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ВИ ДИ МО СЕ У ОПЕ РИ
По во да за раз го вор и ин тер вју са ком по зи то ром Зо ра ном 
Ери ћем, ре дов ним про фе со ром Фа кул те та му зич ке умет
но сти Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду, има то ли ко да 
је те шко осми сли ти раз го вор, а не из о ста ви ти не ки ва жан 
сег мент ње го ве бо га те де лат но сти.1 По ред то га што је је дан 
од во де ћих ком по зи то ра срп ске му зич ке сце не, са зна чај ном 
ме ђу на род ном ак тив но шћу, Ерић је већ де це ни ја ма про фе
сор ком по зи ци је и ор ке стра ци је, што је та ко ђе би ло ин спи
ра тив но за наш раз го вор. Оту да је пр во пи та ње упра во би ло 
ве за но за ње го ве две кључ не ак тив но сти.   

ДЗМ: Ако је мо гу ће на пра ви ти по ре ђе ње, да ли би сте ре кли 
да Вас ви ше ис пу ња ва пе да го шки или ком по зи тор ски рад? 

ЗЕ: Под јед на ко, али на раз ли чи те на чи не, и у раз ли чи то вре
ме. То су два мо ја жи вот на по зи ва ко ја ме од ре ђу ју. За и ста 
не знам шта је ста ри је. Ве о ма ра но сам по чео да се ба вим 
пе да го ги јом, али сам, на рав но, пр во по чео да ком по ну јем. Ја 
сам ипак пре вас ход но ком по зи тор, па тек он да пе да гог. До
ду ше, су де ћи по сле пу но го ди на о ре зул та ти ма ра да на ова 
два по ља мо гло би се ре ћи да је пе да го ги ја чак у ма лој пред
но сти. По го то во ка ко жи вот од ми че и ка ко је љу бав пре ма (и 
бри га о) сту ден ти ма све ин тен зив ни ја.  

ДЗМ: По зна то је да је, по ред та лен та, за по стиг ну ће у ком
по но ва њу нео п хо дан и ве ли ки рад. На че му ин си сти ра те као 
про фе сор ком по зи ци је? Шта је нај ва жни је за са зре ва ње и 
оса мо ста љи ва ње мла дих умет ни ка? 

ЗЕ: Јав на из во ђе ња њи хо ве му зи ке, су о ча ва ње са ре ак ци јом 
пу бли ке и сва ко днев но ком по но ва ње и слу ша ње му зи ке. Ва
жно је да мла ди љу ди бу ду све сни чи ње ни це да се у њи хо
вим та лен то ва ним гла ва ма на ла зи мно го то га, али да то ни је 
до вољ но. Ва жно је да на вре ме раз у ме ју ко ли ко ће зна чи ти 
са зна ња и ис ку ство ко је ће сте ћи слу ша ју ћи и ана ли зи ра ју ћи 
му зи ку ко ју ни су са ми ство ри ли. Не по сто ји де лат ност ко јом 

1 Овај ин тер вју је на стао као део про јек та Музичконаслеђејугоисточне
Србије,савременостваралаштвоиобразовањеукуса(бр. О1017), ко ји 
се ре а ли зу је у Огран ку СА НУ у Ни шу.
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се на вр хун ски на чин мо же те ба ви ти, а да ни сте упо зна ли 
ис ку ства оних ко ји су пу тем ко јим ви кре ће те ‒ већ одав но 
про шли. А по сле то га че ка их оно нај ва жни је. Су о ча ва ње са 
из во ђа чи ма и пу бли ком. То се мо же на слу ти ти, на го ве сти ти 
и на од ре ђе ни на чин при пре ми ти, али се не мо же са пу ном 
из ве сно шћу пред ви де ти. То је тре ну так ка да се од ра ста и ка
да мла ди љу ди по чи њу да се кре ћу са ми и да од лу ке ко је ће 
их учи ни ти умет ни ком по чи њу са ми да до но се.

