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ПРИСТУП
Иако би се могло помислити да су се аутори ове
књижице о Сави Илићу, као Варјашани, прихватили посла
из... локалнопатриотских побуда, мишљења смо да треба
имати у виду персоналитет особе на коју се односимо, а и
то да - засад - на српском језику немамо у једној књизи
прегледно одношење на живот и стваралаштво нашег
композитора.
Како је пуно тога што је написано о Сави Илићу
остало раштркано и, досад, слабо познато српској јавности,
прибојали смо се да то тако може и да остане, ако неко „не
засуче рукаве“ и од заборава отргне оно што се спасити
треба и мора. Пошто се, протоком времена, многе ствари и
заборављају, па бива да пуно тога оде у неповрат, потрудили
смо се да на једно место сакупимо оно до чега смо доспели.
Обзиром на то да нисмо музичари, као нестручњаци,
али и да бисмо избегли - колико је год могуће - субјективне
оцене и крња виђења, определили смо се да... препустимо да
– поготово кад је реч о стваралаштву - „проговоре“ они који
су меродавни. Зато смо себи и дозволили да слободно
користимо написе или изводе из написа других, наравно
цитирајући имена аутора и извор, то јест књигу или гласило
у ком је дотичан напис објављен. С таквог становишта
посматрана, ова књига и није оригинално дело, што уосталом - нисмо ни имали у виду. А јесте - сложићете се
са нама - један монографски приказ.
Реалност нам налаже да напоменемо да је прву и
једину - досад - монографију о Сави Илићу написао музичар
Овидију Ђулвезан. Она је на румунском језику. Насловљена
је „Sava Ilin – viaţa şi scrierile sale muzicale“ (Сава Илин - Живот
и његови музички списи). Књига је објављена код
темишварске Издавачке куће „Brumar“ 1997. године. Ту је

