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ПР О ЦЕ СИ  
ТРАН СКУЛ ТУ РА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

НА ПРИ МЕ РУ МЕ ЛО ДИ ЈЕ  
TWINKLE,TWINKLELITTLESTAR

Сажетак: Кон цепт тран скул ту рал но сти под ра зу ме ва зна чај ну 
иде о ло шку по зи ци ју у окви ру пост мо дер них Сту ди ја кул ту ре, а 
ак ту е ли зу је се у кон тек сту иде је мул ти кул ту рал ног дру штва на 
ко јој се те ме љи и иде о ло ги ја кул тур не по ли ти ке ин те гри са ња у 
европ ски мул ти на ци о нал ни про стор, че му те жи и на ша за јед ни
ца. Жи ви про це си тран скул ту ра ли за ци је ин те зи ви ра ју се исто вре
ме но са екс пан зив ним раз во јем мо дер них ко му ни ка ци о них тех но ло
ги ја и све оп штом тен ден ци јом гло ба ли за ци је. С не мо гућ но шћу ре
гре си је на мо но кул ту рал не кон цеп те на ме ће се као не из бе жност, 
те са мим тим и нео п ход ност, по тре ба за са гле да ва њем упра во 
по зи тив них стра на про це са тран скул ту ра ли за ци је као и зах тев 
за њи хо вим им пле мен ти ра њем у сва ко днев не ин тер кул ту рал не од
но се и по ја ве. Циљ овог ра да је сте да ука же на ком плек сност и 
сло је ви тост про це са тран скул ту ра ли за ци је, као и да раз мо три 
мо гућ ност њи хо ве при ме не у по ступ ку пре ва зи ла же ња дру штве
них тен зи ја усло вље них не ра зу ме ва њем кул ту ро ло шких раз ли ка, 
али и слич но сти. Ове про це се мо гу ће је раз у ме ти на јед но став ном 
при ме ру гло бал ног тран скул ту рал ног фе но ме на, ме ло ди је по зна те 
под на зи вом Twin kle, Twin kle Lit tle Star.

Кључне речи: тран скул ту ра ли за ци ја, тран скул ту рал ност, 
интер кул ту рал ност, мул ти кул ту рал ност, Twin kle, Twin kle Lit tle 
Star 

Концептиинтеркултуралностиитранскултуралностисуме
ђусобнокомплементарниалисетадваподручјачестосма
трају и опозицијским. Оба појма произилазе из концепта
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мултикултуралности1 који подразумева коегзистенцију ви
шекултурауоквиримаједнетериторије.Појаминтеркулту
ралностодносисенаинтерперсоналнукомуникацијумеђу
припадницимаразличитихкултурапричемусесагледавају
њиховеразличитости(нaпримернанивоусазнањаисимбо
ла).Концептинтеркултуралностинадопуњујеконцепттран
скултуралности.Транскултуралностјеприступкојисматра
дакултуренисуетничкизатворене,језичкихомогенеите
риторијалноограђенесредине.Културесупоовомконцепту
конституисаненапроменамаимеђусобнимпреплитањима
којасуопетрезултатпроширенихконтакатаиодноса.По
јамтран скул ту рал ностобухватасазнањаомеђусобнојпо
везаностиразличитихкултураалииправунаиндивидуални
културниодабируглобалномсвету.

Михаил Епштајн (Mikhail Epstein) појашњава транскулту
ралносткаотеоријскиоквиркрозкојисемогуописатииана
лизирати„културнадинамикаикреативноизражавањеуса
времениммобилнимдруштвима”,атранскултурализамкао
„новиоперативнииидеолошкиначинкултурнеинтеракције”
којиосимузајамногделовањамеђукултурамапромовишеи
идејуњиховогзближавањасциљемпревазилажењастраног
инепознатогуразличитимкултурнимдимензијама.2Другим
речима, у транскултуралном концепту требало би заправо
разликоватидвазначења:првокојесеодносинапрактичну
реалностилисвакодневицу–транскултурализам,идругоко
јесекаонормативниконцептодносинажељенуреалност–
транскултуралност.3

Упрвомделурадаовитеоријскиконцептикојисунастали
уоквирупостмодернеакадемскедисциплинеСтудијекул
туре,бићеразматраниуконтекстукултурнеглобализације.
Премавиђењунекихтеоретичарапопуларнакултураника
данебиуспелапостатитемељсавременекултуреданије
биломузикекаоједногодњенихосновнихизраза.„Музи
кајесрцеидушапопуларнекултуре”.4Затосезаадекватан

1 Збогубрзаногинтернационалногпротокакапиталаиинформацијакао
иуспостављањаблискихкултурнихвезаизмеђугеографскихпростора,
постмодерновремеодликујепоредакукојемдруштвенеодносеиформе
обликујумасовнимедијиипопуларнакултура.Такосемеђудоминант
нимтеоријскимконцептимапостмодерногдискурсаиздвајајуглобали
зацијаимултикултурализам.

2 Epstein,M.N.(2009)Transculture:ABroadWay,Ame ri can Jo ur nal of Eco
no mics and So ci o logyVol.68Issue1,p.340.

3 Sefchovich,S.(2004)Exigenciasimperialesysueñosimposibles:Deltran
sculturalismo al multiculturalismo, Re vi sta de la Uni ver si dad de Méxi co 
núm,4,p.82.