ДЗМ: Шта ин спи ри ше мла де ком по зи то ре да нас? Да ли 
они о про бле ми ма 21. ве ка го во ре при ка зу ју ћи ружно или 
настоје да по ну де музичкилепо као ал тер на ти ву? 

ЗЕ: Ни ру жно ни ле по. На и ме, му зи ка би да нас, као и увек, 
тре ба ло да зву чи до бро ка ко би смо во ле ли да је чу је мо. Не
ма уни вер зал ног ре цеп та као што не ма ни ле ка ко ји ле чи 
све бо ле сти. Не мо гу Вам ре ћи ко ји пут би тре ба ло, а ко ји 
не би тре ба ло да сле ди те. Мо гу Вам ре ћи са мо оно што ја 
знам и ка ко ра дим. Да кле, ја жи вим и ства рам не што но во у 
свом вре ме ну, осла ња ју ћи се на тра ди ци ју и звук тла са ко
јег по ти чем. Тај звук је ко рен и упо ри ште у вре ме ну у ко јем 
жи вим. Ства рам на овом ме сту и же лим да сво јом му зи ком 
све до чим о емо ци ја ма ко је ме об у зи ма ју са да и ов де. Ако 
иде те овим пу тем до бра је при ли ка да ће те про на ћи оно што 
же ли те.

ДЗМ: Шта Вас ин спи ри ше у ком по зи тор ском ства ра ла
штву? Шта је циљ (му зич ке) умет но сти да нас? 

ЗЕ: Му зи ка је (го то во) увек жи ве ла у скла ду са вре ме ном у 
ко јем је на ста ја ла. То зна чи да је тим вре ме ном би ва ла про
же та и би ва ла (или не) при хва ће на и слу ша на. То, на рав но, 
не зна чи, као и у дру гим ства ри ма, да се до бра му зи ка „удва
ра ла” свом вре ме ну. То, та ко ђе, не зна чи да је ме ра до бре 
му зи ке мо ра ла би ти ње на ма сов на при хва ће ност. Да ли се 
да нас ту не што про ме ни ло? Ни је. Ка кву му зи ку пи са ти да
нас? Као и увек, сво ју и (по мо гућ но сти) до бру. Ко ли ко ће 
је љу ди при хва та ти и во ле ти? За ви си. Мо же те се обра ти ти 
ве ли ком бро ју љу ди (вр ло на мер но, по зна та су и му зич ка 
сред ства ко ја то омо гу ћа ва ју), а мо же те и не ми сли ти о то
ме. То је, по пра ви лу, бо ље. Не ма „пра вог” пу та ко ји ће се 
сле ди ти па ће му зи ка би ти до бра. Оно „пра во” увек са ми 
на ла зи те или не.

ДЗМ: Ка да је ком по зи ци ја у пи та њу, шта се про ме ни ло у 
пе да го шком ра ду у од но су на пе ри од ка да сте Ви сту ди ра
ли? Ко ли ко са вре ме на на став на и ко му ни ка циј ска сред ства 
по ма жу (или, мо жда, од ма жу) у ра ду са сту ден ти ма? 



380

ДАНИЈЕЛА ЗДРАВИЋ МИХАИЛОВИЋ

ЗЕ: Не бих ре као да се не што су штин ски про ме ни ло. И то 
не у од но су на вре ме ка да сам ја сту ди рао, већ и у од но
су на вре ме ка да је мој про фе сор сту ди рао. Че сто се се ти
мо да је про фе сор се део у фо те љи у ко јој ми са да се ди мо. 
Знам да је го во рио не ке дру ге ства ри од оних ко је ми да нас 
го во ри мо, да је во лео да нам ука зу је на по ступ ке у не ким 
ком по зи ци ја ма ко је ми да нас ре ђе сма тра мо узо ри ма на ко је 
би се ди рект но тре ба ло угле да ти. Али та вр ста мен тор ског 
ра да је вр ло слич на што зна чи да је тај рад, ве ро ват но,  увек 
био та кав, да се ње го ва су шти на не ме ња. Ме ња се ко му ни
ка ци ја, од нос је мо жда дру га чи ји, број сту де на та је сва ка ко 
ве ћи, али то су све ства ри ко је не ути чу пре суд но на пе да
го шки ре зул тат. Ком пју те ри су по не што про ме ни ли. Мно ги 
ми сле да да нас ком пју те ри ком по ну ју уме сто љу ди. То је, 
на рав но, са свим не тач но и са свим не мо гу ће. Ком пју те ри су 
ту да у по не че му по мог ну, да не ке про це се убр за ју (пре пи
си ва ње, на при мер), али сва ка ко не мо гу ни у че му за ме ни ти 
компози то ра. 