потребно - одмах - једно појашњење. Сава Илић је све своје
радове на српском језику потписивао презименом Илић, а
оне на румунском језику Sava Ilin (Сава Илин), то јест
именом које је имао и у личној карти.
На српском језику, о стваралаштву Саве Илића писане
су рецензије у новинама (кад је реч о књигама), Живко
Милин га је сврстао у његов „Лексикон поратних Срба
посленика лепе писане речи“, Издавачка кућа Савеза Срба у
Румунији, Темишвар, 2004, а Стеван Бугарски је, у циклусу
његових радио-емисија „Кутак за класику“, дао низ осврта.
Из пера Стевана Бугарског и Љубомира Степанова имамо
одношење на Саву Илића у монографији „Срби у Темишвару.
Град“. Од осталих написа, ту и тамо, појављивали су се у
оновременим нашим гласилима („Правда“ или „Банатске
новине“) понеки (ретки) разговори са њим. Почетком 21.
века др Јелена Јовановић је, истраживањем певачког наслеђа
Срба у Румунији, приступила првом успелом и обухватном
стручном вредновању дела онога што је саздао Сава Илић.
Истина, можда ми журимо. Можда је потребно да
прође више времена док се наталоже мишљења, док (могући)
субјективни приступи избледе, док стваралаштво стекне
право на живот, док... Много тога док можемо набројати, али
шта ако - у доба брзога живљења - време кроз прсте процури
и заборав разастре вео ћутње иза кога постоје само
стрампутице и бауљања?
Било како било, усудили смо се да сачинимо ову
књижицу. Благодаримо свима који су нам – сваким детаљем
- пружили драгоцену помоћ у обликовању целине.
Евентуалне пропусте или недоречености опростите. И хвала
вам што ћете - верујемо - знатижељно приступити лектири.
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ВАРЈАШ, СЛИКЕ И ПРИЛИКЕ
Није мали број оних који сматрају да, ако хоћемо да
боље схватимо једног човека, његова дела и поступке, треба
бар завирити у околину, време и прилике и пуно тога што је
- свесно или несвесно - дотична особа понела са собом (и у
себи) кроз време, а што је (видљиво или неприметно) можда
и утицало на његов развој и стасавање. Тим више, мишљења
смо да то треба имати у виду кад је реч о једном ствараоцу.
А личност о којој смо намерили да „проговоримо“, Сава
Илић, јесте био уметник поникао у Варјашу. Па отуда, пре
него се осврнемо, конкретно, на живот и рад нашег
музичара, и кратко подсећање на његово родно место.
Дакле...
Варјаш је велика, знаменита, лепа и богата општина на
северу Баната у Румунији, удаљена 10 километара од реке
Мориш, 40 километара северозападно од Темишвара и 40
километара југозападно од Арада. Село се налази на питомој
Торонталској равници, на надморској висини од приближно
98 метара и има следеће географке координате: 46 степени и
1 минут северне географске ширине и 20 степени и 57
минута источне географске дужине. На подручју села клима
је, углавном, умерена са благим утицајем Средоземља.
Најстарији писани докуменат у коме се село помиње
потиче из 1333. године: то су рачуни бенедиктинских
калуђера који су тада убирали десетину у име Чанадске
бискупије Римокатоличке цркве. Као српско село, Варјаш се
помиње 1552. године. У наставку, о селу налазимо записе
1560. и 1597. године. На једном акту из 1735. године
потписани су: Милутин Сенмихаљац, кнез Живан Савић,
Косма Роксић, Јован Сенмихаљац и Теодор Радонић.
Што се величине насеља тиче, можемо истаћи да С.
РЕКВИЈЕМ У ДУЕТУ
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Боровски записује да је 1561. године било 13 домова, 1564.
године – 22 дома, 1581. године – 31 дом. Одонда је,
углавном, број домова (домаћинстава) у сталном порасту. „
Године 1660. и 1666. био је (Варјаш) веома знатно насеље“.
Примера ради наводимо да је 1786. године било 270 домова,
1883. – 680, 1910. - 910, а 1977 - 1333,. Данас у Варјашу има
1376 домаћинстава у којима живе 3677 душа, а становници
јесу Румуни, Срби, Мађари, Немци, Роми, Украјинци,
Словаци и Македонци.
Према свим претпоставкама, може се устврдити да су
Срби у Варјашу и староседеоци, али и то да је - део њих - у
Варјаш дошао приликом разних сеоба. Рецимо, за 1753.
годину зна се да је Варјаш означен као српско насеље, а већ
1786. Варјаш је српско-румунско насеље. У сваком случају,
записано је да је 1783. године било 2400 особа, 1810. - 2660
(што је и највећи број), године 1900. - 2054. После 1900.
следи опадање. Тако, рецимо, године 1930. било је 1817
Србина, 1966. - 1581, 1977. - 914. Пописом од 7. јануара
1992. године у Варјашу је број Срба износио 737, а десет
година касније попис становништва казује да је број српских
душа које живе у Варјашу износио 501. Како је током 2011.
дошло до поновног пописа становништва у Румунији то
прибележимо да је тада у Варјашу био 401 Србин.
Садашња Српска православна црква треће је по реду
здање Храма Божјег. Наиме, црква је постојала још у другој
половини 16. века. Предање казује да је то била повећа кућабогомоља плетара и да се налазила 300 метара источно од
садашње цркве. Како је тај податак до сада недовољно
истраживан па и о томе нема јаснијих и ,,опипљивијих“
доказа, преостаје и нама да у њега поверујемо и, према томе,
именујемо ту локацију као место на ком се налазило прво
здање Храма Божјег у Варјашу.
Ни време када је изграђена ,,друга црква“ није познато.
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Сачуван је, међутим, један опис тога здања. Димитрије
Руварац овако га описује: ,,Црква, храм Св. Николаја, од
печене цигље, обељена; 6 прозора; покривена шиндром,
патосана даском; 2 врата тишлерска; торањ од дрвета
покривен шиндром, на њему 2 звона, порта раздрта. Олтар
је патосан циглом, окречен, кивот једноставна кутија, свето
миро је постојало, антиминс освећен 3. новембра 1737. од
епископа темишварског Николе Димитријевића“. Црква се
налазила у „трећем сокаку“, а када је срушена, на месту где
је био олтар сазидан је запис опкољен зидом. Овај
својеврсни споменик српског постојања и трајања може се и
дан-данас видети у Варјашу. Парохијани то здање називају
Црквица.
Зидање садашње цркве отпочело је 1823. године, како
,,стоји“ у једној белешци бившег варјашког проте Александра
Грујића, а освећена ,, је 1827. године 2. децембра од проте
темишварског Јована Васића“. Међутим, камен темељац, који
је осветио темишварски епископ Јoсиф Путник, постављен је
1822. године. О томе белешка на 15. страни у Светом
Јеванђeљу варјашке цркве овако гласи: ,,Основ зданија сего
церковнаго храма свјатаго Оца Николаја чрез обшчество
Восточ Неунит. Вероиспов. Варјашкоје: Во славу Свјатаја
нераздјечнија Троици Оца и Сина и свјатаго Духа…При Јего
ексцеленцији Господину Архиј. Епископу и Митрополиту.
Јего Кр. и Апостолскаго Величества Тајному Совјетику и
Ордена Леополда Императора Великаго Креста. Гаварелу:
Стефану Стратимировићу от Кулпин, Благословенијем же
вишепомјанутаго Архи-Епископа, Митрополита Карловачкаго
пречестњејшиј Г-дин Протопрезвитер Темишварскиј Василиј
Георгијевић положиј в присуствије Благороднаго Г-дина
Томе от Матице Слави Биледскаго спахилука. Префекта
намежник же Г.Г. пароси; Јефтимије Поповић и Арсеније
Николић, в Варјашје 7. Августа 1822. - љата. Тогда капеланом
РЕКВИЈЕМ У ДУЕТУ
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бист г. Максим Милутиновић. А учитељ мјестнија СлавеноСербскија школи Симеон Милинковић, рожденијем из РацАрадца 1822“. Димензије садашњег црквеног здања,
спољашњи размери: дужина - 36 метара, ширина - 15 метара.
Богослужења могу да слушају око хиљаду особа. Висина
торња: 42 метра. Црква је грађена о трошку српског живља
варјашког. Иконостас је изграђен 1861/62. године. Осликао га
је Никола Алексић. Резбарију су израдила браћа Михајло и
Лазар Јањић из Арада, а позлату резбарије - Никола Дерешће,
родом из Печке. Целивајуће иконе насликао је на лиму
Николин син Душан.
Српска школа је постојала већ средином 18. века.
Најстарији писани извор јесте белешка свештеника Луке
Стефановића, за кога (узгред буди речено) документи из
1867. казују да је родом из Варјаша. У тој се белешци наводи
да је он 1753. године био вероучитељ. Такође, постоји
податак да је године 1758. постојала српска школа у Варјашу
и да је тада учитељ био магистар Марко. Не располажемо
подацима где је ,,радила“ српска вероисповедна школа до
изградње здања тик уз Српску православну цркву. Здање
српске школе изграђено је 1862. године, а зграда српског
забавишта - године 1896. Интересантна је чињеница да је
школа имала своју заставу, за чије је набављање основан
школски фонд при Школском одбору. А фонд је сакупљен
одржавањем културних приредби. Школски фонд постојао је
1891. године и у Варјашу. Штампа је забележила да је ,,На
Свету Петку (1892. године) освећена у варјашкој цркви
школска застава која је с једне стране имала лик Светог
Саве, а са друге стране слику како Исус благосиља децу. На
идеју да се направи застава дошао је млади трговац Јован
Стојановић који је са омладином образовао један одбор. Да
би се застава израдила организоване су 1891. и 1892. године
беседе о Св. Сави на којима је прикупљено 49 форинти“.
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У вези здања српске школе, треба напоменути да је
оно као такво служило више од једног века. Срушено је 1979.
године. А локација му је била – где би другде? – тик уз
Српску православну цркву, где је сада зграда Поште. Вреди
рећи и то да је поред школе било и српско забавиште, управо
на месту где је данас Румунска православна црква. Уколико
нема детаљнијих података око градње школе, оно је остао
забележен моменат када је здање српске школе порушено: ,,И
био сам, недавно, поново у Варјашу. У мом родном месту.
Тамо где су ми ноге научиле да корачају, руке да не мирују
од јутра до мрака, управо као у мојих вредних сељана, мисли
да маштају и очи да слушају глас висина…И био сам, кажем,
опет у Варјашу, али ће ми ова посета остати некако дубље
урезана у мисли, живети дуже. Зашто? Да одмах одговорим:
Умрла је моја стара школа! Стара школа у којој су генерације
и генерације Варјашана училе азбуку, зграда са чијих је клупа
пошло у сусрет висинама и искушењима на десетине и
десетине инжењера, лекара, професора, књижевника, на
стотине и стотине вредних радника…Старе школске зграде
више нема! Признајем, застао сам и разрогачених очију
погледао у празнину, која је мени, тада бар, личила на
чељуст аждаје и зјапила као пустош. Зидови сравњени са
земљом. И стајао сам дуго, дуго и зурио у…ништа. А
причинило ми се да чујем гласове малишана, ону
специфичну грају, да те малишане и видим сваљујући се
просто низ степениште у подне када кући полазе, да...Пошао
сам полако, замишљен…“ Запис је објављен 31. августа 1979.
године у недељнику ,,Банатске новине“.
Прибележили смо „мало нашире“ горње податке, јер су
одувек и свуге - па и у Варјашу, наравно - црква и школа
биле те које „су нас одржале“, како се оно каже. Но, уз
постојање и делање ових институција, треба назначити да су
Срби у Варјашу постојано неговали своје културне традиције.
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Истичемо, тако постојање Црквеног певачког друштва „Орао“
(основан, највероватније, око 1902. године), музицирање
гајдаша Живе Фаркаша, Радојка Ћирина или Душана Зарина
или деловање разних тамбурашких дружина. Међу
најстаријим тамбурашима памте се Богдан Лазаров, Сава
Грујин, Душан Матејевић, Лаза Лукин и Ђура Ђукин. Потом,
некако организованије (после 1920. године) почела је да
делује дружина, а у чијем су саставу били Душан Николић,
Милан Николић, Јоцика Пута, Аркадије Ђурка, Ђурка Ђукин
и Трифуљ Пута. Њима се касније придружују Рада Николић,
Милан Попов, Веља Тодоров и Ракила Попов. Тридесетих
година прошлога века свирачи који нису били у раније
поменутој ,,банди“, оснивају другу групу, а предводе их
,,стари мајстори“ Сава Грујин и Богдан Лазаров. Уз њих су
још Јоца Лукин, Милош Параон, Лаза Аћимов, Живко
Тодоров, Душан Стефановић, Арса Николић и Иван Петров.
Било је, дабоме, и других састава, о којима смо својевремено
писали у монографији „Срби у Варјашу“. Но, како нема ни
свирке ни весеља без соло певача, то - само узгред забележимо и имена неких познатијих извођача српских
народних песама. Били би то, поред осталих, многих,
многих, Милица Савић, Даринка Петров, Сава Лазаров,
Божидар Петров, Душан Петров, Душан Бељин (старији) или
Сава Илић.
Уз назнаку да су Срби у Варјашу имали и одличан
фудбалски тим, да су се - понеки - бавили сликарством,
други делали на књижевном пољу, а некима је пасија била
фотографска уметност, окончали бисмо овај летимичан излет
у духовне прилике у Варјашу, одакле су потекли први кораци
Саве Илића.
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ЖИВОТОПИС
Према свим писаним и неписаним законима у сваком
лексикону, најпре, уз име личности о којој ће бити речи у
дотичној одредници стоји ко је био, то јест у ком домену је
делао, што - одмах и недвосмислено - одређује, уколико је то
уопште потребно, и мотивисање зашто извесна личност
заслужује место у лексикону. Иако наша књижица о Сави
Илићу није лексикон, послужићемо се том „техником“ и рећи
да је он био композитор(1), педагог, мелограф, хоровођа,
вокални солиста, али и музиколог.
Рођен је 15. јануара 1935. године у Варјашу од оца
Лазара(2) и матере Ружице. По традицији, понео је дедино
име, али су га – од милоште – Варјашани ословљавали са
Савица. Пет година касније породица Илић добија још једног
сина, а Сава – брата (Мишу) Михаила.(3)
ШКОЛОВАЊЕ. Опет, следећи (писане и неписане)
законе лексикона, да кажемо да је Сава Илић основну школу
завршио у Варјашу (1941 – 1946. године). Учитељи варјашки
били су тада Васа Росић, Ангелина Росић и Ђура
Керпенишан. Ту је, по свој прилици, дошла – први пут – до
изражаја његова наклоност према музици, ако не на
другачији начин, онда – сигурно – на ђачким приредбама,
које су редовно о Божићу и Ускрсу приређивали варјашки
основци. На тим је представама он наступао као солиста.
Може се помислити да у том временском раздобљу (то јест
1941 – 1946. године) , дакле управо још пуне четири ратне
године, и није било... времена за песму, али рат није стално
био присутан у Варјашу, а и у то доба требало је живети и
живело се – што се више могло – обичним животом. Дакле,
и певало се и веселило се. У прилог тачности ове тврдње
можемо узети као сведочанство и то да, уз приличан број
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песама које је он записао, а као забелешка самог Саве Илића,
„стоји“ назнака: „Научио као основац у Варјашу“. Ово,
дабоме, ако изузмемо чињеницу да је већ у породици Сава
Илић навикао на песму. Ако овај... аргуменат сматрате
субјективним, онда да наведемо још неке детаље у прилог
чињеници да је и у ратно доба у Варјашу песма живела,
детаље које доноси оновремена штампа. Наиме, о Сретењу
1941. Певачко друштво организује представу. Потом: према
писању „Темишварског весника“ јануара месеца 1943. године
одржана је у Варјашу богојављенска забава, а сутрадан – о
Светом Јовану - Певачко друштво приредило је успешан
концерт. Но, како је тада Сава Илић био ђак основац, да
„погледамо“ има ли ког податка о наступању варјашких ђака.
И ево: под насловом „Прослава св. Саве у Варјашу“ имамо
назнаку да су се „као и увек на светосавској прослави
основци такмичили у рецитовању декламација“.
Што се даљег школовања тиче, интересантно је да је
Сава Илић нижу гимназију наставио у Темишвару и то
српску секцију Лицеја „Константин Ђаконовић Лога“, 1946 –
1949.(4) Вреди, свакако, напоменути да је тада у дотичном
разреду било 60 ђака скоро из свих наших насеља, а од свих
само 13 њих није завршило школовање. Ако погледамо
списак ученика те генерације, наилазимо на имена које ће –
током година – постати и те како важна и активна за наш
српски живаљ. Навели бисмо да су, између осталих, тадашње
разредне колеге Саве Илића били: потоњи учитељи Славољуб Бакић (Рудна), Жива Јованов (Немет), Жива Момиров
(Фенлак), Александар Петров (Дињаш) или Александар Секулић (Варјаш), па будући професори Илија Јовин (Дињаш),
Борислав Керпенишан (Велики Сенпетар) или књижевник
Јован Чолаковић (Српски Семартон), затим будући радионовинар Српске емисије Радио Темишвара Аркадија Живанов, али и свештеници Васа Везелић и Борислав Радак.(5)
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По окончању – како се онда већ званично звао – другог
циклуса основне школе, Сава Илић остаје у Темишвару, али
не наставља школовање у Српској мешовитој гимназији која
је привлачила највећи број деце нашег живља, већ уписује
Српску педагошку школу. Ту је од 1949. до 1953. године.
Знатижеља – и не само – навела нас је да завиримо у списак
и ове генерације. Дакле, 1949. године Српску педагошку
школу у Темишвару уписују 26 полазника, а од тих деветоро
одустају. Ако сад – поново – погледамо имена – можемо
закључити да се нека понављају, у смислу да су неки од
бивших ђака секције Лицеја „К.Ђ. Лога“ наставили Српску
педагошку школу, али има и новопридошлих, који су други
циклус основне школе завршили у другим школама.
Сматрамо, међутим, да није наодмет ако наведемо имена
свих. Дакле, са Савом Илићем 1949. године уписују Српску
педагошку школу: Аница Вириш, Пера Глоговчан, Златинка
Ђурашевић, Среда Ђурић, Круна Живанов, Жива Јованов,
Мирјана Јовановић, Илија Јовин, Љубица Лазаров, Ђура
Лазић, Милица Марјануц, Драгица Миленковић, Мирослава
Милованов, Јованка Мунћан, Јулка Остојић, Лазар Песекан,
Драга Петров, Божана Петровић, Меланија Рајић, Иван
Рајков, Александар Секулић, Слободан Стојић, Милан
Тодоров, Верица Томић и Јован Чолаковић (6).
Веома је важан податак да Сава Илић – напоредо с
ђаковањем у Српској педагошкој школи – уписује, и завршава,
и тадашњу Средњу музичку школу у Темишвару. Значи, ако се
могло поставити питање чија је опција (лична или под
упливом родитеља) била да упише Педагошку школу (а не
гимназију), сада већ постаје јасно: Сава Илић негде – на
видику – има на уму да му музика не буде више само пасија
већ и занимање, те, стога, одлучује да стекне и стручно
музичко образовање.
... А потом... путеви живота иду својим током. Сава
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Илић уписује 1953. године Конзерваторијум „Чипријан
Порумбеску“ у Букурешту. Студије окончава 1958. године. У
то време букурешки Конзерваторијум сматран је коловођом
музичких високошколских установа у нас, иако су престижне
музичке високошколске установе деловале још и у Клужу и
Јашу. У Букурешту, осим могућности да се нађе међу елитом
румунског музицирања, имао је и шансу да му професори
буду врсни музичари и педагози ка о што су били Паул
Константинеску, Ђорђе Бреазул, Раду Негреану, Емилија
Комишел, Тиберију Александру, Александру Пашкану, Виктор
Јушчану, Д.Д. Ботез, Јон Викол, Зено Ванчеа или Тудор
Чортеа. Из тадашњег периода теже је „пронаћи“ понеки још
непознати податак, који да „буде у вези“ с оним што ће
касније Сава Илић радити. Јер - како ће се и у даљем нашем
одношењу видети – баш у овом раздобљу „спада“ интензиван
рад Саве Илића на записивању српских народних песама и
припремање „Антологије српских народних песама“, која ће
светло дана угледати баш 1958. године. Како сам бележи, у
истом периоду, често је у редакцији листа „Правда“ која се
тада налазила у Букурешту, а чије је уреднике Сава Илић
познавао. Ту му „чисти Клисурци“ Милан Јовановић,
Милутин Акимовић и, поготово, Чедомир Чонка певају „у
перо“, а он бележи. Што се песама које тада записује тиче,
он примећује „посебан новитет у односу на наш
горњебанатски мелос и буде одушевљен“. У вези записивања
песама, треба рећи да из истог периода датирају и његови
контакти са још двојицом казивача из Клисуре „који су тада
били војници у Букурешту“, Божидаром Станковићем (из
Дивича) и Пером Новаковићем (из Пожежене). Судећи,
међутим, бар према томе што је написао Предговор за
„Антологију...“ можемо закључити да је Сава Илић уживао
подстрек и подршку једног Сабина Драгоја (7), оновременог
реномираног и звучног имена музичке актуелности у
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Румунији (а да не кажемо да је исти Сабин Драгој био и
директор Фолклорног института у Букурешту), можемо
закључити да је био један од запаженијих студената ове
букурешке високошколске установе. Уз то треба назначити да
је - у то доба – Сава Илић већ „важио“ и за врсног извођача
српских народних песама, те је – заједно са Лазом
Кнежевићем (који је тада студирао српски језик на
букурешком Филолошком факултету) остварио и неколико
снимака за Српску емисију Радио Букурешта.
ПОСЛЕНИК НА ПОЉУ КУЛТУРЕ. Већ према
оновременим приликама, по окончању високошколске
установе, сваки апсолвент добијао је такозвано наименовање,
то јест био је упућен на неко радно место. Сава Илић – као
већ познато име у свету музике – долази у Темишвар и буде
најпре методиста у Темишварском обласном дому народног
стваралаштва, где остаје до 1962. године. Признајемо да нам
је мање познато који је био делокруг активности једног
методисте у том периоду, али, судећи према неким знаним
аспектима, стичемо утисак да је „његова дужност“ била да
усмерава и надгледа делатност уметника аматера у оквиру
тадашњих домова културе. У то време – да ли по пословном
задатку, да ли према сопственом опредељењу, не зна се –
Сава Илић преузима вођство реномираног румунског сеоског
хора из насеља Кизатау. Повремено је дириговао и хорове
домова културе из Дете или Великог Сенмиклуша. Под
његовом диригентском палицом ови су хорови тада освајали
челна места (па и награде) на многим регионалним или
националним хорским смотрама (такмичењима).
У сећању нам је, међутим, остао и један лични догађај
из тог периода. Наиме, да би се приказала нека представа на
сцени неког дома културе, требало је да ју је „овери“, то јест
провери и одобри репертоар, Обласни дом народног
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стваралаштва, наравно пошто су дотичну представу видели
представници Дома. Исто је важило и кад би неко друштво
„гостовало с програмом“ у неком другом насељу. Е, у том
склопу, у пролеће 1961. године, тадашњи ђаци XI разреда
Српске гимназије желели су да посете Варјаш и Кетфељ. За
то је требало одговарајуће одобрење. И било је, овако: оде
један ђак у Обласни дом да затражи „визу“. И тамо га упуте
код Саве Илића. Дечак је „садржај представе“ имао написан
на српском језику, а „правила“ су изискивала да то буде на
румунском језику. Сава је само погледао „списак“, доброћудно
се насмешио, пружио ђаку папир и наливперо и
„издиктирао“ све на румунском. Али није – на дотичном акту
– нигде стајало да је то, рецимо, српска или македонска
песма, већ само народна песма, као ни то да је то сплет
српских народних игара, већ свита народних игара. Јер, у
„програму“ ђаци нису имали ниједну румунску песму или
игру, а то је... могло да буде недозвољиво. По окончању
писања, Сава Илић је узео папир и...дао дозволу. Тако су
представе одржане у Кетфељу и Варјашу.
Вреди, такође, напомениути да је у време када је радио
у Обласном дому народног стваралашта објавио и један
зборник: „Банатске песме и игре које је сакупио и
прибележио Сава Илић“. Године 1964. појављује се други
један зборник „Банатске игре“, али је овога пута Сава Илић
само музички саветник издања.
ЗА КАТЕДРОМ. Од 1962. па до 1966. године Сава
Илић је професор музике у Општој школи број 3 у Темишвару.
Оснивањем Музичког факултета при Педагошком институту у
Темишвару, међу тадашњим професорима ове високошколске
установе (од 1966. до 1979, када је факултет укинут) налазимо
и Саву Илића. Ту предаје хармонију и контрапункт. Професор,
педантан и тачан, чак – понекад – и непопустљив, ништа не
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препушта случају. У недостатку универзитетских курсева, он
„суче рукаве“ и објављује чак два курса: “Курс хармоније“ у
два тома ( 1972. године) и „Курс контрапункта и фуге за
двогласје“ (1974. године). У истом временском раздобљу
упорно и истрајно трага за докуметнима о српским хоровима
на овим просторима и највећи део сакупљених података
синтетизује и објављује (1978. године у букурешкој Издавачкој
кући „Критерион“) у књизи „Српски хорови у Банату“.
Но, није било да буде да Сава Илић разграна своју
делатност у овој високошколској установи. Године 1979. она
је укинута и Сава Илић добија запослење као професор
музике у Општој школи број 27, а – накратко – био је
директор Народне школе за уметност, све то до 1989.
У овом периоду остварује студију (осталу у рукопису)
„Допринос Беле Бартока сакупљању и проучавању српског
фолклора у Банату“. У издавачкој кући „Критерион“ објављује
1982. књигу „Доба потпуног признања“. За исту издавачку
кућу он је приредио мемоарске записе свога оца Лазара
Илића. Књига је, под насловом, „Неугашене ватре“,
објављена 1985. године.
На жалост, нит његова живљења и делања, прекида се
1989. Сахрањен је у Варјашу.
Био је члан Савеза композитора Румуније и одликован
медаљом „Културне заслуге“. О њему и његовом
стваралаштву, осим оних већ назначених, има одношења у
више студија, монографских написа или лексикона (7).
ПОРОДИЧНО СТАЊЕ. Сава Илић је имао три брака.
Прво је био ожењен професорком Грозданом Пејић. Из тог
брака није имао деце. Други „брачни пар“ била му је Стела
(чије презиме није нам познато). У том му се браку родила
кћерка Војислава. О њој немамо никаквих података. Трећи
брак склопио је са Катицом (девојачко презиме Марин). Из
тог је брака кћерка Бранка.
РЕКВИЈЕМ У ДУЕТУ
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ТРИ ХИПОСТАЗЕ НЕМИРА
ВОКАЛНИ СОЛИСТА
Редак је солиста који „од малих ногу“ није стао на
сцену. Како су се у Варјашу, у време детињства Саве Илића,
о Божићу, Светом Сави, Ускрсу, на дан Преноса моштију
Светог оца Николаја (кад је и храмовна слава варјашке цркве)
и другим, и другим празницима, одржавале посебне
светковине, то је немогуће замислити културне представе без
учешћа деце. А дете је био и Сава Илић. Тако и јесте за
устврдити да је он као вокални солиста први пут стао на
сцену у родном Варјашу као ђак тамошње школе. Нажалост,
време је... однело многе његове вршњаке, те и немамо како
да забележимо неко сећање. Имамо, међутим, оно што је сам
Сава Илић забележио уз неке од песама присутних у
зборнику Музичко наслеђе... Наиме, стоји тамо: „Научио као
основац у Варјашу“. И још конкретније: забележене су 1944,
и 1945. година. Што значи да му је тада било 10-11 година
и био је ђак III или IV разреда. Ако „погледамо“ само
неколико наслова, јасно је да се ради о песмама, ако не
дечјим, онда с јаким призвуком дечјих песама, што нас
наводи на помисао да је бар неке од тих песама Сава Илић
изводио. Да забележимо само неке наслове: „Ја посејах
лубенице“, „Данас јесте субота“, „Деленгу, деленгу“, „Два су
цвета у бостану расла“, „Под оном гором зеленом“, „Садио
Паја виноград“, „Зелени се ливада“.
По окончању основне школе, као што смо већ раније
навели, Сава Илић долази у Темишвар, где наставља нижу
гимназију у Лицеју „Константин Ђаконовић Лога“, а затим
Српску педагошку школу и Музичку гимназију. Из „времена
ђаковања у нижој гимназији“, немамо ниједан опипљив
податак да је Сава Илић наступао као вокални солиста, али
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из периода док је похађао Српску педагошку школу, на сву
срећу, постоји једно сећање музичара Лазе Кнежевића.
Наиме, у то доба, српски ђаци имали су оркестар које
је био на гласу у целом Темишвару, па су на игранке „код
Срба“ многи долазили. Чланови тог оркестра били су Милан
Лукин Чанадац (виолина), Лаза Поморишац (хармоника),
Бора Ердељан (контрабас) и Лаза Кнежевић (тамбурашки
брач), а са њима је увек наступао и Сава Илић. Гостовали су
и по разним нашим насељима, приказујући културне
представе. Како су из сећања „избледеле појединости“ које су
им биле најомиљеније песме, нисмо у могућности да
конкретизујемо. Можемо, међутим, да устврдимо да се и као
ђак Музичке гимназије Сава Илић брзо истакао и скренуо
пажњу на себе. Запазио га је посебно фолклориста и
професор Николаје Урсу, који га је и подстрекао да прионе
сакупљању српских народних песама.
Иако немамо конкретних доказа где је и кад је све као
солиста наступао, можемо слободно устврдити да је већ тада
важио за једног од наших познатих извођача српских
народних песама. С том „визиткартом“ одлази у Букурешт на
студије на Конзерваторијум. И ту, заправо, његов
мелографски рад „достиже“ врхунац, али је и те како познат
и као извођач српских народних песама. Доказ: позват је
(заједно са Лазом Кнежевићем) да сними за српску емисију
Радио Букурешта. Сећа се тога Лаза Кнежевић: „Дабоме, радо
смо се ми одазвали. Савица је „понео“ - глас и брач, а ја хармонику. То је био цео састав. Снимили смо следеће песме:
„Пшенице, ситно сјеме“, „Копа цура виноград“, „Шкрипи
ђерам, ко је на бунару“ и „Седамдесет и два дана“.
Не би се могло рећи да је Сава Илић, по повратку у
Темишвар, престао да наступа као солиста. Невоља је у томе
што се „нико није потрудио да сачува и документа“. Чак ни
у оновременој штампи не налазимо вести. Па онда, како је
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говорио уважени Божидар Ковачек, „не знамо о томе, јер
новине нису забележиле“. Нешто је, ипак, до нас допрело.
Зна се, рецимо, да је Сава Илић запевао кад је снимљена
Радио-приредба „Године младости“ у Гимназији број 10 (то
је тада била српска гимназија) у Темишвару децембра месеца
1968. године. Зна се, потом, да је у оквиру сарадње са
Српским државним ансамблом неколико пута Сава Илић и
запевао са сцене. А остао је и један документ, сведочанство
о снимању емисије „Село весело“ Радио Београда (уредник
Јован Алексић) у Варјашу, 6.априла 1969. године. „Ову је
емисију веома брижљиво припремио Радио Темишвар
(уредник Аркадија Живанов), окупивши најбоље и
најрепрезентативније оркестре и вокалне солисте из
Темишвара и са подручја горњег Баната. Учествовали су
тамбурашки оркестар Српског државног ансамбла песама и
игара под управом Станислава Белина, Румунски народни
оркестар Комуналног предузећа под управом Јона Одробота,
оркестарски квинтет Лазе Кнежевића, солисти Сава Илић,
Душан Петров, дует Радулов-Пасуљски, Душан Бељин
(старији), Миланка Сабљић, Милан Лукин, Нада Дабић,
Тиберију Чеја, дует Дивна и Ката Перинац“. На жалост,
нигде се не казује и ко је које песме певао. Једина назнака
која постоји јесте да је Сава Илић певао уз пратњу оркестра
Српског ансамбла песама и игара. Слично сведочанство
сачувано је и о, вероватно, последњем присуству Саве Илића
на сцени у својству вокалног солисте. Било је то на
представи вокално-инструменталног састава „Слога“ 26.
новембра 1982. године у дворани Музичке гимназије „Јон
Виду“ у Темишвару. Представа је насловљена „Српско
лирско-музичко вече“. Уредник „Банатских новина“,
тадашњег српског гласила у нас, између осталог је записао:
„Поклоници културно-уметничких представа у граду на Бегеју
уживали су у музици, лепој староградској песми и романси,
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које су нам са много укуса, жари и љубави, надахнуто и
распевано, понудили Српско певачко друштво „Слога“,
вокални извођачи Левица Шољмошан, Саша Кнежевић,
Миланка Сабљић, Милан Лукин Чанадац, Дара Петров, Сава
Илић и вокално-инструментални секстет“. Као што примећујете, ни ту нису „именовани“ наслови песама које су
солисти изводили. Да ли је, понекад, свирачима и певачима
дато да живот њихове уметности буде ефемеран? Ако и јесте,
бар зарад онога тренутка када уживо људи... уживају у
дражима и чарима њихове уметности, вреди живети на
сцени.
Да не би све „прохујало са вихором“, постоји техника.
Не знамо шта је и да ли је од некад постојећих снимака у
изведби Саве Илића сачувано у Букурешту, али Радио
Темишвар поседује следеће наслове: У мом селу, Остај ми
збогом љубави моја, Јутро и Имам једну жељу.