4 Danesi,M.(2002)Un der stan ding Me dia Se mi o tics,London:OxfordUniver
sityPress,p.121.
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примертекстакултурекаологичанизборнаметнуламело
дијаглобалнеекстензијепознатаусвојојенглескојваријан
типодназивомTwin kle, Twin kle Lit tle Star(Си јај, си јај зве здо 
ма ла,удаљемтекстуTTLS).

Акценат у другом делу рада биће на историјском контек
стукојићесепрвенственоодноситиначињеницевезанеза
порекло и мултидимензионалне културолошке трансфор
мације познатемелодије без којих је онемогућено ваљано
разумевање комплексних процеса културних прожимања.
ЕлизабетКат(ElizabethKath)сматрадауериглобализације
нијемогућепосматратитранскултурализамсамокрозпоје
диначноперсоналномеђуделовањевећјенеопходноузетиу
обзирмногеслојевеапстрактнихинтеракцијапреплетених
уиндивидуалнојкомуникацији.Онаовајфеноменописује
као сло је ве тран скул ту ра ци је (layers of tran scul tu ra tion).5 
Насличнојидејитемељисеиосновнатезаовоградачији
јециљданапримерумелодијеTTLSпокажедајетранскул
турализамноваформахуманизмачијипроцесипостајуком
плекснијиуконтекстуглобализацијезбогвишеструких,не
реткоиапстрактнихнивоакултурализацијекојипрожимају
свакодневнаискуства.

Twin kle, Twin kle Lit tle Star  
као гло бал ни тран скул ту рал ни фе но мен

Разуметивремеукојемживимозначиразуметињеговуак
туелнукултуру.Тумачењекултуреподразумевапроучавање
текстова, пракси и процеса културе. Уз наведене појмове
којипредстављајуокосницуаналитичкогоквиракрозкоји
ћеурадубитипосматранипроцеситранскултурализације,
важнојеобјаснитијошиконцептинтертекстуалностикоји
јеушаоуширокуупотребуупостмодерниманализамакул
туре.Овајконцептнастајеупостструктуралистичкомкон
текступроучавањакњижевности,медијаипопуларнекул
туре.Премаставуизраженомовимконцептомтекстовине
постојеизоловано,већсепроизводеусложеномдруштве
ном контексту и улазе у међусобни дијалог. Сваки текст
својим референцама упућује на друге текстове тако да је
разумевањесвакогтекстазаправоуизвеснојмериусловље
нопознавањемдругихтекстова.Тозначидајесвакитекст
поливалентан,вишезначанањеговозначењенастајеуин
теракцијисаперципијентомкојипостајеактивнистваралац
у производњи значења. У комуникацијском односу текст

5 Kath,E.OnTransculturation:ReenactingandRemakingLatinDanceand
MusicinForeignLands,in:Nar ra ti ves of Glo ba li za tion: Re flec ti ons on the 
Glo bal Con di tion,ed.Lee,J.C.H.(2015)London:Rowman&Littlefield
International,p.2136.
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нијеуфункцијимимезе.Текстјепродуктиванипроизводи
значење.

Тексткојизбогсвогнеупоредивогкултуролошкогефектау
свимдруштвенимсистемимаспадамеђукултурнефеноме
неданашњице јеенглескадечијапесмицаTwin kle, Twin kle 
Lit tle Star. Преко сложеног система културолошких тран
сфераовамелодијапроизводизначења,задовољстваизна
њауготовосвимдруштвенимгрупама(етничким,расним,
полнимистаросним).Збогсвојеглобалнеприсутностиовај
једноставни пример текста намеће се као незаобилазан у
контекстуразумевањаактуелнихкултурнихпроцеса.

МелодијадечијепесмеTwin kle, Twin kle Lit tle Star јављасе
у небројено много варијација у различитим културним и
друштвенимзаједницама.Импресивнобогатприватнимул
тимедијалнивебсистемпознатеамеричкекомпанијеAp ple
– iTu nesкојисадржинадесетинемилионадигиталнихдо
куменатабројидвехиљадеидвеставерзијаовепесме.Зна
чајнакултуролошкадимензијаовепознатемелодијејењен
едукативнипотенцијалкојисеостварујепутемсавремених
транскултуралних процеса. Осим енглеске варијанте ши
ромсветараспрострањенисупопуларнипрепевипесмена
друге језике (немачки:Mor gen kommt der We ih nachtsmann, 
шпански:Cam pa ni ta del lu gar, француски:Bril le Bril le Pe ti te 
Éto i le, хрватски:Bli staj bli staj zve zdo ma la,шведски:Blin ka 
lil la stjärna där,  холандски:Al tijd is Kor tja kje zi ek,турски:
Yaşasın Oku lu muz, арапски:La i li aa, la i li aa ya Nis hmeh, ки
нески:Yi shan yi shan, li ang jing jing,филипински:Ning ning 
nang mun ting bu tuin,укључујућиијапански,кореански,пер
сијскиимногедругејезике).Препевпесменалатинскије
зик,Mi ca, mi ca, par va stel la,којијекоришћенуХа ри По тер
(Ha rry Pot ter) саги заправопотичеиз књигепесамаМери
МејпсДоџ(MaryMapesDodge)објављене1894.годинепод
насловомWhen li fe is young(Ка да је жи вот млад).Ипак,на
глобалномнивоупопуларностенглескеваријантеовепесме
јенеупоредива.