ДЗМ: Ка ко ви ди те му зич ку пе да го ги ју у бу дућ но сти? Да ли 
уче ње на да љи ну и дру ги са вре ме ни ви до ви сту ди ра ња мо
гу би ти под јед на ко кон струк тив ни као не по сре дан рад са 
студен ти ма?

ЗЕ: Уче ње на да љи ну? По не што је мо гу ће пре не ти „на да
љи ну”, а за ве ћи ну ства ри нео п хо дан је (или бо љи) ди рек тан 
кон такт сту дент – про фе сор ко ји се оства ру је на истом ме
сту и у исто вре ме. Уо ста лом, ма стер кла со ви се, као и ре дов
на на ста ва, по ку ша ва ју ускла ди ти и са из во ђа чи ма ко ји су 
ту да ре а ли зу ју иде је ком по зи то ра у не по сред ном кон так ту 
са њи ма. То „на да љи ну” не функ ци о ни ше баш ла ко. Иа ко 
се већ не ко вре ме одр жа ва ју кон цер ти где се из во ђа чи на ла
зе на раз ли чи тим ме сти ма (у раз ли чи тим гра до ви ма, др жа
вама) и ту син хро ни за ци ја при лич но до бро функ ци о ни ше.

ДЗМ: Ко ли ко оп шти пад кул тур них, па и му зич ких, ква ли
те та у на шој зе мљи ути че на укус сту де на та мла ђе ге не ра ци
је? Да ли се то на не ки на чин од ра жа ва на њи хо ве му зич ке 
префе рен ци је или стил ком по но ва ња?

ЗЕ: Уко ли ко до пу сти те да вам ов да шњи ме ди ји фор ми ра ју 
укус у би ло ком по гле ду и до ме ну, у озбиљ ној сте опа сно
сти. Све гра ни це су „про би је не” и сви об зи ри су за не ма ре
ни. Мо ра те се са ми, без пре стан ка и об зи ра бо ри ти да не 
по пу сти те. Ако го во ри мо са мо о жан ро ви ма, на при мер, 
мо ра мо кон ста то ва ти да су жан ров ске гра ни це да нас мно го 
„по ро зни је” и „про пу сни је” но што су ра ни је би ле. И то ни је 
не што због че га би би ло ко тре ба ло да бу де за бри нут. Про
блем на ста је ка да се на не по сто ја ње жан ров ских ба ри је ра 
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по чи њу по зи ва ти од ре ђе ни об ли ци „ства ра ла штва” и поч ну 
се бе про гла ша ва ти вред ним умет нич ким де ли ма, а свој ле
ги ти ми тет поч ну за сни ва ти на не ка квом не по сто ја њу чвр
стих гра ни ца. Ка да то по др же и по је ди ни ме ди ји и по је ди ни 
зва нич ни ци, до ла зи мо у си ту а ци ју у ко јој се за по сто ја ње 
не ких гра ни ца ипак ва ља и да ље за ла га ти. Ско ро сам не
што го во рио о жан ров ској при пад но сти и жан ров ској отво
ре но сти и за ла гао се за иде ју да сва ка му зи ка има за циљ да 
се сво јим нај бо љим свој ством оства ри у не ком жан ру или 
ме ди ју. Ми слио сам да сва ка му зич ка ми сао мо ра жа нр да 
при ла го ди се би и да ства ра лац има оба ве зу да пра ви ла и 
осо би не жан ра по шту је, али и да их при ла го ди се би. Ка да 
то ни је у ста њу, на пу шта жа нр, се ли се у не што што ње го вој 
му зи ци ви ше од го ва ра. То ни је у пра вом сми слу про пу сност 
из ме ђу жан ро ва, то је са мо на чин да му зи ка са ма про на ђе 
свој пра ви иден ти тет.