МЕЛОГРАФСКИ РАД
...На терену је боравио у време када су у етномузиколошкој пракси већ увелико употребљавани магнетофони
који су обезбеђивали поуздан тонски запис и омогућавали
његово верно бележење нотним писмом. Судећи по записима
и коментарима Саве Илића, у којима се не помиње никакво
техничко средство (са изузетком мелодија које потичу са
снимака Радио Темишвара), закључујемо да је већина
његових транскрипција настала на лицу места, односно да су
му извођачи певали и свирали „у перо“, баш као пионирима
записивачког рада у Србији.
Могуће је да се овакав начин рада у извесној мери
одразио и на записе, што је на основу њих самих тешко
утврдити. Може се претпоставити да је Илић у неким
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случајевима настојао да мелодије забележи сводећи их на
њихов најтипичнији облик, а да је извођачке посебности
изостављао. Чињеница је да записи делују прилично
„чисто“, то јест без извођачких слобода које не само да су
честе, већ су сасвим уобичајене при извођењу певача
натуршчика. Та чињеница наводи на помисао да је записивач
свесно разне „неправилности“ (у интонацији, агогици,
ритму) једноставно елиминисао и записе учинио строжим,
ближим музичком укусу образованих музичара, дакле,
недоследно у етномузиколошком погледу (записи имају
веома правилне метричке и ритмичке структуре и одају
велику интонативну сигурност извођача у дијатонском и
тонском систему, блиском темперованом).
Ипак, мора се констатовати да мелодије записане
његовом руком при читању делују веома поуздано,
„пластично“ и да се нема устисак да у њима било шта
недостаје. О Илићевим записима веома похвално се изразио
и сам Сабин Драгој. Очигледно је да записи потичу од
одличног музичара, који је поред широког и темељног
музичког образовања, имао истанчан осећај за дух и карактер
банатских мелодија које је бележио (а и сам изводио).
С обзиром на то да је Сава Илић своје музичко
образовање стекао на букурештанском Конзерваторијуму,
логично је што се руководио принципима који су важећи у
румунској научној средини. Мелодије су записиване на
финалис а и е ( а не на финалис g, као што је пракса
етномузиколога у Србији и другде у Европи). Поред тога
срећу се примери са другим завршним тоновима. Овај
поступак Илић примењује према врсти тоналности која је
заступљена у мелодијама, али с тим у вези можемо
констатовати да у овој збирци постоји извесна недоследност. Инструменталне мелодије су, међутим, записане у
оригиналној интонацији.
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Записивању вокалних мелодија Сава Илић приступа
на начин уобичајен у етномузиколошкој пракси: полази од
првог певаног стиха којег записује у целини. Текст бележи
као што записује цео први певани стих, са свим понављањима и рефренима (уколико их има), а затим преостале
стихове до краја песме (без додатака).У примерима у којима
песма има додатак на крају стиха, уз запис редовно стоји и
ауторова напомена: „После сваког стиха отпева се припев“.
Текстове и мелодије осталих певаних стихова бележи у
целини само уколико су различити од првог. При
понављањима неких делова облика, међутим, аутор не
записује исту мелодију по други пут и на тај начин су
апстрахована најситнија варирања која се обично јављају
приликом поновног певања или свирања истог мелодијског
одсека. (Могуће је да Илић није могао да запази ове промене
услед недостатка магнетофона). Уместо поново исписаног
поновљеног дела мелодије, он поставља неке знаке за
понављање. Уколико су каденце изведеног дела различите,
поставља знаке Prima и Seconda volata.
Крупнијим изменама које наступају у певању других
мелостихова и промени метричке структуре стиха Илић
посвећује пуну пажњу. Уз значајан број мелодија стоји његова
напомена: „Мелодијска варијанта“ и нотни запис мелодијског
обрта који није наведен у првом мелостиху (записаном у
целини). Ове напомене односе се на целу фразу, њен део
или, пак, само један тон, који се при понављању од
мелостиха до мелостиха мења или се мења само у последњем
мелостиху. Та чињеница сведочи о његовом брижљивом
односу према структури певане песме.
Уз поједине песме наведен је и други текст, који се
пева, или се може певати, на исту мелодију.
Занимљиво је да аутор за сва варирања на микроплану,
како у мелодијском тако и у текстуалном погледу, употреРЕКВИЈЕМ У ДУЕТУ
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бљава термин варијанта. Исти израз користи и кад жели да
означи међусобно сродне мелодије. На основу тога,
закључујемо да Илић питање варијантности схвата врло
широко и да му посвећује пажњу како у микроструктури
мелодија тако и на плану мелодијског типа. На његову
потребу да све мелодије које припадају истој „породици“
напева доведе у везу, као и на то да све своје записе
нумерише, указује напомена: „Види варијанту под бројем...“
Овим постаје јасно да је он покушао да, у оквиру своје
збирке, отвори пут ка систематизовању грађе по мелодијским
типовима, чиме се, где год је то било могуће, руководио и
приређивач.
Приликом мелографисања Илић поступа као
етномузиколог и у обележавању рефрена подвлачењем. Овај
поступак спроводи доследно (изузев неколицине примера где
је то изостало, вероватно омашком). Поред тога што су
рефрени подвлачењем визуелно истакнути, аутор у напомени
и експлицитно потврђује њихово присуство.
У свим примерима где је метар променљив, места
тактица су одређивана према нагласцима у тексту. На исти
начин су записане и мелодије у ритму parlando rubato и
поједине баладе са променљивим метром, у којима се
текстуалне целине најчешће поклапају са мелодијским.
Аутор збирке се у записима не служи бројчаним
мерним ознакама за темпо, што би се могло очекивати с
обзиром на важећу етномузиколошку праксу. Уместо тога, уз
сваку мелодију је стављен и италијански назив за темпо,
преузет из уметничке музике. Илић је веома брижљив у
избору ових назива, тако да они прилично јасно одражавају
карактере мелодија. Исте ознаке се јављају и приликом нагле
промене темпа, понекад и метра (а са њим и карактера) у
оквиру једне мелодије. Упркос високог степена поузданости
самих назива, сви записи су, са етномузиколошког
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становишта, непотпуни без бројчаних мерних ознака.
Занимљиво
је,
међутим,
да
у
транскрипцијама
инструменталних мелодија Илић доследно употребљава баш
мерне ознаке за темпо изражене бројевима.
Видимо да су готово сви записи инструменталних
мелодија, без обзира на то који је инструмент у питању,
једногласни. То је донекле логично када је реч о виолини,
али је велико питање да ли су свирачи на тамбури и
хармоници мелодије изводили без и једног тона који би
имао пратећу улогу, типичну за свирање на овим
инструментима. На исти начин Илић је поступио и у
случајевима када је реч о тамбурашком оркестру. Стиче се
утисак да је свесно апстраховао све пратеће тонове или
акорде (можда и због тога што објективно није био у
могућности да их у тренутку прецизно запише без помоћи
магнетофона). Узрок томе може да буде и његов мање
етномузиколошки, а више композиторски приступ
записивању и тежња да забележи основну мелодију као, по
његовом могућем схватању, најважнији елемент традиционалне свирке.
Jeлена Јовановић

КОМПОЗИТОР
„Као Србин из Баната, он је, у свом компонистичком
стваралаштву, професионално и с пасијом одражавао два
богата фолкорна извора – како Румуна, тако и Срба - од
равничарског Баната до Дунавске клисуре. Тај је фолклор он
сакупљао (и објавио у зборницима) и пажљиво проучавао
оком стручњака. То непрестано „купање“ у фолклорним
водама, пропраћено сублиминалним „стегама“ строге
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дисциплине хармоније, коју је предавао на Педагошком
институту, „исклесале“ су му профил педантног традиционалисте као ствараоца у жанру где је био најплоднији –
хорским композицијама. За одрасле он је компоновао 103
хорских мелодија на текстове на румунском или српском
језику. Од хорских композиција за два гласа бележимо
наслове: „Сећај се“, „Банате, дивни цвету“, „Девојачко
коледо“, „Хајд’ у коло“, „Да је жеља као цвет“. Од
композиција за мушки хор истичемо наслове: „Данас у нашем
селу“, „Кад моји волови чују дојну“, „ Пет шокачких песама
из Рекаша“, „На прозору моје драге“. За мешовите хорове
компоновао је, између осталог, мелодије: „ „Литургија за
мешовити хор“, „Мој је драги из Баната“, „Балада Петра
Пана“, „Колики је Банат“, „На стакленом прозору“, „Свита
четири хорских песама“, „Две српске народне песме“,
„Дунаве, Дунаве“, „Зној се, дико“. За клавир и солистичку
изведбу од Илића имамо 5 композиција: „Дојна и игра“,
„Планино моја“, „Падај, кишо“ и две песме с мотивима из
Дунавске клисуре. Композитор Сава Илић огледао се у
вокално-симфонијском жанру. У том домену он је
компоновао свиту за баритон, мешовити хор и оркестар
„Балада Дофтане“ и кантату за солисте, мешовити хор и
оркестар „Огњена тврђава“. Компоновао је, такође, и оперету
„Свадбени ћуп“. Од композиција за симфонијски оркестар
навели бисмо: рапсодију „Шуми Банат песмом“ (1961),
„Симфонијску свиту према српским народним мотивима“
(1962, ново издање 1973), „Симфонијски покрет“ (1966),
„Банатски рустични скерцо“ (1969), „Тимишку рапсодију“ за
симфонијски оркестар“ (1974), „Рапсодију на српске народне
мотиве“ (1983) и „Карашевски карневал“ (1985). Бележимо,
такође, да је Сава Илић аутор 74 композиција намењених
деци“ (10).
Дабоме, ма колико „говорили“ о неком музичком делу
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уопштено, никада нећемо успети ни да се том делу
приближимо нити да другоме „кажемо“ нешто о њему,
уколико нисмо стручњаци у домену. Стога, ћемо, односећи се
на компонистички рад Саве Илића, то јест на неколико
његових дела, користити казивања професионалаца (11).
Симфонијска свита према српским народним
мотивима. Прва „верзија“ композиције настала је 1961. Њој
се композитор враћа 1973, када јој даје и коначан облик.
Премијерно је изведена у Темишвару (Филхармонија „Банат“)
под диригентском палицом Ремуса Ђорђескуа. „Рад има у
основи мелодије сакупљене у разним зонама Баната, које, у
оквиру монотематских облика, уприличују развој и прилив
музичког дискурса на бази омофоних и полифоних проседеа“
(12)
. Након премијерног извођења у једној се хроници истиче,
између осталог: „Два аспекта су чини нам се битна при
дефинисању композиторовог стваралачког профила. Најпре
би то била тачна интуиција при избору тема које ће
обрадити... А импонују и изражајне особености. Оркестрација поседује боју и топлину. Композитор зналачки управља
дијапазоном гудачких инструмената, који се јављају као
нековрсна штафета мелодије. У средњем делу композиције,
укључив ту и минијатурални квартет, Илин се опредељује за
контрапунктне модалитете чији квалитет осетно уздиже ниво
саме композиције“ (13).
Тимишка рапсодија. И за ово се дело може рећи да је
прошло кроз период болова рађања, као и било које
уметничко дело уопште. Настало је 1974. О рапсодији је
годину дана касније сам Сава Илић писао: „Као замишљена
кореографска слика, Тимишка рапсодија, омеђена својственим
обликом, доноси разноразне хипостазе најкарактеристичније
(румунске) игре равничарског Баната, која се зове ,,сорок“.
Дело је премијерно извела темишварска Филхармонија
„Банат“ 1976., а диригент је био Николаје Бобок.
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Карашка рапсодија. У првој изведби су темишварски
љубитељи музике (под диригентском палицом Петера
Ошаницког) слушали ово дело у пролеће 1988. године, када
је, у једној хроници, између осталог наглашено: „Сава Илин
поново приступа симфонијском жанру овим опусом који се
заснива на мелодије са југа Караш-Северинске жупаније.
Овом приликом у центру његове пажње јесу мелодије које
уприличују покладне свечаности“ (14). Интересантно је да се
исто дело изводи два месеца касније, али под насловом
Карашки карневал.
Рапсодија на српске народне мотиве. Дело је настало
1983. и „темељи се“ на клисурски фолклор. Вреди
напоменути да ту имамо валоризовање „Бећарца“, али и игре
која се на особен начин изводи у Клисури – „Мађарца“.
Композиција је изведена премијерно 1984. О тој изведби,
Сава Илић је записао: „Диригент Ремус Ђорђеску је одлично
схватио рад и музицирање је било савршено“.
Симфонијски покрет. Уз помало чудан наслов кад је у
питању симфонијска музика, ова композиција има и необичну
историју: Сава Илић ју је компоновао 1966. године, а ни до
дана данашњег није изведена. Што се ово дело није „чуло“
са концертног подијума шездесетих година прошлога века,
може се схватити, али што се ни сада нико не залаже да овај
рад заживи, помало је – опет – необично. Иначе, оно што
стваралац доноси ново у свој опус овом композицијом јесте
„корачање“ пределима инвентивности , где немамо више као
подлогу фолклорне мотиве. Рад је прожет колористичком
скалом са једним или више гласова одајући утисак експресионистичког узбуђења. Овим делом Сава Илић је доказао да
савршено овладао средствима и музичком техником за такав
облик изражавања и дао композицију која је и те како у тону
са музичким стваралаштвом двадесетог века.
Минијатуре за гудачки оркестар. Дело је настало за
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потребе оркестра Музичког факултета. У саставу ове
композиције имамо пет минијатура које се – природно и
логично – надовезују једна на другу и дају једну свиту.
Минијатуре су усаглашене са „гласовима“ оркестра, а јесу у
ствари обраде на фолклорне теме.
Из жанровске перспективе, компонистичка делатност
Саве Илића одаје – првенствено – разноврсност, а с
временске дистанце сагледано, његово музичко стваралаштво
као да хоће да буде сведочанство тврдње да је Сава Илић
компoзитор све могао, свашта знао и свуда био „укорак с
временом“. Тако се и можда објашњава чињеница да је – као
и многи други ствараоци ондашњег доба – изнедрио два
вокално-симфонијска дела: свиту за баритон, мешовити хор,
мушки хор и оркестар Балада о Дофтани и кантату за
солисте, мешовити хор и оркестар Огњена тврђава, на колаж
стихова темишварског песника Дамјана Урекеа.
На ова два дела некако се надовезује и оперета
Свадбени ћуп коју је Сава Илић компоновао 1967. године
према либрету Винтиле Орнаруа. Радња се догађа шездесетих
година прошлога века у једном брдском селу. Лица: Штефан
(грнчар), Ана (његова супруга), Виорел (инжењер, њихов
син), Петру (грнчар), Викторија (његова супруга), Марија
(професорка, њихова кћи), Чурика (организатор разоноде),
сељаци. Оперета има два чина, с елементима комичног.
Наиме, воле се двоје младих (Виорел и Марија) и сви се
слажу да се они и венчају. Но, свадбa се одлаже из простог
разлога што само један од родитеља (грнчара) може да
младенцима поклони свадбени ћуп пошто само он зна да ћуп
изради. Оперета је изведена на сцени Дома културе у
Карансебешу исте те 1967. године, у изведби тамошњих
уметника аматера, али уз суделовање неких солиста
темишварске Опере под диригентском палицом Михаја
Белеавченка Попескуа и у режији Емила Реуса.
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Минијатуре за клавир. Настале, по свему судећи у
једном даху, ове минијатуре валоризују богату фолклорну
ризницу банатских простора. Темељећи се на српске и
румунске фолклорне мотиве имамо примесе песама и игара
у новој оригиналној визији.
Банатски триптих за гудачке инструменте и клавир
јесте једна композиција камерне музике у којој Сава Илић
остаје веран фолклорној инспирацији, што се не може рећи
за друго једно дело камерне музике – Трио за флауту,
кларинет и фагот.
Компонистичко стваралаштво Саве Илића не „стаје“ ту.
У његовом опусу налазимо и хорску музику, али и многе,
многе „песмице“ намењене деци.
Веровали или не, али Сава Илић се окушао и у домену
забавне музике. Истина, није ту заорао дубљу бразду, оставио
нам је само две композиције, али не смемо преко њих прећи
ћутке. То су На новом Приморју и Упознали смо се на
Приморју (аутор текста Ђорђе Вајда).
Све у свему, „компоновање је за Саву Илића било као
путовање у сусрет животном идеалу, музици. По сопственој
моћи, умећу и таленту учинио је све што је могао да буде у
служби музике“.
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КЊИГЕ, БРАЋО МОЈА, КЊИГЕ...