Једанодглобалноекспониранихинтеркултуралнихконцепа
такојијечестонаметикритикејавностијетакозвана„аме
риканизација”.Језгроовепојаве,узамеричкукултуру,тво
риуправоиглобалнадоминацијаенглескогјезика.Редитељ
ЉубишаРистићуинтервјуузаВре меуправокористиовај
концепт као пример за разумевање мултикултуралности,
транскултурализације и њиховог међусобног односа. Ри
стићсматрадасуовеконцептеувелеколонијалнесилекако
бирешилепроблемприхватањаимиграцијеизсвојихколо
нијачијеје„толерисањетрајалодомоментањиховогпри
стајањанаусвајањејезикаметрополе”.Транскултуралност
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јепремањеговимречима„унитарниконцепт”доксемул
тикултуралности као етичком концепту приписује „отпор
асимилацији”крознеговањезаједничкогсуживотаукомсе
„чуваидентитет,посебностиспецифичносткаонешторет
коидрагоцено”.6Сдругестране,РихардСлимбах(Richard
Slimbach)сматрадајетранскултурализамуправоукорењен
употразизадефинисањемзаједничкихинтересаивредно
стикојипревазилазекултурнеинационалнегранице.Слим
бах верује да би транскултурализам требало промишљати
изваноквирадомовинеалиидајеобјективносагледавање
многостраностиовогпитањамогућереализоватибезнапу
штањавластитихуверења.7

Упркосочиторазличитимставовимаувезисатранскулту
рализацијомињенимефектима,стапањемањихкултурау
једнудоминантнуновукултурујенеминованпроцес.Тран
скултурализација се континуирано и перманентно догађа.
Ове процесе је немогуће избећи због глобалних друштве
нихоколностиусловљенихнајпреспрегомекономијеипо
литикекаодоминантномосовиномуконституисањуодноса
хегемоније.Какотиодносичестозависеодсировебројно
стимасекојаучествујеуизградњидруштвеногпоретка,нај
адекватнијиначин за смиривањетензијамеђуразличитим
културамајепутемедукације,8акрозразумевањеипошто
вањеразличитости.ЕмилДиркем(EmileDurkheim)сматра
дајеуправосвеснаодлукастаријепопулациједанамлађе
генерацијепренесеонеелементекултурнебаштинекојису
сматранизанајбитнијеозначилапрелазодпримитивнихка
модернимдруштвима.9

6 Nikčević,T.onBaštaBalkana,04.10.2015.,23.10.2017.,http://www.ba
stabalkana.com/2015/10/pozoristekpgttranskulturalizamilimultikultural
nost/

7 Slimbach, R. Deschooling Global Learning: Toward anAlternative Para
digm of Practice, in: In ter na ti o nal Hig her Edu ca ti on’s Scho larPrac ti ti o
ners: Brid ging Re se arch and Prac ti ce,eds.Streitwieser,B.andOgden,A.C.
(2016)Oxford:SymposiumBooksLtd,p.195210.

8 Овеидејепочивајунауверењудајенајбољесредствозакултурализаци
јузаправоличнажељапојединцадаобликујесвојкултурниидентитет
поузорунакултурнесадржајекојимајеекспанзивноизложен.Једанод
најзначајнијихзадатакакојешколаможереализоватијеподизањесве
стикодмладихоадекватностиразнихпрограмскихимедијскихсадр
жајаињиховомутицајунаконструктивнокритичкомишљење.Иакоче
стокритикован,овајконцептзавредиојепажњузначајнихтеоретичара
каоштосу:ЕмилДиркем,ПјерБурдије(PierreBourdieu),МишелФуко
(MichelFoucault),БертрандРасел(BertrandRussell)идруги.

9 Савременадруштвасумногосложенијаодпримитивних,аулогекоје
појединциморајуиспунитиуњимасутоликоразноликедајепотребно
крозмасовноформално образовање већинипопулације усадити тако
звани„световниморал”,односносвестодруштвенојсолидарности.Ви
дети:Durkheim,É.(1961/1925)Mo ral edu ca tion: A study in the the ory and 
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Углобалномпедагошкомјавномдискурсуулогамузикекао
онтолошкеформеозвучавањасазнајнихсадржајадобијасве
већизначај.Музикауновијимпсихолошкиминеуролошким
истраживањимадобијасвевећипростор.Једанодмноштва
примераизсвакодневнештампеговориоподацимадобије
нимизстудијеукојујебилоукљученовишеодтрихиљаде
деце.ТимсаУниверзитетауКвинслендујеистраживаоути
цајнеформалногкућногмузичкогобразовањаупородицама
са веомамаломдецом.Научници су закључили да необа
везномузицирањекодкућеуузрастуоддвеитригодине
можедовестидолакшег савладавањачитањаирачунања,
бољегдржањапажњеивладањаемоцијамаштоопетутиче
накаснијикогнитивниисоцијалноемоционалниразвој.10