ДЗМ: По зна то је да сте ве о ма успе шни на по љу филм ске и 
по зо ри шне му зи ке. Шта је за Вас ве ћи иза зов? 

ЗЕ: Му зи ка је у драм ској пред ста ви од ре ђе на и во ђе на дра
ма тур шким зах те ви ма тек ста ко ји се пред ва ма на ла зи. Ту 
су ре чи, ге сто ви, сце но гра фи ја, све тло и још мно го то га што 
вам на не ки на чин олак ша ва пер цеп ци ју, али вас и оба ве зу
је. Обра зац ко ји све ово об у хва та у по зо ри шној пред ста ви 
ва ма је по знат и ви га мо ра те сле ди ти. У мно гим слу ча је ви
ма, ка да би сте, во ђе ни си ла ма и за ко ни ма ко је са мо му зи
ка са др жи, же ле ли да ток ства ри усме ри те у јед ном прав цу 
ја вља се по тре ба за ре ше њи ма ко ја по зо ри шна си ту а ци ја у 
том тре нут ку на ла же и ви се то ме без у слов но мо ра те по ко
ри ти. Уко ли ко то не би сте учи ни ли, до ве ли би сте гле да о ца 
у не до у ми цу шта да ра ди: да ли да као гле да лац на ста ви да 
пра ти пред ста ву, или да се пре тво ри у слу ша о ца ко га ви ше 
не ин те ре су је ток дра ме ко ју је до та да пра тио. На рав но, то 
у по зо ри шту не мо же и не сме би ти ди ле ма и ви се као ком
по зи тор сва ка ко мо ра те од ре ћи же ље да му зи ку ре а ли зу је
те као не за ви сну у од но су на оно што она мо ра да по др жи, 
обја сни, су ге ри ше. 

Оно што ја увек при ме ћу јем и узи мам у об зир је сте осо бе
ност по зо ри шног чи на у по гле ду не по но вљи во сти си ту а ци
је. У по зо ри шту се ни шта не од и гра ва у баш пред ви ђе ном 
вре мен ском окви ру, док на фил му има те нај пре ци зни је мо
гу ће од ред ни це и зна те да се оне по сле фи нал не мон та же 
не ће „ни за ко му” ме ња ти, па му зи ка не мо ра ра чу на ти са 
„жи вим” ма те ри ја лом ко ји је под ло жан раз ли чи тим ути
ца ји ма. Мо жда се мо же го во ри ти и о по себ ном узи ма њу у 
об зир ве ће гру пе љу ди ко јој се филм обра ћа, па се хте ли
не хте ли, уво ди те у ста ње да по вре ме но му зи ком пре ја ко 
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„боји те” осећа ња, ка ко би сте би ли ди рект ни и мо мен тал но 
при хва тљи ви и убе дљи ви. Си ту а ци је се бр же ме ња ју и укуп
на дра ма тур ги ја му зич ког пла на је бит но про ме ње на, да не 
ка жем, по ре ме ће на. Ка да слу ша те soundtrack (са унд трек) 
не ког фил ма, не обра ћа те па жњу на це ли ну; она по сто ји на 
ни воу при че и сли ке. За то се филм ска му зи ка обич но пам ти 
по на слов ном сон гу, од јав ној шпи ци итд. Рет ко се не ко ве же 
за оне „му зи ке” ко је то ком фил ма про ла зе при лич но нео па
же но, а вр ло су вред не, и за филм дра го це не. Оне су „за ле
пље не” за сли ку и као та кве ми их не из два ја мо као „му зи ке” 
ко је би смо са мо слу ша ли, а не и гле да ли.