АНТОЛОГИЈА СРПСКИХ НАРОДНИХ ПЕСАМА

РАЗНОВРСНОСТ И ЛЕПОТА
Сакупљање народних песама захтева, поред љубави и
дара за овај посао, не само музичког знања – како теоретског
тако и практичног – него и особито урођени таленат знати
забележити песму и „дати“ је онако како се она појављује у
свим аспектима.
Књига којом млади аутор ступа у ред фолклориста
јесте прва збирка српских народних песама са румунског
подручја која се објављује у нашој земљи.(15)
Ова збирка, плод рада од неколико година, део је једне
веће збирке од неколико стотина песама и утолико заслужује
већу пажњу што је „била створена“ још пре уласка у клупе
Конзерваторијума. Уочио сам још на први поглед тачно,
пластично и одабрано бележење [тj.записивање] мелодија,
услед чега сам и предложио њихово објављивање не само
ради оних који би желели да их упознају у нашој земљи и
ван њених граница – према програму Фолклорног института
– већ, нарочито, да би послужиле као подстицај и другим
младим људима наклоњеним народној песми и пасионираним њеном лепотом и вредношћу.
У 149 песама и игара које садржи ова збирка огледа се
разноврсност и лепота српских народних песама у нашој
земљи, у којој се живот српског живља у пуној мери
одражава, са свим његовим радостима и јадима, љубављу
према животу, с тугом и својим хумором.
Нека рад младог аутора и наше залагање да га
РЕКВИЈЕМ У ДУЕТУ

33

представимо буду овенчани жељеним успехом међу свима
онима који воле и цене народно музичко стваралаштво.(16)
Сабин Драгој

ПРВА ЗБИРКА СРПСКИХ НАРОДНИХ ПЕСАМА
У РУМУНИЈИ
О музичкој традицији Срба у Румунији знамо веома
мало. У прилог томе говори и чињеница да је „Антологија
српских народних песама“ аутора Саве Л. Илића, издата још
1958. године, готово непозната нашој научној јавности, па
чак и у кругу наших музичких стручњака (за српску
традиционалну музику). То је прва збирка српских народних
песама Срба у Румунији, која истовремено представља и
незаобилазну грађу за будућа фолклористичка истраживања.
Од 700 песама сакупљених између 1952. и 1954. године у
неколико банатских места са српским живљем у Румунији и
у самом граду Темишвару, аутор је у ову антологију уврстио
149 записа, од тога 136 песама и 13 мелодија народних
игара. Занимљиво је истаћи да су од 32 казивача од којих је
сакупљена грађа, 28 мушкарци, а само 7 жене...
У уводном делу... изложени су подаци о пореклу
становништва и местима у којима је аутор сакупио грађу,
затим критеријуми за одабирање песама, класификација и
поетско-музичка анализа целокупне фолклорне грађе. Истиче
се да увршћени записи не чине резултат систематског
сакупљања грађе српског фолклора, већ само почетак истраживања. Ипак, се констатује да је ова књига јединствена
целина, посебно у погледу музичких карактеристика.
Због недостатка уређаја за снимање, песме су
забележене по слуху. Аутор је, међутим, веома пажљиво и
консеквентно забележио текстове, мелодије, одредио темпа и
водио рачуна да што прецизније забележи орнаменте, и код
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мелодија које се одвијају у систему parlando rubаto, и код
оних које се изводе у одмереном темпу...
У оквиру фолклорних категорија приказан је материјал
од архаичних мелодијских типова, ка оним развијенијим....
Критеријум за бележење био је средњи регистар.
Инструменталне мелодије су забележене на реалној висини
(принцип који уважава и данас већина европских етномузиколошких школа)...
Што се тиче анализе текстова, треба истаћи да аутор
укратко наводи главне теме лирских народних песама које
указују на „осећање љубави и породични живот“, бол, тугу,
туђину, срећну или несрећну љубав младих и др... Анализа
музичке стуктуре обухвата следеће морфолошке елементе:
карактеристичне интервале у структури мелодијских типова,
„тоналне основе“, тј. тонске низове, музичку форму, каденце
мелостихова („унутрашње каденце“) и „крајњу“ односно
„коначну каденцу“, тј. завршну каденцу, метроритамску
структуру, начин извођења уз информативни приказ народних
музичких инструмената...
Музичка форма забележених песама и мелодија
народних игара је строфична; састављена је обично од два,
три или четири мелодијска подељка. Истичемо да су само
две песме (примери 1 и 132), односно две мелодије
народних игара (примери 146 и 147) задржале слободну
музичку форму. То је доказ да је архаична музичка форма (као
и стил извођења) постојала у фолклорној баштини Срба на
територији данашње Румуније и истовремено да је она на
прагу нестанка...
Иако забележена фолклорна грађа није сагледана у
контексту одговарајућих обичаја, она представља ипак вредан
материјал који указује на духовну снагу ове средине, као и на
веома блиске везе са српским фолкором из Југославије. У
том смислу неке од забележених песама у овој књизи певају
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се готово идентично и данас у нашој земљи [то јест Србији],
уз поједине веће или мање мелодијско-ритмичке измене. Те
измене, међутим, не утичу на главно обележје мелодијског
типа, нити на садржај текста, који је, углавном, остао
непромењен. Незнатне измене, како текста тако и музике,
треба схватити као природан процес усменог народног
стваралаштва, који је у непосредној вези са вокалним
могућностима, али и афинитетом сваког извођача према
народној песми...
Потребно је истаћи, такође, да су у књизи Саве Илића
унесене и поједине песме и мелодије народних игара које
обухватају далеко ширу фолклорну зону, која умногоме
превазилази Банат...
Чињеница је да многи народи који живе ван матичних
земаља, управо захваљујући неговању језика, религије,
обичаја, националне ношње, народних песама и игара, као и
других обележја, успевају да сачувају свој културни
идентитет. У том смислу књига Саве Илића представља
значајан пионирски рад, који упућује на богату музичку
традицију српског народа у Румунији. С обзиром на то да је
реч о фолклорној грађи која има много заједничког са
српским фолклором у Југославији, а посебно у Војводини, те
да је ова књига написана у времену када су етномузиколошка
истраживања у Војводини била веома оскудна, она
представља драгоцен материјал за проучавање континуитета,
промена и преображаја у односу на исте или сличне
војвођанске мелодије... (17).
Нице Фрациле
ЈЕДАН СРПСКИ ПРВЕНАЦ
.... Ова „Антологија...“ обухвата 149 песама, које је
Сава Илић сакупио од 1952. до 1954. у највећем броју
случајева у Варјашу – родном месту сакупљача – затим у
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другим местима и у самом Темишвару од разних лица, од
којих су нека рођена у јужном делу Баната. Од 32 особе од
којих је сакупљен овај материјал – седам су жене, а двадесет
и пет мушкарци, разних социјалних категорија и занимања,
првенствено сељаци.
Овај фолклорни материјал, који није резултат
систематског сакупљања, већ само почетни рад на сакупљању
песама свог народа, представља ипак јединствену целину,
нарочито у погледу музичких карактеристика, с обзиром да
је изабран из збирке од преко 700 сакупљених песама. У
недостатку апарата за снимање, мелодије су забележене по
слуху. Међутим, због ограниченог подручја на коме су
сакупљене - обзиром да сакупљач ниjе имао шире
мoгућности – оне су одраз само српског музичког фолклора у
поменутим местима. То је узрок и што нису изложене све
фолклорне творевине, од којих су неке нестале са дотичног
подручја...
Најбогатији материјал којим је располагао сакупљач
биле су свакодневне песме и игре са различитом тематиком
и са наглашеним музичким особеностима карактеристичним
за српски фолклор. У оквиру овог рада могу се разликовати
старије и новије песме, разни спољни утицаји – румунски,
македонски, немачки, турски – што је резултат заједничког
живота, као и југословенске песме. Ове последње настале су
као резултат тесних веза са Србима из Југославије у
прошлости, а - у последње време – посредством радија.
Критеријумом одабирања песама из зборника од преко
700 забележених, постављено је као циљ да пружи материјал
с различитом садржином, добро уобличен и карактеристичан
музички род, што лепше и што интересантније песме, како
старије тако и новије, неке које се више и не певају, а друге
које су веома распрострањене – све у жељи да се да што
потпунија слика српског музичког фолклора поменутог
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подручја темишварске области. Руководећи се истом жељом
– да се да верна слика банатског фолклора – нису
пренебрегнуте ни песме са извесним страним утицајем...(18).
З. Сулицеану, М. Родан-Кахне, С. Илић
ПОСЛЕРАТНИ ПОДУХВАТИ
Неоспорна је чињеница да се о фолклористичким и
етнолошким питањима почело бавити тек у последње време
и то прикупљањем и објављивањем народног стваралаштва
(фолклора уопште).
Од давнина било је познато да српски (и хрватски)
живаљ у Румунији негује све врсте неисцрпног народног
ствралаштва. Али требало је да прође много времена да би
се оно отргло од заборава. Почело се сакупљањем певаних
народних песама. Прикупио их Сава Илић и објавио у књизи
„Антологија српских народних песама“. Сакупљене су песме
готово из свих места румунског дела Баната. Изостају нека
карашевска села. Иако првенац, не само аутора, већ и наших
преокупација, ова збирка је доживела очигледан успех како
ког читалачке публике, тако и код румунских музичких
стручњака.(19)
Борислав Ђ. Крстић

СРПСКИ ХОРОВИ У БАНАТУ
КЊИГА – ДОКУМЕНТ О ПРОШЛИМ ВРЕМЕНИМА
Сава Л. Илић, први који се бави истраживањем у
области настанка и развитка српских хорова у Румунији,
успео је да сакупи богат чињенички материјал, за шта је, без
сумње, био потребан упоран, вишегодишњи рад. Mорао је
посегнути у далеку прошлост, јер је требало извући све оно
што је сачувано као сведочанство о музичком животу у
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Темишвару и Банату. Рад „Српски хорови у Банату“ није ни
монографија, ни споменица у уобичајеном смислу. Рађена на
основу архивског материјала, дела појединих писаца, чланака
из тадашњих новина и часописа, као и разговора и сећања
бивших певача и савременика наших хорова, ова књига је не
самo повест о хорском певању у Темишвару и Банату, него и
својеврстан докуменат о прошлим временима, која због
својих података заслужује да се нађе у свакој библиотеци.
Обухваћен је период појаве првих хорова и њихов
развитак још од прве половине прошлог [тj. деветнаестог]
века па све до 23. августа 1944. године, докле је трајао један
хорски период и започињао нови, социјалистички, када
хорска делатност у Румунији добија нови подстрек.(20)
Књига је подељена на поглавља. Најзначајнија су она
у којима је приказано оснивање Српске певачке дружине,
певачког друштва „Зора“ и „Слога“, изнета делатност сеоских
певачких хорова. Посебно место заузима поглавље о
композиторима чије су композиције хорови изводили. У
жељи да се за синове, кћери и унуке од заборава сачува бар
један део песама које су са толико љубави и одушевљења
слушали и певали њихови дедови и родитељи, књига
„Српски хорови у Банату“ завршава се невеликим избором
композиција што су се налазиле на репертоару наших хорова.
Повезујући хорски покрет за историјске догађаје,
подробно је описан настанак првих хорова, њихов развитак,
тешкоће кроз које су пролазили, борба да се обезбеде
материјална средства за нормалну делатност. Аутор је тежио
и успео да анализира и нека питања хорског стваралаштва,
обрадио живот, краће или шире, неких хоровођа и прегалаца
на пољу хорског певања, анализирао изведене програме,
одјек те делатности у тадашњој штампи.
Велика је заслуга књиге што је у њој изнето да су први
српски хорови, као и они који су касније оснивани, били
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напредно оријентисани, отворени и никада нису били уска,
затворена удружења. Ова је идеја на много места веома
добро документована...
Књига „Српски хорови у Банату“, по обимном и досад
необјављеном материјалу, представља дивно сведочанство о
веома занимљивој и разноврсној хорској делатности српског
живља у Банату. Многе догађаје аутор објашњава, тумачи, даје
нове податке о хорском стваралаштву у овом делу наше
земље. Тако је на занимљив начин изнет настанак веома
познате песме „Банаћанско коло“, што књизи даје и једну
солидну научну подлогу.
Интересантна су сведочанства и успомене низа
бивших припадника описаних хорова и оркестара... Речит
доказ веома развијеном хорском певању представљају и
бројне успеле фотографије, које на пластичан начин
дочаравају време и људе...
Насушни корен из којег израста и разгранато стабло и
исклијава богати плод нашег музичког живљења јесте, и за
дуго ће на овом тлу остати, певање кроз хорско амaтерско
окупљање. Хорови су огледало ових усмерења, ових
традиција, којима се срж нашег живљења музиком
оваплоћује.(21)
Миливој Георгијевић

