”путакалиберализацијимузичког

27Током 60-их година репертоар Варшавске јесени биваће интензивно
употпуњиванделимакомпозитораизЈугославије,анекијугословенски
ауторидоживљавајучакисветскепремијересвојихавангарднихоства-
рењанаВаршавскојјесени60-ихгодина:ЉубицаМарић–Ости на то 
су пер те ма ок то и ха, КрешимирФрибец–Rythme re pri me, ДубравкоДе-
тони–Гра фи ка II, РубенРадица–Pa ean, ИвоПетрић–Cro qu is so no res, 
ПриможРамовш–En ne a fo nia иМиланСтибиљ–Im pres si ons.

28Bylander,C.нав.дело,стр.395.
29Maksimović,R.(1961)Trijumfpoljskemuzičkeavangarde/Prvimuzičkibi-

ennaleuZagrebu–Poglediiutisci,Zvuk, нав.дело,стр.492.
30Obradović,A. (1961)Nerešenproblemdomaćegstvaralaštva/Prvimuzički

biennaleuZagrebu–Poglediiutisci,Zvuk, нав.дело,стр.498.
31Petrić,I. (1961)Zaosnivanjenacionalnogfestivala jugoslavenskemuzike/

PrvimuzičkibiennaleuZagrebu–Poglediiutisci,Zvuk,nav.delo,str.498.
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репертоара,паидомаћемузичкекултуреуцелини.Друштве-
но-политичкаулогаупревазилажењукултурно-политичких
поделаупериодуХладнограта,којусуовифестивалиоди-
грали,толикојенаглашена,дасепотешкоћепочетничкере-
пертоарскеполитикеулитературинајчешћеизостављају.С
другестране,онопочемусусеупрвојгодиниовифестива-
лиразликовали,управојеестетичко-музичкифактор,одно-
сно,чињеницадаје,уодносунапрвуВаршавскујесен,први
Бијеналеуспеодапублиципредстависавременаделаакту-
елних послератних авангардиста. Но, разлог томе поново
можемотражитиуполитичкимконстелацијама,будућида
јеододржавањапрвеВаршавскејесенидоутемељењаБи-
јеналаипакпрошлододатнихпетгодина„одмрзавања”од-
носаИстокаиЗапада,алииуспецифичностијугословенске
политикенесврстаних,којаћесеиозваничитисамонеколико
месецинаконпрвогБијенала.ВаршавскајесениМузички
бијеналеЗагреб,сједнестране,парадигматичнисупримери
деетатизацијеуметностиикултуре,тесемогутумачитикао
видовинајранијихпокушајапреласкаПољскеиЈугослави-
је са државног напарадржавнимодел културнеполитике.
Како овај модел културне политике имплицира трансфер
одговорности са владе на стручно тело са сопственом ау-
тономијомодлучивања,32Удружењепољскихкомпозитораи
Хрватскодруштвоскладатељабилисукључнииграчиутом
процесу.Међутим,иакозамишљеникаовиддеетатизације
музичкекултуре,овифестивалису,парадоксално,настави-
лиданаизвестанначинслужеполитичкојпартији,која је
врло интенционално спонзорисала овакве манифестације,
промовишући себе као либералну власт. Још једна важна
карактеристикаорганизационихстратегијафестивалабила
је интернационализам, који је подразумевао инкорпорира-
њедомаћекултуреимузикеузападноевропскиконтекст.С
тимувези,географскипосматрано,ВаршаваиЗагребуи-
стинуприпадајузападнимобронциманекадашњегкомуни-
стичкогделаЕвропе,теможданијеслучајноштосенајпре
уовимградовима јавилапотреба замузичко-културалним
сучељавањима.
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MUSICFESTIVALSASAREFLECTIONOF
CULTURALPOLICYDURINGTHECOLDWAR

FROMWARSAWAUTUMNTOZAGREBMUSICBIENNALE

Abstract

Thispaperexaminestheinfluenceofpoliticalchangesonthecultural
lifeinPolandandYugoslaviafromthe1950stotheearly1960s.After
aperiodofsocialistrealism(asthemainartorientation),thetendency
towardliberalizationofculturestartedinbothcountries.Inthedomain
oforganizingmusicallife,suchtendenciesreflectedinestablishingof
international festivals of contemporary music. TheWarsawAutumn
(1956) and the Zagreb Music Biennale (1961) were places where
composers from both sides of the Iron Curtain have presented their
works.Analogies between these festivals are evident, given the fact
thatthePolishfestivalwasfoundedfiveyearsearlierandservedasa
modelforestablishmentoftheZagrebMusicBiennale.Firstofall,the
WarsawAutumnandtheZagrebMusicBiennalehaveshownsimilar
problemsinregardtothemusicrepertoire.Inaddition,thesimilarities
betweenthesefestivalsarerecognizedbasedonthemainobjectivesof
bothfestivalsorganizerswhichimpliedaspirationforincorporationof
Polish andYugoslavmusic culture into the contemporary tendencies
ofWesternEurope. Itwasacrucial strategyof theWarsawAutumn,
aswellasoftheZagrebMusicBiennale,whosepurposeswereabout
contributingtotheliberalizationofbothPolishandYugoslavculture.
Therefore,thisstudyhasfoundthatthesefestivals,althoughperceived
as a departure from political ideologization of music, continued to
promotemodifiedpoliticalaimsreferringtopresentationofPolandand

Yugoslaviaasliberalcountries.

Keywords: Poland, Yugoslavia, liberalization, music festivals, War
saw Autumn, Zagreb Music Biennale