Да кле, мо гао бих ре ћи да је за ме не иза зов ни ји рад на му зи ци 
за по зо ри шну пред ста ву, не го рад на филм ској или те ле ви
зиј ској му зи ци. Ме ђу тим, ако ме пи та те шта је за ме не пра ви 
иза зов, он да то ни је ни је дан об лик „при ме ње не” му зи ке, већ 
она ко ју зо ве мо „ап со лут ном” му зи ком. А она де лу је са ма, 
она се не гле да, она се слу ша. И сло бод на је, јер ни је од ре ђе
на и оме ђе на би ло ка квим драм ским до га ђањи ма.

ДЗМ: Да ли мо же те да ка же те ко је де ло Вас нај бо ље пред
ста вља (мо жда, нај ин тим ни је про го ва ра из Вас)?

ЗЕ: Не бих во лео да из гле дам као ро ди тељ ко ји не же ли да 
из дво ји јед но од сво је де це, али за и ста ни сам си гу ран да се 
оно што ја ми слим да ме нај бо ље пред ста вља на ла зи у це
ли ни у јед ном де лу. Ре као бих да је то је дан скуп мо јих вр ло 
раз ли чи тих де ла ко ја за јед но чи не оно што би се мо гло сма
тра ти ка рак те ри стич ним за мој опус. Та де ла су на по те зу 
Cartoon–Догони–Оберон–Нисамговорио.

ДЗМ: По ред про фе со ра Ста ној ла Ра ји чи ћа, чи ји сте би ли 
сту дент, ко је нај ви ше ути цао на Вас као ком по зи то ра? Ко 
су би ли Ва ши узо ри? 

ЗЕ: На мој раз вој, као ком по зи то ра ути ца ли су мно ги и ути
ца ло је мно го. Да нас са си гур но шћу мо гу да ка жем да је од 
са мих по че та ка мој раз вој те као под буд ним и де ло твор
ним деј ством мог про фе со ра ака де ми ка Ста ној ла Ра ји чи ћа 
и ње го вог та да шњег аси стен та Пе тра Бер га ма. Та ко ђе, мој 
да на шњи ко ле га, та да мла ди аси стент у кла си за јед нич ког 
про фе со ра, Ср ђан Хоф ман, пре суд но је до при нео из гра ђи
ва њу мо јих ста во ва. Сво је пе да го шке ко ра ке учио сам од 
про фе со ра Бе ри сла ва По по ви ћа и Алек сан дра Об ра до ви ћа, 
у чи јим сам кла са ма аси сти рао на по чет ку сво је пе да го шке 
ка ри је ре. По себ но су за ме не зна чај ни тре ну ци ка да је Алек
сан дар Па вло вић, са тек осно ва ним ан сам блом Сковран из
во дио мо ја де ла. Слич но је би ло и са Да рин ком Ма тићМа
ро вић и хо ром CollegiumMusicum. Вре ме на су сва ка ко би ла 
дру га чи ја. Те шко је да нас сту ден ти ма ре ћи у ко јим го ди нама 
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сам, на при мер, до жи вео да ме Срп ски гу дач ки квар тет ре
дов но из во ди, Бе о град ска фил хар мо ни ја са ди ри ген том Жи
во ји ном Здрав ко ви ћем во ди на тур не ју по Не мач кој, или ба
лет На род ног по зо ри шта игра ба ле те у ре жи ји и ко ре о гра
фи ји Вла ди ми ра Ло гу но ва и сјај не Ли ди је Пи ли пен ко. Све 
ми се чи ни да то да нас не иде.

По себ но по гла вље је са рад ња са ба ле ри ном Со њом Ву ки ће
вић. Она тра је већ два де се так го ди на и до не ла је мно го то га. 
Со ња је мој не раз двој ни парт нер и мно го је мо је му зи ке од
и гра ла на чу де сан на чин. Део мо је му зи ке не би по сто јао да 
ни је Со ње Ву ки ће вић. На дам се да ће та ко и да ље би ти. До
дај те сви ма њи ма Стра вин ског и Про ко фје ва и ли ста мојих 
узо ра и са рад ни ка је го то во ком плет на.