Уконтекстуедукацијевишеструкукултуролошкудимензи
јуимаформауспаванке.ДечијапесмаTTLSсеуправонај
чешћекатегоришекаоуспаванка.Једанодбројнихпримера
налазимо на албумуWarm and Ten der (То пло и не жно) из
1989. године где ОливијаЊутн Џон (Olivia NewtonJohn)
између других успаванки изводи и TTLS уз пратњу хар
фе.Продукцијскибољипримерналазимонановијемалбу
муHus habye11 из 2013. године, на који је класичнакро со
вер (cros so ver)певачицаи амбасадоркаУницефасаНовог
Зеланда,ХејлиВестенра (HayleyWestenra), уврстилаисту
песмукаоједнуодшеснаестуспаванки.Разумевањувели
кепопуларностикојуовамелодијазавређујекоддецеможе
допринетииспознајадасумеђупрвимапесмуприхватиле
икористилемајкеиженеупородичнојодгојнојпракси.Мо
гућностидентификацијеодређенихкултурнихсадржајакао
средставазаадекватнусоцијализацијуразличитихдруштве
них група (етничких, расних, старосних, полних) можемо
условноартикулисатикаоњиховтранскултуралнипотенци
јал.Овај феномен има за циљ асимилацију пројектованог
културногидентитетакрозедукацијуразличитихкултурних
менталитета.Управооваквиаргументиунајвећојмериопре
дељујузначајглобалнеасимилацијепесмеTTLSкаоињен
транскултуралниедукативнипотенцијалкаокултуролошки
неупоредив.

Транскултуралнипотенцијаловепесменијеограниченис
кључивонадечијупопулацију.Онсе једнакоодносиина
тинејџерекаоинаосталеконзументесадржајапопкултуре.

ap pli ca tion of the so ci o logy of edu ca tion,NewYorkandLondon:TheFree
PressandCollierMacmillan.

10Jovanović,J.on:Detinjarije,01.02.2016.,23.10.2017.,http://www.detinja
rije.com/najboljaaktivnostzavasedetenijecitanje/

11Овојеенглескиизразкојисекористиприликомумиривањаиуспављи
вањамаледеце.
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Урелевантнерегистрепопмузикепесма једоспела1958.
годинекадајезавредилапрвупозицијунаBill bo ard Hot 100
листи путем извођења rock ‘n roll групеThe Ele gants која
је адаптиралапесмуиназвала јеLit tle Star (Ма ла зве зда).
Четири године касније анимирана музичка група позната
каоAl vin and the Chip munks(Ал вин и ве ве ри це)извелајепе
смууџезваријантинасвомалбумуThe Chip munk Song bo ok
(Песма ри ца за ве ве ри це).

Песма је окарактерисанаикаометабројнихпародијапре
свегаусадржајимапопуларнекњижевностиифилма.Луис
Керол(LewisCarroll)јеауторчувенекњигеАли са у зе мљи 
чу даиз1865.годинеукојојтоком„лудечајанке”Ше шир џи
јарецитујепародијуTwin kle, Twin kle, Lit tle Bat (Си јај, си јај 
ма ли ши шми шу).ПопуларизацијомликаЛу дог Ше шир џи је
посредствомбројнихекранизацијапесма јепосталарефе
рентназакомерцијалнефилмовеБет мен (Bet men)иЖе на 
мач ка(Cat wo man).АдаптацијупесменазвануTwin kle, Twin
kle, Lit tle Earth (Си јај, си јај ма ла Зе мљо)извеојеЛеонард
Нимој(LeonardNimoy)каоСпук(Spock)учувеномсеријалу
Зве зда не ста зе (Star trek). Ова верзија издата је у оквиру
првогалбумаLe o nard Ni moy Pre sents Mr. Spock’s Mu sic From 
Ou ter Spa ce (Ле о нард Ни мој пред ста вља му зи ку го спо ди
на Спу ка из спо ља шњег све ми ра) из 1967. године. Песму
је цитираоиВилСмит (Will Smith) када је каочлан аме
ричког хип хоп дуаDJ Jazzy Jef & the Fresh Prin ce извео
песмуTwin kle, Twin kle –I’m Not a Star(Си јај, си јај – ја ни
сам зве зда)уоквирустудијскогалбумаCo de Red (Ши фра 
цр ве но)из1993.године.Пародијукојареферишенанауку
подназивомTwin kle, Twin kle, T2 Star (teetwostar)направи
лајегрупаSci en ce Gro o ve(На уч ни жлеб). Популарницитат
садржи и анонимна астрономска пародија из документар
не серијеНа сил ни уни вер зум (The Vi o lent Uni ver se)Најџе
лаКолдера(NigelCalder),којајеемитована1969.годинена
британскојтелевизијиBBC.ПесмаTTLSимаисвојујезиву
(cre epy)верзијукојасепојављује2008.годинекаотемаза
видеоигруDead Spa ce (Мр тав про стор).