ПОЖУТЕЛА ЛИЦА СА ЗАБОРАВЉEНИХ
ФОТОГРAФИЈА
Песмом се човек веселио, њоме је тужио. Хорско
певање, то је групно радовање и групно жаљење. Књига
Саве Илића [Српски хорови у Банату] је историја српског
певања у Банату, али и тренутак историје разбацане по овим
крајевима. Ова књига успела је да отргне од заборава нешто
што је било на издисају. Ако неко, ко прочита ову књигу или
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разгледа фотографије каже: „Види, то је био мој деда“ или
„Такви су били онда, 1923. Бечкеречани“ – знак је да је циљ
постигнут. Поготово први део књиге крцат је подацима,
датумима. То брдо бројки замара, али су датуми били
потребни. Додуше, Сава Илић се не удаљује много од датума.
Он жели да пружи књигу чињеница, да све то поткрепи
необоривим доказима. Касније, када су о наступању хорова
писали разни листови, и белешке Саве Илића постају
потпуније. Као да је циљ Саве Илића не да опише, већ да
докаже. Управо због тога он не пропушта ни нешто
необично, јер би то могло да буде необорив доказ.
Ова књига, попраћена избором песама из репертоара
српских хорова у Темишвару и Банату, бројним фотографијама певачких дружина, део је и живота Срба у Банату од
1868. до 1944. То, и поред тога што се књига задржава
поглавито на Темишвар, док [се] кроз остала насеља пролази
у трку.
Нимало није био лак посао трагања за нечитким или
једва видљивим текстом, који би могао да послужи идеји
састављања прегледа деловања српских хорова у Банату у
размаку од скоро 80 година; требало је прочитати све
Гласнике – листа који је на српскохрватском језику почео да
излази у Темишвару после 1920, надајући се да ћеш наићи бар
на кратку вест о наступању „Слоге“, „Зоре“, „Српске певачке
дружине“ основане у Темишвару почетком 1867; трагати за
људима који су некада певали у таквим хоровима или их се
боље сећају, читати већ избледелу партитуру „Банаћанског
кола“, читати о делима Ст. Мокрањца у темишварској
јавности с почетка 1906, а када си све то прочитао, узети
онда фотографије из тих дана, разгледати и ћутати – јер
говоре оне! Говоре ти људи из Темишвара, Арада, Чанада,
већина њих покојни, говоре уз осмех, јер се неко сетио њих,
јер се неко нашао да забележи о нечему што би, без тога
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записа, нестало у забораву.
Прелиставам ову књигу за коју је насловну страницу
израдио Мита Чонка, читам имена људи за које тек сада
дознајем, као и имена људи које познајем и ценим, читам
књигу са помало сете, али и са поносом...
Уверен сам да још негде, заборављени, леже многи
записи који би добро дошли при састављању оваквих књига;
уверен сам да још има људи који о понекој певачкој дружини
знају више него што је у овој књизи забележено. Можда ће
се они, при састављању нове књиге, сличне овој, наћи при
ауторовој руци. То те људе неће молити само неки будући
састављач, то их моле пожутела лица са заборављених
фотографијa.(22)
Чедомир Миленовић
КАО МОЗАИК НАШЕ КУЛТУРНЕ ПРОШЛОСТИ
... Сава Илић, монографијом Српски хорови у Банату,
такође ради пионирски посао истраживања и подсећања на
један значајан облик културтног рада српског живља у
банатским местима, пратећи корене његовог хорског певања
далеко у прошлост, поготово до почетка прошлог [то јест
деветнаестог] века. И сам врстан и образован музичар и
обдарен композитор, Сава Илић је овај посао радио зналачки
и са љубављу, па је... добрим делом реконструисан мозаик
наше културне прошлости, која је својим богатством облика
и често значајним дометима прави подстрек за данашња
прегнућа и даљи ангажман у развоју српске савремене
културе.(23)
Војислава Стојановић
С ОНЕ СТРАНЕ... НАГАЂАЊА
Једном (није тако давно да се заборави) Стеван
Бугарски је на ступцима „Наше речи“ писао о књигама које...
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не постоје. То јест, ту и тамо наводе се као постојеће, а њих
нити има нити их је икада било.
На скоро сличан феномен наишао сам се при
„сакупљању података“ за монографију о Сави Илићу, само
што се овом приликом не ради о књизи које нема, већ о
једној књизи која... има своју близнакињу.
Да појаснимо. Када год неко од нас пожели да
понешто сазна о српским хоровима на тлу данашње Румуније,
незаобилазна је књига Саве Илића, која управо о томе
„говори“. Све је лепо и красно, само... Само што је мало ко
приметио да та много цитирана његова књига о српским
хоровима у Банату има... два наслова.
Чим узмемо књигу у руке видимо да на првој корици (
у ствари омоту) стоји, испод имена аутора, написан наслов
књиге. А то је Српски хорови у Банату. Идемо даље.
Отварамо књигу и на 1. страници горе опет видимо исто:
Сава Илић „Српски хорови у Банату“. На 2. страници читамо
да је насловну страницу израдио наш познати графичар Мита
Чонка. На 3. нас страници, међутим, очекује изненађење. Ту
крупним словима стоји – црно на бело – Сава Илић Прилог
о хорској делатности Срба у Темишвару и Банату (1868 –
1944). Имамо ту још – на дну странице – и назив издавачке
куће. Погледамо ли у Предговору Миливоја Георгијевића,
који је свакако писан према рукопису ауторовом, видимо да
имамо наведено да је наслов књиге „Српски хорови у
Банату“.
Е сад – кад знамо ад се при сваком навођењу наслова
једне књиге свуда у свету узима оно шта пише на 3.
страници, питам се да нисмо ми ето већ дуги низ година
грешили цитирајући наслов који стоји на корицама. И још
једно питање: како је до тог... двојног наслова могло доћи?
Одговор на прво питање остављамо свакоме по
сопственом нахођењу, али одговор на друго питање - ако
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није немогућ, онда бар припада нагађању. Како из прве руке,
то јест од аутора, уредника књиге, аутора предговора, па чак
и од графичара више не можемо добити никакав одговор
пошто су – нажалост – сви у неком другом вилајету, остаје
нам да нагађамо. И најлакше нам је да сматрамо да је Сава
Илић насловио свој преглед српске хорске делатности у нас
Српски хорови у Банату. Наслов је, дакако, прихватила и
издавачка кућа, па је тако насловљен рукопис дат аутору
предговора, а потом и графичару да изради корице. Међутим,
у оновременим приликама у нас у овом стадијуму књига
никад није полазила у штампарију, него код... цензора. Е, у
том грму, по нашем мишљењу, и лежи зец. Цензору је
сигурно засметало оно српски на ударном месту, па је
наслов... прекрштен. И тако прекрштен отишао у штампарију
и нашао се на 3. страници књиге. Корица је, такође, отишла
у штампарију, али с оним првобитним насловом, што је
потврђено и преводом на румунски – Corurile sîrbeşti din Banat.
Остаје нам само да се – опет – питамо како је до тога дошло.
И да – још једном – нагaђамо. Шта? Па то - да претпоставимо да корице књига нису „ишле“ на цензуру. Да ли?
Кад смо већ ког књига близнакиња или при нагађању,
да забележимо да није то једини случај да једна књига неког
нашег аутора има два наслова. Ево још једног примера.
Године 1982. Србољуб Мишковић је у оновременој
престижној букурешкој Издавачкој кући „Критерион“ објавио
једну збирку песама. Њен наслов? Ако ћемо по корицама,
онда је то Вечити поток. Да је то тачан наслов потврђује
нам се на четвртој корици и на румунском језику – Pîrîul
veşnic. Али, кад отворимо и књигу, видимо да на 3. страници
пише: Србољуб Мишковић, Поток времена, песме и назначује се име издавачке куће.
Скоро сличан случај имамо и из ближе прошлости, ако
нам је дозвољено да користимо ову синтагму. Године 2015.
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Савез Срба у Румунији објавио је збирку изабраних дечјих
песама Драге Мирјанића, насловљену „Песме за малу и
велику децу“. Овде немамо пример двојаког наслова, већ разлике у имену аутора. На корици и на терћој страни име
аутора написано је Драга Мирјанић али на четвртој корици,
где обично стоји име аутора и назив књиге на румунском
језику, име аутора јесте Dragomir Mirianici. Да не би се они
који мање познају наше прилике и, дабоме, не знају нашег
цењеног песника, упитали да ли су Драга и Драгомир једна
те иста особа, долази им... у помоћ назнака на првој
страници књиге. Ту стоји црно на бело: Драгомир Драга
Мирјанић. Како ту нема никаквог нагађања, у питању је...
непажња.

ЗБОРНИК ПЕСАМА
ОД ПАСИЈЕ И ЉУБАВИ У СУСРЕТ ПОТРЕБИ
Излазећи у сусрет потребама да се за школе са српским
наставним језиком обезбеде и зборници песама, Дидактичко
и педагошко издавачко предузеће (уредник за српски језик
Борица Лазаров) сматрало је за сходним да се за тај подухват
обрати Сави Илићу. Као одазов томе настао је Зборник
песама за I – VIII разред. Књига је објављена 1980. године.
Подсећмо да је то трећа – обновљена и ревидирана „варијанта“ зборника, те, како се Сава Илић није више
„враћао“ овој „работи“, можемо je сматрати коначном и на њу
се односити.
Како немамо никакав предговор и – једноставно – не
знамо ништа о начелима која је требало (читај: морало) имати
у виду, то претпостављамо да су испоштовани тадашњи
наставни програми. Требало је, такође, већ према оновреРЕКВИЈЕМ У ДУЕТУ
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меним приликама, имати у виду тематику, то јест, водити (и
то строго) рачуна да „Зборник“ садржи адекватан број
такозваних патриотских песама, својеврсних хвалоспева. Уз
то – исто под обавезно – долазе и песме на румунском језику,
које да ђачки састави (већи или мањи хорови) не само науче,
већ и изводе на школским приредбама.
Сад – кад све то знамо, можемо и замислити колико је
мукотрпnog радa било потребно уложити док је Сава Илић
обелоданио дотичан „Зборник“, који садржи 177 композиција. Срећом, ако „под индекс“ ставимо оно што је онда
морало да „уђе у Зборник“, остају нам – можемо слободно
рећи – многе, многе вредносне песме.
Како нисмо музичари, незахвално би било да се са тог
становишта упустимо у овај приказ, као што нећемо – а није
ни сврха ових редова – ни у било какву анализу залазити.
Само ћемо летимично указати на понеке аспекте који су
вредни сваке пажње.
Као прво, треба нагласити позамашан број композиција самога Саве Илића. А то „осветљава“ још један вид
његовог стваралаштва. Јавља се, дакле, Сава Илић као аутор
композиција намењених деци. Истини на вољу, с времена на
време, он је и у оновременој српској штампи понешто
објављивао из „овога делокруга“, али нам тек „Зборник“
може пружити увид обима, (а музичарима и квалитет)
његових дечјих композиција. Што се нас тиче,
прибележићемо једино да је он те радове компоновао на
стихове наших песника који су писали и за децу. Тако имамо
песме на текстове Владимира Чокова (3), Лазара Илића (10),
Славка Веснића (7), Ђоке Жупунског (4), Бранке Нецин (5),
Ђоке и Драге Мирјанића (3), Славољуба М. Лалића (3),
Божидара Керпенишана (2), Светомира Богданова (1),
Чедомира Миленовића (1), Јове Бељца (1) или Живе
Мишковића (1). Кад смо већ код имена песника, подвуцимо
46

Иво Мунћан, Мирослав Росић

да у „Зборнику“ има композиција и на стихове Јована
Јовановића Змаја (15), Војислава Илића, Бранка Радичевића,
Јована Грчића-Миленка, Алексе Шантића, Ђуре Јакшића,
Милорада Шапчанина итд. Као што се примећује, недостају
композиције на стихове (тада) савремених великана српске
поезије за децу, из простог разлога што су те композиције,
јамачно у оновременим приликама, биле недоступне Сави
Илићу, а да их „препише“ са емисија радија или телевизије,
било би не само незахвално, већ и - благо речено –
непримерено.
Прелиставајући овај „Зборник“, приметили смо да у
њима има и десетак композиција учитеља Војислава
Веселиновића, што је за сваку похвалу, јер то је – бар до сада
– једино „место“ где је од заборава отргнуто делање на
музичком пољу овог нашег неуморног посленика на пољу
културе, који је – уз учитељски вишедеценијски рад –
руководио тамбурашким оркестрима, певачким друштвима,
организовао прела и културне приредбе, окупљао младе и
подучавао их нашем духовном благу. Узгред буди речено, не
би наодмет било да неко „засуче рукаве“ и изнесе на видело
чиме нас је све завредео Војислав Веселиновић.
Ако се, за часак још, „задржимо“ код композитора са
нашег подручја, то прибележимо да у „Зборнику“ имамо и
композиције Милана Влајина и Вадима Шумског.
Ред је да (у овом приказу) назначимо и имена других
српских композоитора чији су радови присутни у „Зборнику“.
Ту су, тако, композиције А.Ш. Чулића, Владимир Ђорђевића,
Ђ. Јоксимовића, А. П. Лукића, Јосифа. Маринковића, Јосифа
Це, М. Топаловића, Милоја Милојевића, али и Стевана
Мокрањца. Ни звучна имена из баштине светске музике нису
изостала. Тако имао коппозиције Јоханеса Брамса, Роберта
Шумана, Франца Шуберта, Волфганга Амадеуса Моцарта,
Лудвига ван Бетовена, Жоржа Бизеа, Феликса Менделсона
РЕКВИЈЕМ У ДУЕТУ

47

Бартолдија или Пјотра Илича Чајковског.
И најзад – али не на крају – треба забележити да је у
„Зборнику“ присутан и позамашан број српских народних
песама.

ДОБА ПОТПУНОГ ПРИЗНАЊА
ЛЕТИ, ЛЕТИ, ПЕСМО МОЈА МИЛА
Године 1978. објављена је књига „Српски хорови у
Банату“ и доживела незапамћен успех. Била је бестселер...
Могло се надати да ће се Илић прихватити да проучи и
опише делатност уметника-аматера из редова нашег живља.
После четири године, то се и остварило. Пред нама је нова
Илићева књига „Доба потпуног признања“. На први поглед
могло би се помислити да наслов књиге одаје утисак
уопштености и неодређенисти. Међутим, у књизи су веома
занимљиво и подробно описани многи значајни моменти из
богате и плодне делатности уметника-аматера из редова
српске и хрватске народности током више од три деценије...
Кад су црни облаци рата најзад нестали... поново су
одјекнули гласови хорова, певало се у слободи и радовало се
у слободној и независној земљи. Стари се хорови обнављају,
нови се оснивају, вредно се уче нове револуционарне песме,
песме које славе рад. Изводе се приредбе, одлази се у посете
другим местима, размењује се стечено искуство. О свему
томе се говори у првом поглављу „Поновни успон културноуметничких формација након 23. августа 1944“…У
новонасталим условима... прво се јавила мисао, а затим су
сазрели услови да се обједине сва обновљена певачка
друштва у Темишвару – „Српска певачка дружина“, „Зора“,
„Слога“ и „Коло српске омладине“. Тако је 1946. године
основан мешовити хор СКДУР-а... Хор и остале формације
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веома успешно наступају у свим банатским градовима и
селима са српским живљем, осетно доприносе развоју
формација уметника-аматера из редова српске народности
(Поглавље „Оснивање СКДУР-а“.)...
Године 1954. основан је у Темишвару Српски државни
ансамбл песама и игара... са циљем да „промовише даље
аутентичан фолклор Срба у Банату, да очува и на још виши
уметнички ниво дигне хорску традицију“. У Ансамбл ступају
најбољи певачи и соло-певачи, инструменталисти из града и
села... (Поглавље „Српски државни ансамбл песама и
игара“)...
У поглављу „Делатност уметника-аматера српске
народности током шездесетих година“ на интересантан начин
је описана активност српских уметничких формација домова
културе у Дињашу, Српском Семартону, Иванди, Варјашу,
Ђелуу (!), Сараволи, Великом Селу (!), Српском Сенпетру (!),
Соки, Великом Семиклушу, Ченеју, као и широм Дунавске
клисуре: Старој Молдави, Белобрешци, Соколовцу и другим
местима... Такође је описана делатност крашованских
уметничких формација у Клокотићу, Воднику, Равнику,
Лупаку...
У поглављу „Наши студенти на сцени“ аутор се бави
студентском фолклорном дружином „Младост“ и драмском
дружином „Талија“, које настављају традиције некадашње
мехалске „Зоре“, Српског певачког друштва и других
темишварских дружина...
Сасвим је разумљиво што су, жељни и спремни да
својим делањем допринесу очувању и даљем развоју
фолклора српског живља, многи бивши чланови Српског
ансамбла песама и игара (који је насилно укинут 1970 –
наша примедба) основали крајем 1971. године аматерски
ансамбл „Зора“ при Муниципијском дому културе. (Поглавље
„Зора“)
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[„Радио-приредбе у Банату“, и „Песма Румуније“ друга
су поглавља у књизи].
Књига “Доба потпуног признања“ завршава се
поглављем „Портрети“. Аутор је дао само део, како сам каже,
„најистакнутијих уметника-аматера, певача, играча и
инструменталиста“ припадника нашег живља...(24)
Слободан Петровић
СВОЈЕВРСТАН ПРЕГЛЕД
... Доба потпуног признања јесте својеврстан преглед
културно-уметничке делатности Срба и Хрвата из Румуније
у периоду од 1944. до 1979. године.
Одмах на почетку да истакнемо да је књига као таква
добра и успела. Остаће зебележена као први покушај
синтезног гледања и окупљања у оквирима једне једине
књиге на сијасет збивања и догађаја око рада уметника
аматера у нас у назначеном раздобљу и простору. Управо ту
и лежи највећа заслуга ауторова. Он је годинама бележио
прикупљену грађу, написе који су се појављивали у
„Правди“, „Банатским новинама“, емитовали преко радиоталаса, трагао за још незнаним подацима и расветлио нам,
користећи мозаикасту грађу, низ аспеката, довео нас пред
стотине имена врсних поклоника културно-уметничке
делатности током година
Следећи хронолошки збивања и активност, Сава Илић
је своју књигу поделио на више поглавља. Говори [он] о
поновном успону културно-уметничких формација након 23.
августа 1944, о оснивању СКУДР-а, о раду Српског државног
ансамбла песама и игара, о делатности уметника аматера
током шездесетих година... о залагању ђака и студената у
оквиру ансамбла „Младост“, о наступањима аматерског
ансамбла „Зора“, о радио-приредбама широм Баната, о
успесима наших састава на такмичењима у оквиру
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Националног фестивала „Песма Румуније“. Ту је, затим,
поглавље „Портрети“, где нам [аутор] нуди профиле
неколицине (зашто не свих, нисмо схватили) посленика на
пољу културе и уметности.
Уопште узев, књига Саве Илића својеврстан је успех.
Но, она треба свакако да послужи као подстрек за даље и још
дубље истраживање, за проширивање извесних аспеката
делатности формација уметника аматера у свим нашим
насељима. Јер – истини на вољу – није ни било могуће, а и
није обухваћено све оно што је током година постојало.(25)
Иво Мунћан