ДЗМ: Ра зу мљи во је да је за ком по зи то ра нај ве ћа ра дост из
во ђе ње му зи ке. Да ли има те слич ну ра дост ка да о Ва шој 
му зи ци пи шу му зи ко ло зи и те о ре ти ча ри, ка да је она об ја
шња ва на са ста но ви шта му зич ке ана ли зе? Да ли се ту по не
кад из не дре де та љи ко је сте Ви ви де ли на дру ги на чин или, 
мо жда, ни сте ни раз ми шља ли о њи ма?

ЗЕ: Сва ка ко! То је пот пу но нов по глед на де ло и увек су 
за ни мљи ва опа жа ња ко ја има дру ги умет ник или на уч ник. 
Из не на ди ли би сте се ко ли ко се ста во ви и по гле ди ау то ра и 
ње го вог ана ли ти ча ра мо гу раз ли ко ва ти. Ја сам че сто био у 
си ту а ци ји да пре и спи ту јем сво је ста во ве и ми шље ња о не
че му у шта сам био пот пу но си гу ран (ка да су од ре ђе на фор
мал на ре ше ња би ла у пи та њу, на при мер). Би ло је ту и вр ло 
за ни мљи вих по ле ми ка, ко је су се не рет ко за вр ша ва ле та ко 
што су ме убе ди ли у са свим дру га чи ји по глед на оно што 
сам ство рио. На рав но, ра ди ло се о ту ма че њу де ла, a не о 
њего вој из ме ни под овим ути ца ји ма.

ДЗМ: Не дав но сте бо ра ви ли у Ни шу, где сте ра ди ли му зи
ку за пред ста ву Лимунација у ре жи ји Не бој ше Бра ди ћа. Ка
ква су ис ку ства са ре ди те љем и глум ци ма ни шког На род ног 
позо ри шта?

ЗЕ: Имао сам сре ћу да ра дим са ре ди те љи ма чи је су „му зич
ке же ље” увек би ле уте ме ље не на озбиљ ном про ми шља њу 
и осе ћа њу за текст ко ји ра ди мо. Увек ме као ком по зи то ра 
им пре си о ни рао онај тре ну так ка да се пре „пра вог” ра да на 
пред ста ви са та јем са ре ди те љем ка ко би смо „чу ли” је дан 
дру гог и ка ко би смо ускла ди ли сво ја ви ђе ња му зич ког пла
на ко ји ће се од ви ја ти то ком пред ста ве. Иа ко вр ло раз ли чи
ти ме ђу со бом, сви ре ди те љи са ко ји ма сам са ра ђи вао по
ка зи ва ли су по се бан му зич ки сен зи би ли тет и на тај аспект 
позори шног чи на по ла га ли из у зет ну па жњу. 
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Рад са ре ди те љем Не бој шом Бра ди ћем је увек био ин спи ра
ти ван и про жет ду бо ким ме ђу соб ним раз у ме ва њем и ува жа
ва њем. Наш за јед нич ки рад до но сио је увек до бар ре зул тат. 
Што се глу ма ца ни шког по зо ри шта ти че, ре ћи ћу са мо да 
сам пот пу но им пре си о ни ран њи хо вим та лен том и про фе си
о на ли змом. Сјај но. Ужи ва ње их је гле да ти.

ДЗМ: Див но! И, за крај, че му се ни сте до вољ но по све ти ли 
као ком по зи тор, а во ле ли би сте у бу дућ но сти? 

ЗЕ: Опе ри. Ни је ваљ да би ло вре ме на, при ли ке, пра ве же ље, 
иде је… Не знам. Во лео бих да се у том жан ру огле дам. Ком
по но вао сам не ко ли ко ба ле та и ко ре о дра ма. Сце на ме сва ка
ко при вла чи, ваљ да сам због то га то ли ко при су тан у по зо ри
шту. Да кле, оста ла је – опе ра. Ви де ће мо, на дам се.