Осимупародијамаоваједноставналирскамелодијајечесто
коришћенакаоцитатуинтертекстуалномконтекстуЈулије
Кристеве (Юлия Кръстева) у бројним делима популарне
музике.МеђупознатимпримеримајехитWhat a Won der ful 
World (Ка кав ди ван свет) којиизводиЛујАрмстронг (Lo
uisArmstrong). Stan ley Brot hersимајунумеруLit tle Mag gie
(Ма ла Ме ги)чијеочиси ја ју по пут ди ја ман та на не бу(shi ne 
li ke a di a mond in the sky).ТујеипесмаLucy in the Sky with 
Di a monds(Лу си на ди ја мант ском не бу)укојојсеЏонЛенон
(John Lennon) психоделично поиграва са препознатљивим
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текстуалнимобрасцем.Цитатwe all shi ne on li ke the moon 
and the stars(сви ми оба сја ва мо по пут Ме се ца и зве зда)на
лазимокодгрупеIn stant Kar ma.Реферисањенаделовеове
мелодијепрепознајемоиупесмиLily Pond(Кри нов риб њак)
из1970.године,којасеналазинаалбумуJust Anot her Di a
mond Day(Још је дан ди ја мант ски дан)енглескепевачицеи
композиторкесон го ваВаштиБањан (VashtiBunyan).Аме
ричкапевачицаЕлизабетМичел(ElizabethMitchell)такође
користи препознатљиву мелодију на свом албумуYou Are 
My Lit tle Bird(Ти си мо ја ма ла пти ца)из2006.године.Ме
лодијуцитирајуиевропскепопгрупепопутнемачкогелек
тронскогсаставаKraft werk(Елек тра на)унумериAu to bahn
(Ау то пут).

Тран скул ту рал ни вре ме плов —  
од Мо цар та до Alp ha bet Songa

ДечијапесмаTTLSкаопопуларнитексткултуреможедасе
дефинишеикаонаративпопуларнекултуре.Наративинам
нудеоквирекојиомогућавајуразумевањеиуказујунапра
вилапомоћукојихсеконструишедруштвенипоредакили
некатеоријскадисциплина.Наративкаопојамјеуведенда
бисенагласилодасвакитекстпричанекупричу,безобзира
дали је упитању „Ајнштајнова (Einstein) теорија релати
витета,теоријаидентитетаСтјуартаХола(StuartHall)или
последња епизода анимиране серијеСимп со но ви”.12Свака
прича, наратив или текст има и своју историју. Историја
песмеTTLSможе сугерисати идеју да транскултурализам
нијепојавакојисејављатексапостколонијалнимдискур
сом у другој половиниXX века када је 1947. године овај
појамусадржајСтудијакултуреувеокубанскиантрополог
ФернандоОртиз.13

Транскултурализам је заправо много комплекснија појава
којаегзистирадуговероватноколикоисвакакомуникација
иинтеракцијаразличитихкултурнихидентитета.Културни
процеси,односиивредностиодражавајусекроздвебитни
једимензијекултуре.Првајеексплицитнаионасесастоји
од„непосредноопажљивихправилностиувербалномпона
шањучлановадруштва”(језик,обичаји,традиција),адруга
јеимплицитнаионајесуштинскиважнијазаконституиса
ње културног идентитета.Њу чине „веровања, вредности,

12Ђурић, Д. (2011) Дис кур си по пу лар не кул ту ре, Београд: Факултет за
медијеикомуникације,стр.5.

13Видети:Ortiz,F.(1995)Cu ban Co un ter po int: To bac co and Su gar,Durham
andLondon:DukeUniversityPress.
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нормеипремисе”.14МелодијаTTLSкаоексплицитантекст
културе јавља се у готово идентичном облику у бројним
друштвенимзаједницамабезобзиранатоштоњиховиет
ничкиидентитетиприпадајуразличитимимплицитнимкул
турнимдимензијама.Упркоселементарној једноставности
мелодијеилаикујејасноколикојемаловероватнапретпо
ставкадајепесманасталанезависноутоликимудаљеним
иразличитимкултурнимсрединама.Далекојевероватнија
очигледнапретпоставкапремакојојјеоваједноставнамело
дијазаправопреношенаусменимпутемкрозразличитекул
турнесредине.Уисторијисветовненароднемузикепостоји
богата традиција која подразумева коришћење једне исте
мелодијесаразличитимкњижевнимтекстом.Модернатех
нологијајебезсумњесамоубрзалаипоспешилатајтран
сферкојијеуовомконкретномслучајудовеодонастанка
транскултуралногфеноменаглобалнихразмера.

МелодијапесмеTTLSјављасеудруженасаразличитимва
ријантамалитерарногтекстаузападноевропскојмузичкоји
књижевнојлитературијоштокомXVIIIвека.Овамелодија
(нелитерарнитекст)премијернојеобјављена1761.године.
Помалоизненађујечињеницадасепрвипутпојавилакао
деоколекцијетрадиционалнихфранцуских (неенглеских)
песама под називом Les Amu se ments d’une He u re et Demy
(За ба ве у вре ме и по)којујепотписаоизвесниM.Bouinина
ченепознатмузичкојисторијскојлитератури.15ПремаАн
риИренеМару(HenriIrénéeMarrou)пореклоовеанонимне
пасторалнемелодиједатира јошраније,из1740.године,а
текстједодаткасније.16Мелодијаифранцускитекстсана
зивомLa Con fi den ce naïve (На ив но по ве ре ње)појављујусе
удругомтомузбиркеRe cu eil de Ro man ces(Збир ка пе са ма)
уредникаШарла де Луза (Charles de Lusse) објављеном у
Бриселу1774.године.