МУЗИЧКО НАСЛЕЂЕ СРБА, ШОКАЦА И
КАРАШЕВАЦА
РУКОПИСНА ЗБИРКА КАО КЊИГА
Крајем 1991. Архив Музиколошког института САНУ
обогаћен је „Рукописном збирком српских, шокачких и
карашевских народних мелодија из Румуније“ Саве Илића.
Институт је збирку откупио од Илићеве кћерке Бранке.
Збирка саржи 538 песама и инструменталних мелодија
са простора Горњег Баната, Дунавске клисуре и Пољадије,
градића Рекаш и села у области реке Караш, у јужном Банату.
Грађа за ову збирку прикупљена је већим делом
приликом теренских истраживања која је аутор, сам и уз
помоћ
тадашњих
студената
Срба
са
Музичког
конзерваторијума, спровео средином и током друге половине
20. века...
Највећи део материјала за ову збирку потиче из
области Горњег Баната, родног краја Саве Илића. Већину
мелодија забележио је у родном селу... Од појединих певача
записивао је песме и у два наврата. Ради сакупљања српских
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народних песама боравио је и у другим местима у Горњем
Банату: Великом Семиклушу, Дињашу, Сенђурђу, Темишвару,
Фењу и Ченеју. Мелодије из ове збирке које потичу из
области Дунавске клисуре Сава Илић је бележио у разним
приликама. Највише записа из овог краја учинио је у
Темишвару и Букурешту, од житеља из Клисуре, током 1953.
и 1954. године. У клисурска села је, ради теренског рада –
бележења српских народних песама – путовао у неколико
наврата 1958, 1960, 1961. и 1987. У овој збирци се налазe
неколико песама које су сачуване на тракама Радио
Темишвара (из 1975, 1976. и 1977), а Илић их је записао
1977. године. Села из области Клисуре и Пољадије из којих
потиче део грађе за збирку су: Белобрешка, Дивич, Љупкова,
Мачевић, Оршава, Пожежена, Радимна, Соколовац и Стара
Молдава.
Шокачке мелодије Илић је забележио на основу
двојице певача, приликом своје посете градићу Рекаш 1960.
године. По Илићевим речима... казивач од кога је ове песме
записивао певао је песме чији су текстови објављени у
збирци Јоце Ћосића („Narodne pjesme – Rekaš u Rumunjskoj“).
Карашевске песме Сава Илић је записао на терену 1959.
године. Од укупно седам села која настањују Карашевци,
Илић је боравио у три: Карашеву, Клокотићу и Нермету...
Своју рукописну збирку Сава Илић је поделио на 13
група мелодија... Приликом класификације, аутор је применио
неколико различитих критеријума. 1) географско односно
етничко порекло казивача, 2) функција мелодија, 3)
текстуални садржај песама и 4) сеоско односно градско
порекло песама. При томе, када је реч о фукнцији песама,
ова подела... није спроведена доследно... Због неусаглашености, извршена је (у капиталној књизи „Музичко
наслеђе...“ – рекли бисмо ми сада) нова подела целокупног
материјала.
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Од укупно 555 мелодија које ова збирка садржи (реч
је о делу „Музичко наслеђе...“) 132 мелодије су већ објављене
у Илићевој „Антологији српских народних песама“. У истој
књизи штампано је 17 мелодија које рукописна збирка, из
приређивачу непознатих разлога, не садржи. У жељи да дамо
што потпунију збирку Илићевих записа јужнословенских
народних мелодија са простора Румуније, односно цео
корпус мелодија које је зебележио, у засебном делу ове
књиге објављујемо и мелодије које нису биле интегрални део
рукописне збирке.
С обзиром на извесне недоследности у класификацији
самог Илића, приликом обраде рукописне збирке, његова
подела је модификована. Почетни критеријум за поделу је,
као и код Илића, географска област у којој су забележене,
односно етничка припадност самих казивача. На основу тога
оне су подељене на три групе: на музичко наслеђе Срба,
Шокаца и Карашеваца...
У састав збирке су ушле и четири мелодије које не
представљају народне песме у аутентичном облику, већ
двогласне аранжмане Саве Илића. Приређивач је у овом
случају поштовао чињеницу да су се ови записи нашли у
оригиналној рукописној збирци заједно са осталим записима
и, сходно томе, ауторову жељу да они буду придружени
целини...
Мелодије су дате у њиховом оригиналном облику и
поштоване су све напомене које је дао аутор збирке. Ради
веће прегледности, уз сваки наслов мелодије дати су место
и година записивања, док су ауторови наслови за поједине
мелодије, подаци о казивачима, заједно са подацима о месту
и години, а неретко и допунским објашњењима порекла
песме или описа конкретне прилике када је настала, дати су
у оригиналу, онако како их је Илић бележио, испод записа
мелодија, у курзиву...
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На крају збирке налази се Регистар песама по првом
стиху... Следи Регистар места са пописом казивача из
појединих села и градова. У посебном Регистру казивача
дата су имена и презимена свих певача и свирача који су
учествовали у стварању ове збирке...(26)
Јелена Јовановић

СВРСИСХОДНИ ПРИРУЧНИЦИ ЗА СТУДЕНТЕ
Године 1970, Сава Илић постаје предавач на Музичком
факултету. Дисциплине које предаје: Хармонија и
контрапункт.
Оно што је сасвим изненадило елиту дотичне
високошколске установе јесте рекордно време за које је Сава
Илић написао и за објављивање спремио курсеве које је
студентима предавао. Тако он објављује 1972. године Курс
хармоније (у два тома) и Курс контрапункта и фуге за
двогласје две године касније.
О Курсу хармоније, угледни темишварски музичар Јон
Роману записао је својевремено: „Подвлачимо стриктну
логику редоследа поглавља, са закључним враћањима од
велике практичне вредности на крају сваког поглавља. Језик
излагања јесте јасан, коерентан, разумљив. Истичемо
богатство примера како из светске музичке литературе, тако
и из румунске музике. Свако се поглавље завршава групажом
задатака које је сам аутор саставио“. О истом је курсу проф.
Лучијан Сурлашиу забележио. „При излагању градива
хармоније Сава Илин полази од коришћења тоналног
система, као основе за продубљавање овог аспекта музичког
говора. Он се темељи на класичан модел дидактичке
литературе, а то је модел Louise – Thuille. На тој солидној
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основи студенти могу да прошире свој спознајни видик у
домену хармоније, истражујући модалну или атоналну
хармонизацију“.
У структури Курса контрапункта и фуге за двогласје
аутор решава однос између строгог и слободног стила
предавања тако што се опредељује за прогресивно-слободан
начин. По том питању, музичар Овидију Ђулвезан истиче да
цени такво решење јер оно појашњава ствари, а проф
Лучијан Сурлашиу бележи: „Усвојивши оно што је битно у
многим правилима контрапунктне сколастике, аутор ставља
студентима на располагање капиталну књигу, озбиљан увод
у сложену дисциплину која јесте полифонија“.(27)

САВА ИЛИЋ ТРАГОМ БЕЛЕ БАРТОКА
Када је са достојанства ванредног професора Музичког
факултета, после две деценије узорнога педагошког рада,
враћен као наставник у основну школу, постављен му је
захтев да, ради обезбеђења сталности, полаже испите за
наставне степене у општој настави, као сваки новопечени
апсолвент. То ће и учинити. Полажући 1980. највиши
наставни степен, требало је да пред комисијм Букурештанског
конзерваториума подржи и неки рад, што за њега није
представљало тешкоћу: иступио је сa списом o записима Беле
Бартока (27А).
У ствари, том темом он се почео бавити још 1977.
године на предлог музиколога Ласла Ференца (Ferenc László)
из Клужа, који је спремао књигу поводом стогодишњице
рођења Беле Бартока. У писму које му Ласло Ференц беше
упутио 21. марта 1977. истакнута су два суштинска питања:
Како се мелодије које је записао Бела Барток уклапају
у општи склоп српског фолклора;
РЕКВИЈЕМ У ДУЕТУ

55

 Колико су оне специфичне за фолклор Срба у
Румунији.
Преписка међу њима потрајала је неколико година.
У завршници Ласло Ференц је објавио две књиге на
тему Беле Бартока, обе у Издавачкој кући Критерион у
Букурешту: 1980. као аутор, под насловом: Bartók Béla.
Tanulmányok és tanúságok (Бела Барток. Студије и
сведочанства); 1981. као приређивач, под насловом: Bartók
dolgozatok 1981 (Студије о Бартоку 1981). Прилог Саве
Илића није уврстио. У писму од 31. децембра 1981. ставио
му је до знања да га сматра неприхватљивим.
Тако је ова студија остала позната само по умноженој
и вероватно не коначно редигованој верзији из 1980, на
румунском језику, прилагођеној за испит пред Комисијом за
наставни степен. Наслов гласи: Contribuţiile lui Béla Bartók la
culegerea şi cercetarea folclorului sârbesc din Banat (Допринос
Беле Бартока прикупљању и истраживању српског фолклора
у Банату).
У приступном делу он се, истина сасвим узгредно,
позабавио претходним ранијим записивањима и обрадама
српских мелодија с нашег подручја. Његови закључци би се
могли свести овако:
 Песме које је објавио Александар Николић нису му
познате, нити их је могао добавити из библиотека које су му
биле доступне, па се о њима није детаљно ни изјашњавао.
Знао је њиховог аутора као музичара, није га знао као
фолклористу. Било му је познато да су у питању хармонизације за хор, дакле, не чист фолклор.
Нешто конкретнија грађа Фрање Кухача, у коју је имао
увида, чинила му се мањкава по томе што не наводи ни
казиваче, ни места записивања, него само широку област:
Банат.
 Приступ Беле Бартока у књизи, коју је имао пред
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собом, научно је исправан, јер наводи начин и места записа,
такође и казиваче, дакле одише достоверношћу, коректношћу
одговорно обављеног посла.
С тим закључцима кренуо је Сава трагом Беле Бартока.
Места Моноштор и Саравола налазе се у непосредној
близини његовога родног Варјаша а и Темишвара, нису му
била непозната, па је пошао онамо с тврдом намером да
испита детаље и покуша да васпостави трасу некадањих
подухвата.
Прво изненађење било је да се нико, ама баш нико није
сећао Беле Бартока и његовога записивања од пре пола века.
У Моноштору није ушао у траг ниједном од четворице
казивача које помиње Бела Барток; није их било у сеоском
памћењу, није их нашао на споменицима са сеоског гробља,
ни на општинским списковима сеоских становника, који су
му били доступни из 1915. године. Једино се неки мештанин
стар 84 године, Петар Савулов, магловито присећао Милана
Марковића, Србина тамбураша, примаша, који је имао своју
банду и однекуд долазио те свирао за новац, али не само
српски, него и маџарски, и румунски, и немачки, како је
друштво тражило; тај Милан је имао сина у суседном селу
Кнезу, а и син је био умро.
По тим налазима или управо по неналазима, је начелно
закључио да записи у Моноштору нису аутентични локални
фолклор, казиван од мештана, него запис према извођењу
тамбурашке банде састављене од људи из разних места, која
је крстарила по околини недељом, празником, о црквеним
славама, о свадбама и слично, а имала репертоаре за разне
прилике и укусе и селила музичке мотиве из места у место,
мешала их и кинђурила, не водећи строго рачуна о
аутентичности.
У Сараволи је Бела Барток имао само једног казивача,
који није желео да му се ода име. По казивању мештана,
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Сава Илић је установио, са извесном вероватноћом, да је у
питању гајдаш који се још памтио, неки Сава Глоговчан, син
Богин, кога су звали Сава Свирац, а погинуо је у Рату 19141918.
Тако, по неком општем налазу Саве Илића, Бела Барток
није систематски записивао српски музички фолклор, него је
то чинио узгред, кад се с њим сретао. Мањак његовога
подухвата је и у томе што је имао само два казивача: у
Моноштору групног (свирачку банду), у Сараволи
индивидуалног (гајдаша), а ни о једном није много знао или
бар није оставио више података.
Наредни посао Саве Илића био је упоређивање записа
Беле Бартока с материјалом који је сам записао у ужој и
широј околини наведених места. Уза сваку мелодију Беле
Бартока ставио је свој одговарајући теренски запис из
педесетих година и запазио следеће:
Бела Барток је вероватно знао српски: записи уз ноте,
исписани српски азбуком латиницом, немају ни ортографских
грешака;
 казивачи из Моноштора можда и нису били, или бар
не сви, Срби; такве тамбурашке банде обично су већином
чинили Цигани, несталног, променљивог места боравка;
износи претпоставку да ни Милан Марковић није из
Моноштора;
 мелодије које је записао Бела Барток сувише су
оптерећене мелизмама, нацифране, декорисане, мелодијски
изломљене, што бива код виртуозних свирача који зарађују
хлеб свирајући по ћефу наручилаца, али није карактеристично за аутентична народна извођења;
 понеке су мелодије толико обрађене, да не личе на
фолклорне обрасце за које се издају (Мало коло, Велико коло);
оне сувише одударају од образаца које је Сава Илић затекао
на терену 1952-1960. Он прихвата становиште Беле Бартока
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да народне мелодије нису оковане за вечност, непроменљиве; ипак сматра да је пола века у фолклору сувише кратак
временски размак за крупне преображаје какви произилазе из
поређења двају записа;
 седам записаних мелодија (редни бројеви 7-11 и 2021) има аутентичну фолклорну вредност, уз мања одступања
каква се редовно срећу од извођача до извођача и од места
до места;
 осталих 14 записаних мелодија има документарну
вредност, као сведочење о миграцији тема и мотива и о
виртуозности, односно инвентивности и сналажљивости
свирачких састава;
у записима из 1912. има неколико мелодија које су се
1952-1960. ређе сретале, памтили су их само старији, а има
и мелодија које се више и нису сретале, па записи Беле
Бартока имају и историјски значај;
 неке записане мелодије срећу се у српском фолклору
Баната, али на сасвим другом ареалу;
 понеки записи и нису чисте мелодије, него сплетови
или просто низ уметака у основно музичко ткиво; могуће је
да су их тамбурашке банде преузеле са каквих грамофонских
плоча или научиле од других, познатијих свирачких састава;
 неке мелодије сигурно нису народне, него уметничке
композиције којима се знаду аутори (Српкиња); изгледа да су
подметнуте записивачу, а он је насео;
у коначном, ако је етнографски приступ Беле Бартока
и био чиста случајност, те као такав ограничен у домету,
уследио је као реткост и у правом часу, непосредно пред
Светски рат, када ће Банат доживети стресове какви не могу
а да не оставе ожиљке и на фолклор; с друге стране, музички
приступ је био сасвим коректан, и то придаје несумњиву
предност и вредност Бартоковом подухвату.
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Сводећи ове закључке Саве Илића, у прилици сам да
скренем пажњу на њихов значај али и на домет.
 Сава Илић није био по образовању ни фолклориста
ни етномузиколог; истина, на том се пољу, силом прилика,
много трудио и сам усавршавао, урадивши више него многи
професионалци. По томе се, ипак, његове замерке Бели
Бартоку морају разматрати као двоструко субјективне: можда
понешто аутентично народно није осетио као такво, а можда
има и других неаутентичних мотива, осим Српкиње.
 Он је кренуо на терен не узимајући у обзир
демографске промене дотичних места. Године 1911, дакле
само нешто пре Бартокова проласка, у Моноштору је живело
405 Срба, а у Сараволи 1509, а већ их је 1940. било знатно
мање: 283, односно 1044. Да тај силазни процес и није
убрзан (као што јесте био) исељавањем и асимилацијом,
Сава Илин не би могао ни 1958, камо ли 1978. затећи село
какво је затекао Барток.
Поређујући своје записе с Бартоковима, он превиђа да
лично није записао ниједну песму ни у Моноштору ни у
Сараволи.
У поређењу с Бартоком, који је записивао објективно
фонографом па имао затим времена да рашчитава и
преписује, он је бележио по слуху, што уноси знатну
субјективност и понекад немогућност да се свака нијанса
пером ухвати. Приде, то је чинио још неискусан, на самом
почетку својих музичких напора. Зато његови записи могу
бити мање прецизни, технички мање поуздани од
Бартокових.
 Сматрајући да је пола века кратак период за крупне
мелодијске преображаје у фолклору, он не узима у обзир
битну чињеницу да је медијско преношење фолклора преко
грамофона и преко радија узело маха управо после
Бартокових записа, те да је судбински утицало на миграцију
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тема и мотива и на продор компоноване музике до њенога
поистовећења са фолклором. У том склопу је и наш овдашњи
живаљ снажно запљуснут, па и код Саве Илића има подоста
ауторских песама које је срео прихваћене као народне, а и
песама са далеких подручја: у Ченеју је записао песме Учи
ме, мајко, светуј ме и Коња кује Диздаревић Мехо, у
Варјашу – Врћај коња, Ћерим Абдул-Аго и Да знајеш, моме,
да знајеш, итд.
 Његове претпоставке о могућим путујућим тамбурашима веродостојне су, али он не примећује да је Барток,
свакако по слуху, нека имена погрешно навео: Има Јовић је
без сумње Сима Јовић, а Димја Урмаз – највероватније Дина
Бурназ; то су имена и презимена која се редовно срећу на
подручју. Да је ове тражио, можда би резултат претраге био
бар приближан, као у случају Милана Марковића. Најзад,
што се Милан Марковић тако изричито изјашњава да је из
Темеш Моноштора може да буде сасвим у реду, а као
Моношторац могао је да припада свирачким саставима из
других места. Што се пак тиче казивача из Сараволе,
проверио сам и нисам нашао Саву Глоговчана сина Богиног,
који би погинуо у Рату; погинуо је, међутим, Бога Глоговчан!
Крај свега тога Сави Илићу ваља одати достојно
признање, бар као једином овдашњем Србину који је о
записима Беле Бартока зглавно размишљао. Штета је што
није био потпомогнут па и материјално подстакнут да своје
трагање потпуно истера на чистину. Колико је то било
захтевно и одговорно види се из чињенице да три деценије
после његовога подухвата нико се други није тога прихватио.
А због чега његов текст није унет у зборник за који је
наручен и написан – остаће загонетка. (28)
Стеван Бугарски

РЕКВИЈЕМ У ДУЕТУ

61

КАЗИВАЧИ НАРОДНИХ МЕЛОДИЈА
Када се 1958. године појавила „Антологија српских
народних песама“ (објавило ју је Издавачко предузеће за
музику из Букурешта, а не Критерион, како је назначено у
издању из 2006. књиге „Музичко наслеђе Срба, Шокаца и
Карашеваца у Румунији“), с обзиром на тадашње (не)прилике
скоро потпуне оцепљености Срба из Румуније од матице
(изузев „веза“ преко емисија Радио Београда), одјек међу
овдашњим нашим живљем био је веома снажан. Рекосмо
снажан да бисмо употребили благу реч, а уистину, тај је
догађај био – данашњим речником казано – шокантан. Пошто
– не заборавимо! – овдашњи су Срби на своју грбачу морали
да носе и прогоне (сетите се депортације у злогласни
Бараган, а ту је само из Варјаша прогнано више од 70
породица), и затворе (као „народни непријатељи“ или
„ровачи против државног поретка“, па чак и зато што су
„желели да се Банат отцепи од Румуније и припоји тадашњој
Југославији“, а само из Варјаша било је 18 политичких
заточеника Срба), али и разноразна друга злостављања (да
наведемо једино сврставање у редове „кулака“ већине
вреднијих домаћина), а и да не помињемо период када је
свака књига на којој је „стајало“ да је штампана у Југославији,
сама по себи – као таква – изазивала сумњу, независно да ли
су то биле, рецимо песме Јована Јовановића Змаја, роман
Јанка Веселиновића „Хајдук Станко“, комедије Бранислава
Нушића и тако даље.
Али... догодило се, не поновило се!
Дакле, појава „Антологије српских народних песама“
Саве Илића била је датум за памћење. Књига је крунисала
вишегодишње залагање једног ентузијасте, тада већ академског музичара, који је - и сам искрени заљубљеник и
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реномирани извођач српских народних песама, уложио много
труда да све то нотно „запише“ и „пренесе“ нам баш онако
како су људи тога доба те песме и певали. Односећи се на
мелографски рад Саве Илића Јелена Јовановић у збирци
„Музичко наслеђе Срба, Шокаца и Карашевака у Румунији“,
коју је приредила 2006. године, истиче да је „аутор на терену
боравио у време када су у етномузиколошкој пракси већ
увелико употребљавани магнетофони који су обезбеђивали
поуздан тонски запис и омогућавали његово верно бележење
нотним писмом. Судећи по записима и коментарима Саве
Илића, у којима се не помиње никакво техничко средство,
закључујемо да је већина његових транскрипција настала на
лицу места, односно да су му извођачи певали и свирали „у
перо“, баш као пионирима записивачког рада у Србији“.
Закључак је и те како тачан, што – ако је уопште и потребно
- потврђује „из прве руке“ или „са лица места“ и један од
приређивача ове књижице који је – иако „клинац“- био
очевидац делања на терену, у родном Варјашу. Међутим, овој
констатацији треба придодати одношење на чињенично
стање у Румунији у том периоду. Наиме, јесте да су средином
прошлога века „сакупљачи“ и истраживачи фолклорног блага
користили „модерна помоћна средства“ тога доба, о којима је,
јамачно, и Сава Илић знао, али до тих... средстава није могао
(или тешко да је могао) да дође – тада у нашим приликама и један полетарац, обичан заљубљеник у народну песму, па
макар он био студент музичке академије!
Овом приликом, дошли смо и на идеју да није наодмет
да покушамо да одгонетнемо ко су били казивачи Саве
Илића, јер треба се – неизоставно – и на њих бар подсетити,
пошто су и они били „творци“ те антологије.
Сад, ако само погледамо списак казивача из Варјаша,
као познаваоци оновремених прилика и људи, можемо рећи
да је, оно што се прво даје приметити, то да се Сава Илић
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најпре ослонио на један доста узак круг људи-казивача, што
и треба разумети, јер – опет подсећамо на временске
(не)прилике! – сигурни смо да је било и људи који су –
страхујући од могућих последица – чак и одбили да се огласе.
Видите, већину мелодија је Сава Илић прибележио од 1952.
до 1956. године!
Како смо започели одношење на казиваче, пре него
што понешто „проговоримо“ о свакоме понаособ, покушаћемо
да их – по субјективном виђењу – сврстамо у некакве,
назовимо их категорије. Наравно, за све казиваче треба
назначити да су то били добри познаваоци народних песама,
а многи од њих – као што ће се и приметити кад се будемо
односили на свакога поименце – чак и својеврсни
професионалци. У први би круг казивача „ушли“ сродници,
својта (мати Ружица Илин, ујак Лазар Аћимов). Други круг
сачињавају људи који су у Варјашу становали у комшилуку
(Миливој Мунћан, Богдан Лазаров, Зорка Лазаров, Ленка
Николић). Потом би могли „доћи“ у неку руку сакупљачеви
вршњаци (Божидар Петров, Сава Лазаров, Арса Росић,
Борислав Белин). Друга једна категорија „окупља“ такозване
професионалце, то јест људе који су – мање или више – од
музике и живели (Сава Грујић, Душан Николић или Иван
Петров). И – најзад – ту су и „обични“ дилетанти (Живко
Жикић, Миланко Секулић, Ђулијана Мишков, Паја Остојин).
Ако, међутим, сагледамо – опет - оновремене прилике у
културном животу Варјаша, можда зачуђујуће делује како то
да међу казивачима Саве Илића немамо учитеља Васу Росића
(дугогодишњег хоровође Певачког друштва „Орао“),
наставницу Ангелину Росић, која је „на својим плећима
носила“ све подухвате на културном плану, па музичаре
Станислава Бељина, Јоцу Лукина, Душана Петрова, па и
Милана Стефановића или Милутина Пејића. Такође,
изненађује чињеница да међу казивачима нема ни Душана
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Зарина, умешног гајдаша. Треба још назначити и то да многих
имена добрих познавалаца српског фолклорног блага нема
међу казивачима због тога што они у том периоду (1952 –
1956) нису били у Варјашу, већ - депортирани у Бараган.
Од песама, заступљених у већ назначеној књизи,
већину мелодија Сава Илић забележио је у свом родном
Варјашу. Од укупно 538 песама - 310 је забележено у Варјашу.
Овом се броју придодају још 20 записаних по сећању самога
мелографа, што значи 330. Кад тако стоје ствари, као
Варјашани, није наодмет да „завиримо“ у казиваче и
покушамо да скинемо вео заборава са њих, то јест
прибележимо понешто о свакоме.
А ко су били ти казивачи у Варјашу, изнећемо –
онолико колико смо успели да сазнамо – азбучним редом.
ЛАЗАР АЋИМОВ (1916 - 1976). Од њега је Сава Илић
забележио 17 песама. Ратар по занимању, стекао је само
основно образовљње. У младости је од варјашких тамбураша
„научио да свира“ и био члан многих тамбурашких друштава
које су – у предратном доба – „стваране“ често по потреби
момента. После 1960. године постао је члан оркестра
Српског државног ансамбла у Темишвару и у том својству
наступао на разним сценама. Свирао је бегеш (контрабас).
Треба, такође, назначити да се још у предтарном периоду
прикључио раду Српског певачког друштва „Орао“, где га
„налазимо“ од 1935. године па до преласка у Ансамбл. Имао
је два сина – млађи, Арса, несрећно је погинуо педесетих
година од удара струје, а старији, Милан (1949 – 2010), био
је геолог по занимању, а бавио се и ликовном уметношћу
израдивши више копија познатих слика. Иначе, Лазар Аћимов
је био ујак Саве Илића, то јест брат његове матере, Ружице.
РАВОСИЈЕ АЋИМОВ (1886 - 1956). Кад се упитамо ко
је био овај казивач, делимичне одговоре налазимо у самим
забелешкама, када се и назначује име и презиме, старост и
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година када је песма забележена. Према казивању самога
Равосије, сазнајемо да није био из имућне породице, пошто
је – трбухом за крухом – морао у Америци да потражи зараду.
Наиме, на крају социјалне баладе „Чујте, браћо, сад ове
прилике“ (у којој се описују страдања Банаћана на лађи којом
путују) стоји напомена самога казивача: „Ту сам песму научио
кад сам деветсто пете путов’о за Америку, па тамо на галији,
кад смо се враћали, смо је скитили. Отиш’о сам сирома’, а
вратио се кући, као и многи други – гоља“. Уз другу једну
песму – „Кад се лађа поче крећати“ – опет имамо напомену
„Песму сам научио тамо, на галију, кад сам 1905. путовао у
Америку“. Свеједно, име Равосије Аћимова налазимо – дуги
низ година – и међу члановима варјашког Српског певачког
друштва „Орао“, што само још једном потврђује да је одиста
поседовао прикладне гласовне способности. У вези њега,
треба напоменути да је имао и сестру Ленку, и кћерку Зорку
чија имена, такође, налазимо међу казивачима Саве Илића, а
о којима ћемо нешто касније. Веома је интересантна
чињеница да је, међу песмама које је Сава Илић записао од
овога казивача, и тужна балада „На граници увенула ружа“,
о којој Равосије Аћимов тврди да је то „песма која се певала
четрнајсте, кад је избио Светски рат“. Због своје посебности,
цитираћемо је у целини.
На граници увенула ружа,
Многе сеје остале без мужа,
Многе сеје остале без мужа.
На граници увенула ружа,
Многе сеје остале без мужа.
Хајде, брате, да молимо краља
Да отпусти неколико дана.
Немој, секо, сад одпуста нема,
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Сад се војска на граници спрема.
Ветар дува, гора се прелама,
А мајка се с децом разговара:
Децо моја, ала сте ми мали,
Рано сте ми без оца остали!
Не знамо (а не наводи ни Сава Илић) да ли је ова
песма настала у овим крајевима, али, можда, то није ни
важно. Факат је да се она певала и овде, што још једном
доказује – ако је уопште и потребно - да су овдашњи Срби
(мада су били аустро-угарски грађани) били душом и срцем
уз Матицу. Присетимо се само да, међу Солунцима
ратницима, налазимо и Варјашане, а то су, према подацима
из архива Савеза удружења потомака српских ратника и
добровољаца од 1912. до 1918. године, следећи: Рада Лазаров
(Живков)-рођен 1893. године, Рада Корђеш (Средин) рођен
1882. године, Стеван Николић (Аркадијев) - рођен 1886.
године и Милан Вујковић (Костин) - рођен 1884. године.
Нажалост, у одношењу на Равосију Аћимова, треба да
назначимо и неке недоумице (па, можда, и пропусте) до којих
је дошло при штампању књиге „Музичко наслеђе Срба,
Шокаца и Карашеваца у Румунији“. Наиме, у Регистру
казивача стоји да су од њега забележене 32 песме, а у тексту
„видимо“ да је песму под бројем 351 отпевала Ружица Илин.
Неподударања има и у вези старосног доба Равосије
Аћимова. Некад стоји да је 1953. имао 68 година старости, а
други пут да је исте године старости имао 1954.године. И
још једна недоумица. Испод песме број 10, очито погрешно,
стоји да ју је „отпевао Радивоје Аћимов“. Но, немојте
замерити што износимо и ове „ситнице“, али – тачности
ради – морало се рећи.
БОРИСЛАВ БЕЛИН (1936). Новинар у мировини.
Српску основну школу завршио је у родном селу, а Српску
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мешовиту гимназију у Темишвару. Дипломирао на
Новинарском факултету у Букурешту и радио као
професионални уредник Српске емисије Радио Темишвра (до
1984, када је ова насилно укинута), а потом - до умировљења
- као новинар у српским гласилима „Банатске новине“ и
„Наша реч“. У младости је био један од чланова варјашког
оркестра модерне музике „Паја Патак“, у ком су још
наступали Милутин Пејић, Михајло (Браца) Остојин, Васа
Гуран, Светозар Николић, Милан Јаношев, Пера Лукин и
Душан Петров. Од 1981. године један је од чланова-оснивача
темишварског Српског вокално-инструменталног састава
„Слога“ који је деловао под упутством Томислава Ђурића. У
„Слоги“ је деловао до гашења исте, почетком деведесетих
година прошлог века.
САВА ГРУЈИЋ (1888 - 1962). Није Варјашанин
пореклом, али се ту настанио још као младић. Родом је – како
је записао сам Сава Илић – из Росламоша (изгледа да је
назив преузет из црквених протокола, село је Оросламош,
данашње Банатско Аранђелово у Србији - пр.п.). У музичком
животу Варјаша одиграо је, као врсни виолиниста (а свирао
је, иначе, све жичане инструменте), једну од прворазередних
улога као члан разних састава али и као упућивач многих
полетараца. Живео је углавном од свирања. Од њега „имамо“
23 записане песме. Обзиром да у збиркама Саве Илића
имамо и нотни запис, али и адекватан текст, не бисмо могли
рећи да ли је Сава Грујић записане мелодије само свирао на
виолини а текст говорио или је песме свирао и певао
истовремено.
ЖИВКО ЖИКИЋ (1929 - 1985). За познаваоце прилика
помало изненађује појава овог имена међу казивачима, јер –
уистину – и „није важио“ нити за свирача нити за певача „од
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гласа“. Како га је Сава Илић „одабрао“, то се морамо
сложити да је и он био добар познавалац (и љубитељ)
српског фолклора. Иначе, био је земљорадник по занимању
са само основном завршеном школом. У збирци „имамо“ од
њега 8 мелодија.
КОВИНКА ИЛИЈИН (1877 - 1960). Када је од ње
забележио Сава Илић једну од песама (баладу „Љуљала Мара
брата Омера“) било јој је 75 година. Била је то смирена,
ћутљива и у себе повучена старица која је живела у свом
некаквом свету. Није нам познато образовање, али је очито
била из имућније породице, обзиром на кућу коју је
поседовала. Како је међу записаним песмама балада ређе
заступљена, то проналазак ове песме јесте вредан сваке
пажње.
РУЖИЦА ИЛИН (1915 - 1989), рођена Аћимов. Од
образовања имала је само основну школу. Из брака са
Лазаром Илићем (1914 – 1982) родила су им се два сина –
Сава и Михаило. Била је одлична домаћица и примерна
мати. Радила је дуги низ година у Пољопривредној
производној кооперативи у Варјашу. После пензионисања она
и супруг јој, Лазар Илић, преселили су се у Темишвар.
Колико нам је било дато да знамо, у Темишвару није
налазила себе, тужила је за селом. На први поглед, музика њу
као да и није интересовала, али – говорили су њени суседи
у Варјашу – често је „онако за себе и своју душу“ радећи у
башти знала лепо да запева. А чим је Сава Илић одлучио да
чак 24 (25?) песама по њеном казивању укључи у свој избор
српских народних песама, јасно је да је била музички
надарена.
БОГДАН ЛАЗАРОВ (1887 - 1979) У периоду када је
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Сава Илић записивао песме с (очигледном) намером да
„састави“ једну песмарицу, био је то сувоњав али још
добродржећи старац, наизглед ћутљив и повучен у себе па је,
понекад, онима који га нису добро познавали, одавао утисак
надмености. Међутим, Варјашани су добро знали ко је и
колико је учинио за своје саплеменике. Оно, истина, није он
био врх ајзберга нити носилац културних (музичких,
поготово) активности, али био је свугде од помоћи и
широкогрудо пружао знање и умеће свакоме ко би запомагао.
По занимању био је земљорадник. Још у младости, како је
већ била традиција, приступио је Српском певачком друштву
„Орао“ и ту био басиста, дуги, дуги низ година, у ствари,
докле га је год здравље служило. Такође, био је искусан
тамбураш. Памти се да је као члан једне тамбурашке дружине
деловао још пре 1920. године. Познато је да се јављао и као
„учитељ свирања“, то јест да је младиће уводио у тајне
музицирања и подучавао их је тамбурашким вештинама.
Највероватније јесте да је баш уз његову помоћ и сам Сава
Илић први пут коракнуо у свираче. Оно што се поуздано зна
јесте, на пример, да је потоњи музичар, концерт-мајстор
Српског државног ансамбла Станислав Бељин са њим учио
како се изводе српске народне песме. У збирци имамо 11
песама које је Богдан Лазаров певао Сави Илићу.
ЗОРКА ЛАЗАРОВ (1910 - 1994), рођена Аћимов,
кћерка Равосија Аћимова. Вео година засенио је пуно тога у
вези ње, али, јамачно да јој је музика била задовољство.
Иначе, засигурно да је уз песму расла и стасавала. Не памти
се да је, као певачица, наступила на некој представи. А имала
је и те како леп глас. По њеном казивању, у своју књигу Сава
Илић је унео чак 24 песме. Та се певачка жица – да тако
кажемо – није угасила тиме што је она певала само за себе
и, можда и ретко, за себи ближњима. Њен син Сава Лазаров
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(1932 - 1989) био је одличан певач, те је средином прошлога
века наступао на разним светковинама и представама, сам
или у дуету са Божидаром Петровом. Тако је, ето, песма
прешла „с колена на колено“. Међутим, ту није крај. Унук
Зорке Лазаров, Томислав (1956) је својим гласовним
квалитетима и одличним извођењем, седамдесетих година
прошлога века, избио у први план међу интерпретаторе
српске народне музике у нашим крајевима. Најпре сам, а,
потом, и у дуету са Аницом Видак (која му постаје животна
сапутница). Деловали су поготово у оквиру Академског
културно-уметничког друштва „Младост“ и Аматерског