ПочеткомXIXвека глобалнопопуларнеречипесмеTTLS
написала је двадесеттрогодишња Енглескиња Џејн Теј
лор (JaneTaylor).Она је 1806. године објавилапесмуThe 
Star(Зве зда),каокњижевнуформуузбирциRhymes for the 
Nur sery (Сти хо ви за де цу у ја сли ца ма).Није тачнопозна
токадајеизворнафранцускамелодијаудруженасановим
енглескимтекстом.Познатоједајепрваздруженаверзија

14Kreč,D.,Kračfild,R.S.iBalaki,I.L.(1972)Po je di nac u druš tvu: udž be nik 
so ci jal ne psi ho lo gi je,Beograd:Zavodzaudžbenike,str.350.

15List,G.(1978)TheDistributionofaMelodicFormula:DiffusionorPolyge
nesis? Year bo ok of the In ter na ti o nal Folk Mu sic Co un cilVol.10,Canada:
InternationalCouncilforTraditionalMusic,p.36.

16Davenson, H. (1944) Le li vre des chan sons, Neuchâtel: Éditions de la
Baconnière,p.567.



219

МАРИЈА ДИНОВ ВАСИЋ

објављена 1838. године у књизиThe Sin ging Ma ster (Мај
стор пе ва ња). У частЏејн Тејлор истим именом названа
је једнаод јунакињачувеногфилмскогсеријалаStar Trek: 
Enter pri se(Зве зда не ста зе: По ду хват)из2001.године.

Препојавеенглескеваријантефранцускамелодијајезапра
вобилатакојајесрединомXVIIIвекаушлаукорпуском
позицијакласичнемузикекадајеМоцарт(Mozart)компоно
ваоДва на ест ва ри ја ци ја на те му „Ah vo us di raije  Ma man!”
(„Ах, ре ћи ћу Вам ма ма!”).Закомпозицијеуформимузич
кихваријацијатемусу,осимМоцарта,користили:ЖанБа
тистКардон(JeanBaptisteCardon),ЈоханКристофФридрих
Бах (JohannChristop FriedrichBach),АдолфАдам (Adolp
heAdam),ЕрноДохнањи (ErnőDohnányi),ЕрвинШулхоф
(ErwinSchulhoff)иЈоханКристијанХајнрихРинк(Johann
Christian Heinrich Rinck).Мелодију су цитирали у својим
композицијама: Камиј СенСанс (Camille SaintSaëns), Јо
зефХајдн(JosephHaydn),ЏонКориљано(JohnCorigliano),
ФранцЛист (FranzLiszt), ТеодорфонШахт (Theodor von
Schacht)идруги.Многиданасверујудајемелодијукомпо
новаозаправосамМоцарт.ИстинајемеђутимдајеМоцарт
мелодијуупознаокрозпесмуLe Fa ux Pas (Ни је лаж)чи
јисустиховипочињалиречима„Ah! vo us di raije , Ma man”.
Моцартове варијације инспирисане су речима француске
песмекојепромовишудечијеживотневредности:„Ах!Ма
ма,рећићутиштајетоштоменемучи.Татажелидаразми
шљамјапопутодраслогчовека.Ајакажемдасубомбоне
важнијеодразмишљања”.

Слично инсистирање на рефлексији дечијег културног
идентитетакрозњиховуприроднупотребу заслаткишима
искористио је1845. годинеизвесниШкотланђанинРоберт
Колтард(RobertColtard).Онјенаправиослаткишкојијере
кламираоузовумелодијусапригоднимтекстомAlly bally, 
ally bally bee17.Овајслучајсесматрапрвимпојављивањем
чувенемелодијекаозабавногрекламногџин гла(jin gle).Ме
лодијајетакоизвесновремесматраназакласичнушкотску
народну песму а исти слаткиш је од 2009. године поново
почелапроизводитифирмаDun deeусклопуAlly Bally Be es 
Ltd.

Највећа комерцијална експлоатацијамелодије везана је за
САД.ПремаподацимакојимарасполажечикашкиNew bre
rry’s Li brary Ca ta log,18музичкииздавачизБостона,Чарлс

17Текстјеконструисанкаодечијабројалица.
18TheNewbrerry,Chicago’sIndependentResearchLibrarySince1887,23.

10.2017.,https://ishare.carli.illinois.edu/nby/cgibin/Pwebrecon.cgi
?DB=local&PAGE=First
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Бредли(CharlesBradlee),1835.годинезаштитиојеауторска
праванапесмуу званичномактуверификованомодстра
неКонгреса.Онјепознатумелодијуудружиосастиховима
Al pha bet Songaи тукреацијуобјавиоподназивомThe A. 
B. C., a Ger man air with va ri a ti ons for the flu te with an easy 
ac com pa ni ment for the pi a no for te19.Томприликомјекаоау
тор музичког аранжмана наведен композитор Луј Лемер
(LouisLemaire) који је умро1750. године,мада адекватни
аргументикојибиподржалиовутврдњудоданаснисуна
ведени.

Испричатипричуопореклуовемелодијекаоињеномфа
сцинантном путовању кроз простор и време није нимало
једноставно. Много је лакше анализирати њену форму и
звучност те тако покушати схватити разлоге због којих је
песмаприсутнаипопуларнаутоликоразличитихкултура.
Психологија музике је област која је последњих деценија
у глобалној експанзији.Управо са становиштаперцепције
људског ума могу се издвојити најмање три универзална
атрибутакојеовамелодијасадржи.Првиатрибутјеизрази
тоједноставнапевностсамемелодијекојајемалогтонског
опсега,управилномпарномметру,анајчешћејенотирана
уосновномЦедуртоналитетуиупрвојоктави.Темајеве
омадоброобликованасамелодијскимскоковиманавишеу
интервалима чисте квинте и чисте кварте за којима следе
једноставни„коракпокорак”покретиусекундамананиже.
Другазначајнакарактеристикаовепесмејетадајујевеома
лакоупамтити.Песмаима једноставаннаративобликован
утроделнојрепетиционојформи(АБА).Репетативностје
увеликојмериприсутнаиунутарсамогнаративаштопе
смучинипрепознатљивомнашемумуиолакшавапамћење
исте.Трећа одликапесме је да је она упркос својојмело
дијској једноставности и имплицитној хармонији једнако
интересантнапрофесионалниммузичарима(Моцарт,Лист)
ислушаоцимааматерима.Разлогзатоможележатиукарак
теристичнојтензијикојуинхерентносадржисамамелодија.
ФормалниодсекБовепесме(up abo ve the world so high, li
ke a di a mond in the sky)20завршавасенадоминантнојхар
монијичијанедореченостсугеришереципијентуодређену
напетостузвукуисадржајунасталуизостајањемлогичног
завршетказапочетезвучнемислинатоналномтежиштуме
лодије. Управо то ишчекивање наслућеног разрешења на
петости чини мелодију инетересантном чак и одраслима.
Највећа предност ове теме је њена једноставност.Многи

19У преводу: Еј, би, си, не мач ка ари ја са ва ри ја ци ја ма за фла у ту са 
једностав ном прат њом за фор те пи а но.

20Упреводу:„горе,високоизнадсвета,каодијамантнанебу”.
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музичкиуметници, теоретичари,музиколозииестетичари
слажусеуставудасвавреднамузичкаделамаколикоком
плекснаислојевитабила заправосукрајње једноставнау
својојосновнојмелодијскојиритмичкојструктури.

Наовајкарактеристичанхуманиначинпоимањалепотеод
ређенестандардимапросечностиисиметричностиуказују
и документовани научни експерименти.21 Нека научна ис
траживањасупоказаладачакиноворођенчадсавећомра
дозналошћуопажајупривлачнаљудска лица.22Каошто је
транскултурално поимање лепоте појединачних персонал
нихидентитетакојинепосреднопреносеодређенуемоци
јузаправоуниверзаланхуманифеноментакојеидоживљај
звучних идентитета вероватно биолошки предиспониран.
Нашеуживањеумузицитемељисенаискуствузадовоље
њакултуролошкиусловљенепотребедауодређенојситу
ацији чујемо препознатљиву комбинацију тонова.Када се
уочекиваномтонскомнизуповременопојавиизненађујући
ефекатнеочекиваногтонскогобрта,задовољствослушаоца
можебитијошпотпуније.

Сдругестране,децаволекадајемузичкаформаизграђена
на простој репетицији, односно воле да при свакомпона
вљању чују очекиван тонски след, без изненађења која за
њих могу бити непријатна јер изазивају одређену тензију
којауњиховомискуствунепостоји.МелодијапесмеTTLS
почињеизавршаватоником,тојестпрвимступњеммузичке
лествице,односногравитационимтонскимцентромилите
жиштемтоналитета.Потомследидоминанта,односнопети
ступањ,којијеузападноевропскоммузичкомидиомуузто
никуутемељенкаонајснажнији,штоћерећидајенашслух
иумнаовакавхармонскиследувеликојмериархетипски
пројектован.Накондоминантеследиопеттоникакаооче
киванохармонскоразрешење.Овакавхармонскиследмело
дијеупотуностизадовољаванашаочекивања.Мелодијасе
константнокрећенавишеинаниже„попутживотнихуспона
ипадова”,какојесликовитопојасниогитаристаГариЛукас
(GaryLucas) уновинскомчланкукоји је заТе ле граф (The 
Te le graph)написаоСебастијанДогарт(SebastianDoggart).23
Смењивањедоминантеитоникеасоцирана„дијалогизмеђу
питањаиодговора”.Овакавзвучнипроцесможеизазватии

21Lončarek, K. (2007) Kre ma pro tiv smr ti i dru ge pri če, Split: Kultura i
prosvjeta.

22Etcoff,N.(2000)Sur vi val of the Prit ti est: The Sci en ce of Be a uty,NewYork:
Anchor.

23Doggart,S.onTheTelegraph,14.11.2011.,23.10.2017.,http://www.te
legraph.co.uk/expat/expatlife/8877033/Twinkletwinklelittleripoffthe
darksecretsoftheworldsmostrecognisabletune.html
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ефекатутехекојидецанаручитоволејергавезујуизари
тамоткуцајамајчиногсрца.Такавефекатје„попутмантре
Don’t Wo rry, be Happy”(не бри ни, бу ди сре тан).Тојеприча
обескрајукојачинидасеосећамодобро.Такавнаративнам
казуједајесјајвечан.Овапесмицајепопут„музичкежваке
којајенараслапрекофрулемитскихпастирадоуниверзалне
дечијехимнесвихрасаиузрастакаохипнотичкипозивна
игру”.24Тојеонаисконскаснагаимоћкојаможеобјаснити
разлогезбогкојиховаједноставнамелодијаодзвањаутоли
кораличитихпросторакрозвремедужеоддваиповека,те
заштојошувекизновапривлачиновегенерације.

За кључ на раз ма тра ња

НапримерупопуларнемелодијеTTLSкоји јеексклузиван
посвојојглобалнојраспрострањеностиивековнојприсут
ностиможемозакључитидапостојекултурниобрасцико
ји су архетипски те да се различите субкултуре готовоне
разликујууперцепцијикултурнихсадржајаиреакцијина
културне изразе.Након толико векова бежања од једнако
сти,природностиинагона занимљивимсечиниданашње
готовоопсесивнопозивањеназаједничкуљудскуприроду
приликомразумевањаодређенихдруштвенихпојава.25

ЏефЛевис(JeffLewis)сматрадатранскултурализамкарак
теришефлуидносткултуреидинамикакултурнихпромена.
Изразличитихразлогакаоштосу:конфликти,потребе,рево
луцијеилиспориинтерактивнипрогреси,различитегрупе
делесвојеприче,симболе,вредности,значењаиискуства.
Овај перпетуални процес дељења заправо ослобађа снагу
и стабилност културе креирајући услове зањен трансфер
и транзицију.26 Више од једноставног мултикултурализма
којинастојиучврститиразликекаоонтологије,транскулту
рализампризнајенеједнакосттемељенунаразликама,али
исличностима.Тоомогућујеиндивидуалнимгрупамапри
лагођавањеиусвајањеновихдискурса,вредности,идејаи
системазнања,штоопетпотврђуједа јекултурасталноу
превирањуипотразизановимтеренимазнањаибивања.

Важно је напоменути да би концепт мултикултуралности
каосуживотау јединственомкултурномпросторутребало
да подразумева и равноправностмеђу припадницима раз
личитих заједница које тај простор деле. Током историје

24Исто.
25Maskalan,A.Ljepotaboli:modernemetodestvaranjаlijepihbesmrtnika,u:

O spor tu dru ga či je: Hu ma ni stič ki aspek ti spor ta,priredilaZagorac,I.(2014)
Zagreb:Hrvatskofilozofskodruštvo,str.173.

26Lewis,J.(2002)Cul tu ral Stu di es,London:Sage,p.1920.
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различите позиције моћи одређених заједница увек су
нарушавале овај однос. Таква пракса жива је и данас у
многимделовимасвета.Затонамидаљепредстојирадна
разумевањуовиходносакрозинтензивнијеупознавањеса
широкимспектроминтелектуалних,друштвенихиверских
пракси најразличитијих културних заједница. Осим тога,
промишљањекомплекснихпитањавезанихзаактуелнепој
мове— монокултуралност, мултикултуралност, интеркул
туралноститранскултуралност,можебитизаснованоина
проучавању релевантних извора (текстуалних, материјал
них, визуалних, аудитивних и слично) и осталих фактора
одкојихзависеданашњасазнањаиверовања,наштаможе
указатиипричаопознатојмелодији.
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PROCESSESOFTRANSCULTURALIZATION
INTHECASEOFMELODY

TWINKLE, TWINKLE LITTLE STAR

Abstract

Theconceptoftransculturalismimpliesasignificantideologicalposition
withinpostmodernCulturalstudies,anditisactualizedinthecontext
created by the idea of amulticultural societywhich is based on the
ideologyandculturalpolicyofintegrationintoEuropeanmultinational
space, where our community also tends to. Living processes of
transculturalism are simultaneously intensified with the expansion
of themodern communication technologies and general tendency of
globalization. With the impossibility of regression on monocultural
concepts it comes to light as inescapable, and therefore as needfull,
precisely the understanding of positive sides in the transcultural
processes and consequently the attempt of their implementation in
everydayinterculturalrelationsandmanifestations.Theintentof this
work is to point out on complexity and stratification in processes of
transculturalism and to consider theirs potential instrumentalization
for the purposes of overcoming social tensions caused by the lack
in understanding of cultural differences, but similarities too. These
processes can be understood on the simple example of global
transcultural phenomenon, melody popularly known as Twinkle, 

Twinkle Little Star.

Keywords: transculturalism, transculturality, interculturality,  
multiculturalism, Twinkle Twinkle Little Star