ансамбла „Зора“, а остварили су и низ снимака за Радио
Темишвар. У вези Зорке Лазаров уз песму „Ви, зидине, горке
стене“, Сава Илић бележи и једну веома интересантну...
породичну причу, коју, свакако, вреди и овде обелоданити.
Што и чинимо: „Вероватно је то (реч је о песми) њена
(Зоркина) сопствена креација, будући да јој је муж Милан
Лазаров, био бегунац. Крио се којекуда, као и многи други,
није хтео у рат против Совјетског Савеза. А његов таст,
Равосије Аћимов, правио је читаву буку (био је тада цивилни
полицајац у Варјашу) на рачун трезвености варјашких
полицајаца. Али жандармерија из места није познавала
односе између таста – полицајца и бегунца Милана Лазарова.
Седео је јануара месеца у бари (у „манкалупу“) 1943. и дисао
на трску. Због ледене воде није могао више да издржи, а
тамо није био сам, а да не би одао остале, дигао се и
жандари су га ухватили. Чамио је у Жилави или
Карансебешу као преступник – дезертер и комунист (иако
никад није био комунист!). Побегао је из затвора 1944,
приликом бомбардовања и крио се даље по Варјашу све до
ослобођења“. Због јединствености песме „Ви, зидине, горке
стене“ али и претпоставке Саве Илића да је то дело Зорке
Лазаров, преносимо је овде:
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Ви, зидине, горке стене,
Ви, зидине ‘лађане,
Ја ћу вама испричати
Све моје болове.
По улици младо шеће,
Сви су здрави, весели,
А ми млади несрећници
У логору затворени.
Суви лебац нам је рана,
Вода ладна као лед,
Постеља нам тврди камен –
Тако гине млади свет.
САВА ЛАЗАРОВ (1932 - 1989) Образовање – српска
основна школа у Варјашу. Занимање – земљорадник. Пасија:
српска народна песма. Као што рекосмо, средином прошлога
века, врсним извођењем. наступа на разним светковинама и
представама и сам, али и у дуету са Божидаром Петровом
(1931-1995). Осим тога јесте и један од запажених чланова
Српског певачког друштва „Орао“. Његов тенор био је, докле
је сам желео, на гласу не само у Варјашу, већ и у околини. У
књизи коју је приредила Јелена Јовановић имамо 15 песама
по његовом казивању.
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ЂУЛИЈАНА (МАТИКА) МИШКОВ (1897 - 1959). У
назнаци о казивачу стоји забележено презиме Мишковић.
Засигурно, тако је и требало да буде, но – како се оно –ић
као српско „још у мађарско време секло“, то је презиме
постало Мишков. Од образовања, завршила је само основну
школу. Можда се и не би о њој чуло и прочуло да је и добар
извођач српских народних песама да није било оног
„полетног периода“ и „организованог рада жена“ (поготово
у оквиру АФЖ-а, чији је потпредседник била) у послератним
годинама. Тада су – како је остало у сећању – жене у Варјашу
приредиле (по свој прилици за 8. март) једну представу, на
којој је као солисткиња наступила и Матика (тако су
Ђулијани казивали од милопште). Отпевала је тада, ако се не
варамо, само једну песму: „Шкрипи ђерам, ко је на бунару“.
Испоставило се да је и то било довољно да је Сава Илић
узме у обзир за казивача. У поменутој књизи имамо и ту
песму али и других 5 песама по њеном казивању. Кад смо
већ код овог казивача, вредело би напоменути и једно, по
нашем мишљењу, веома занимљиво схватање, на које се
односи и сам Сава Илић у својим „пратећим белешкама“
приликом записивања песама, а које (на основу истих)
обелодањује Јелена Јовановић. Наиме, односећи се на то да
су „у прошлости певачи и певачице били ретко виђени у
друштву и да је групно певање било омиљено“ она казује да
„се временом схватање певачког чина веома изменило“. Ту
тврдњу Јелена Јовановић поткрепљује да је, према белешци
Саве Илића, „у Варјашу забележено овакво казивање: „И није
тако се стидело, то је било дика кад певаш, а сад одма кажу:
„Шта ти матора се надигла тамо, њојзи пало на ум да пева,
нема никакви терет. Пре тако кад чујем како неко пева ко
дете, ја сам волела да чујем. А сад одма...“ (29). Нисмо
сигурни, али, судећи према „реакцији“ која је била у Варјашу
кад је Ђулијана Мишков на сцени наступила, верујемо да
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речи које бележи Сава Илић баш њој припадају. А отуда и
тешкоћа записивача, да убеди старијег да му „у перо“ пева.
Вреди још напомениути да је син Матикин, Миша Мишков,
у младости био члан варјашког Српског певачког друштва
„Орао“.
МИЛИВОЈ МУНЋАН (1893 - 1973) На први поглед,
можда и јесте изненађење што у књизи на коју се односимо
имамо чак 25 песама по његовом казивању. Сад, истина, у
доба када је Сава Илић бележио песме, овај је казивач био
поодмакао у годинама па су се само старији сећали његових
гласовних способности. Но, пошто је Сава Илић одрастао
негде у суседству, засигурно је од својих (мајке, оца или деде)
сазнао да је то добар певач. Оно што треба нагласити јесте
да је Миливој Мунћан био дуги низ година један од
ревносних чланова реномираног Српског певачког друштва
„Орао“. Тако се – рецимо – његово име налази „на списку“
чланова хора 1935. године. По занимању био је земљорадник.
ДУШАН НИКОЛИЋ (1908 - 1971). У овом „случају“
већ „имамо на тацни“ познато варјашко музичко име.
Основно му је занимање било свирка. Свирао је скоро на
свим инструментима. Кад и како је „научио да свира“, може
се само нагађати. Највероватније је да су му „учитељи“ били
старији варјашки тамбураши, јер се почетком 20. века (али и
касније, у међуратном периоду) „свирање“ преносило с
колена на колено и, мада је ретко који од тамбураша знао
нотну свирку, „обичај“ је изродио врсне свираче. Овај Душан
Николић био је члан (па и руководилац) више дружина
(тамбурашких банди), које су се „сакупљале“ или разилазиле
често и према потребама момената (свирке на некој свадби,
крштењу или друговрсном весељу). Од тих дружина памти се
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највише она која је некако организованије почела да делује
тек после 1920. године а у чијем су саставу били Душан
Николић, Милан Николић, Јоцика Пута, Аркадије Ђурка,
Ђурка Ђукин и Трифуљ Пута. Њима се касније придружују
Рада Николић, Милан Попов, Веља Тодоров и Ракила Попов.
У књизи на коју се односимо има 55 „његових“ песама. За
неке се каже „отпевао Душан Николић“, за неке „одсвирао на
виолини“, а за неке само „одсвирао“. У вези овог имена, у
назначеној књизи има и неких... колебања у погледу
старосних година казивача. На неком месту стоји, на пример
да је 1953. године имао 47 година (песма број 15), а на
другом (песма број 17) да је имао 46 година. Но, нису важне
те несугласице. У протоколу крштених у варјашкој Општини
јасно стоји да је он рођен 1908. године.
ЛЕНКА НИКОЛИЋ (1897 - 1974), рођена Аћимов,
сестра Равосија Аћимова. Међутим, обзиром да у књизи
постоје чак 25 песама по њеном казивању, опет постоји
могућност да „зађемо у необрано грожђе“. Да је била песма
или две, можда се и не бисмо зачудили, али бројка од 25 већ
обавезује. Јесте да је 1954. године (када је Сава Илић записао
њена казивања) Ленки Николић је било 57 година, а то је
доба (поготово ако имамо у виду прилике средином
прошлога столећа у нашим селима) кад једна обична – мада
вредна и промоћурена – сељанка „брине о свом
домаћинству“ и „није јој ни на крај памети“ да се песмом
бави. Заслуга је Саве Илића што је знао... у ком грму лежи
зец и то скривено благо изнео на видело. О њој Сава Илић
бележи: „Имала је са својим мужем, што су стекли, лепу
окућницу. А кад сам је у лето 1954. посетио, била је спремна
на оно што ће уследити, јер ју је вероватно обавестио њен
брат Равосије Аћимов. Пошто ме отпоздравила, рекла је:
„Морам прво да идем да намирим марву и живину, а ти мало
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причекај“. А када је почела да пева, певала је веома
изражајно и заносно, као и многи други моји известиоци.“
Иначе, кад већ пишемо о Ленки Николић, треба да
напоменемо да је њен син Арса (вероватно од мајке
наследивши наклоност према музици) био члан Српског
певачког друштва „Орао“, али и један од познатих тамбураша.
И не само то. Тај Арса Николић израђивао је својеручно и
„примице“, то јест тамбурице. Колико је нама познато, у
нашим насељима то су још чинили само чувени Кока
Марковић (из Мехале) и Атанасије (Таца) Пашић из Денте.
ПАЈА ОСТОЈИН (1898 - 1975) По занимању земљорадник. Као и већину Варјашана и њега је „привукло“ још у
младости Српско певачко друштво „Орао“, те је његов члан
био док... док је могао. У старијим годинама био је црквени
тутор. Овде имамо 11 песама према његовом казивању.
Интересантна је чињеница да је тај Паја Остојин, када је
исти Сава Илић трагао за историјатом варјашког црквеног
певачког друштва, по сећању, „пружио“ податак да је у
„Варјашу 1910. или 1911. године постојао мушки хор од преко
40 певача, у коме је он певао, а предводио га ондашњи
учитељ Рада Лунгулов, родом из Батање“ – како стоји у
књизи Саве Илића „Српски хорови у Банату“, Издавачко
предузеће „Критерион“, Букурешт, 1978. Тај је податак дуго
узиман за почетак рада певачког друштва. Међутим, факат је
да је варјашки „Орао“ (или бар зачеци тога хора) постојао још
1892, када су „школска деца“ певала на Светосавској
прослави. Али... то је већ друга прича.
БОЖИДАР ПЕТРОВ (1931 – 1995). Да ивер не скаче
даље од кладе или – по другој, опет народној, - каква врба
такав клин, какав отац, такав син, потврђује и овај „случај“.
Дакле, Божидар Петров је из породице у којој је више
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чланова страствено обожавало песме. И духовне, али и
народне. Већ смо напоменули да је (и то баш некако у време
када је Сава Илић записивао песме) био један од певача на...
гласу (тенор) и да је наступао поготово у дуету са Савом
Лазаровом (1932-1989). Но, био је и дугогодишњи члан
Српског певачког друштва „Орао“. Пошто поменусмо
породицу, истичемо да је његов отац, Влада, исто био
дугогодишњи члан „Орла“, али и црквени појац. Но, то није
све. Имао је он и једног прерано преминулог стрица, који је,
такође, био члан „Орла“. Звао се Душан. О том Душану
сазнајемо више из једног огласа објављеног априла месеца
1943. године у „Темишварском веснику“. Преписујемо га: „18.
априла пре седам година испустио је своју младу душу врли
и пожртвовани певач варјашког пев.[ачког] друштва „Орао“
наш млади друг Душан Петровић Владикин. Тога дана равно
пре седам година престало је да куца срце које је хтело да
живи, одлетела је невина душа у небеске висине, угасила се
последња искра живота, спустило се мртво тело на вечни
починак; умро је Душан Петровић. Иако те, Душане, од
твојих живих другова раздваја црна земља и читавих
минулих седам година, иако се време заборава труди да те
збрише из успомене наше, ми те се још увек добро сећамо и
осећамо међу нама твоје празно место. Прими у име целе
дружине варјашког певачког друштва „Орао“ ове стихове за
успомену, на дан седмогодишњице твоје смрти:
ДУШАНУ
У пролеће када цвета мирисаво цвеће,
Кад у башти мирише плава љубичица,
Успавана природа кад у живот креће,
Ти одлазиш мртав испред наших лица.
Испраћен од другова на последњем путу,
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Душа ти се растала од болнога тела;
Нашао си смираја у влажноме куту,
Над тобом се грубо црна земља свила.
Док је земља чекала да ти тело узе
И док је стари свештеник читао опело,
Ко планинска бујица текле су нам сузе
И плакало горко цело наше село.
Давно се угасила твоја сјајна звезда
На небеском своду што је икад сјала
И немила судбина трже те од гнезда
И вечити одмор у покоју дала.
И умро си болан у младоме добу,
Смрт победи живот – та немила смена.
Све си поно с тобом у хладноме гробу,
Остала је само вечна успомена.“
У вези овога огласа, а не удаљујући се од намене ових
редова, треба нешто још... прокоментарисати. Као што
рекосмо, тај покојни Душан имао је брата Владу, а овај је,
поред Божидара, имао још једног сина – Душана. И он је био
врсни певач. Отишао је... нешто даље од Варјаша. Дипломирао је Српску пољопривредну школу 1955. године и – у
истом периоду – суделовао као солиста вокално-инструменталног састава „Паја Патак“, у ком су – понављамо - још
наступали Милутин Пејић, Михајло (Браца) Остојин, Васа
Гуран, Светозар Николић, Милан Јаношев, Пера Лукин и
Борислав Белин. Касније Душан Петров постаје члан
Српског државног анасамбла песама и игара, где остварује
бројне снимке за Српску емисију Радио Темишвара. Но, „на
врхунцу славе“ повлачи се из Ансамбла и ради као техничар
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у Варјашу. Остао је незабораван његов наступ при снимању
Емисије „Село весело“ Радио Београда (уредници Јован
Алексић и Аркадија Живанов) када је извео песму „Кад сам
млађан ловац био ја“. Душан Петров је, нажалост, прерано
преминуо 1996. године.
У вези истог огласа, треба још нешто придодати.
Римовану посмртинцу у огласу написао је Лазар Илић (1914
–1982), отац Саве Илића. Посмртница је (иако непотписана)
његов литерарни деби у штампи. Иначе, Лазар Илић је
објавио бројне збирке песама и приповедака и роман
„Жеља“, био је уредник темишварског гласила „Правда“ и
један од уредника Српске емисије Радио Темишвара. Био је
члан Савеза писаца Румуније.
ИВАН ПЕТРОВ (1911 - 1989). Бољи познаваоци
варјашких прилика знају да је реч о једном од познатих
тамбураша. Рецимо, тридесетих година прошлога века
свирачи оснивају, поред већ „старије“ и постојеће, неку другу
групу, а предводе их “стари мајстори” Сава Грујин и Богдан
Лазаров. У тој су „банди“ Јоца Лукин, Милош Параон, Лаза
Аћимов, Живко Тодоров, Душан Стефановић, Арса Николић
и Иван Петров. Иван Петров је свирао тамбурицу и био
један од прворазредних „примаша“ у Поморишју. Засигурно
да је то и превагнуло када је – педесетих година – позван да
се придружи професионалном Српском државном ансамблу
песама и игара у Темишвару. У овом оркестру Иван Петров
остаје дуги низ година, наступајући на стотине и стотине
приредби у скоро свим српским селима Баната, али и на
сценама многих градова у којима је Ансамбл гостовао. У
вези овог имена, вреди напоменути да је његова кћерка
Даринка (1936 – 2015) била одлична певачица, такође члан
Српског државног ансамбла. Задњи пут је као солисткиња
наступила на представи вокално-инструменталног састава
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„Слога“ новембра 1982. године у дворани Музичке гимназије
„Јон Виду“ у Темишвару. И још: Иванов син, Бранислав (р.
1939) дипломирао је Конзерваторијум „Чипријан Порумбеску“
у Букурешту и, као академски музичар, свирао контрабас у
оркестру темишврске Опере, чији је сад концерт-мајстор
Бранислављева кћи, надарена виолинисткиња Нада Петров
(р. 1974), такође академски музичар.
АРСА РОСИЋ (1933 - 2000). Рођен у Варјашу, основну
школу је завршио у месту, а касније је завршио једногодишњи
течај за учитеље у Темишвару и то у периоду од 1952. до
1953. године. По завршетку течаја одређен је да ради, као
учитељ, у селу Сока. Као куриозитет, у том селу, био је
учитељ Паји Максимову, нашем познатом кларинетисти. Из
Соке одлази на одслужење војног рока после којег се не
враћа више у наставу него се запошљава, као чиновник, у
Државном пољопривредном предузећу у Варјашу где остаје
до одласка у мировину. Имао је пријатан глас и добар слух и
понекад би запевао у друштву. Остао је запамћен по изведби
песме Девојка соколу зулум учинила, а и по томе што је певао
једну стару песму, коју је научио од своје матере Данице, а
то је Вино пије Дојчин Петар, а то је песма коју је још Вук
Караџић уврстио у своју збирку народних песама, штампаној
1841. године, у Јерменском манастиру у Бечу.
МИЛАНКО СЕКУЛИЋ (1902 - 1981). Родом из
Великог Сенпетра, после неколико година службовања у
Дињашу, долази у Варјаш и ту остаје. Од образовања завршио
је само основну школу. Занимање: земљорадник. Људи који су
га познавали, тешко да би могли рећи да он „важи“ за доброг
певача или врсног познаваоца српске народне песме. Али,
Сава Илић је то... открио и у књизи забележио 9 песама по
његовом казивању. Ако ћемо по оној народној (Ивер не пада
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далеко од кладе), онда се даје објаснити, што му је син Аца,
то јест Александар (1933 - 2013), дугогодишњи учитељ
варјашки, био изврстан певач и, у младости, наступао као
солиста.
МИЛАН ФАРАОН (1882 – 1960). У вези овога имена,
конци су веома помршени, када се, уз песме, бележи име
казивача. У првом реду треба назначити да презиме није
Фараон (како је Сава Илић забележио и како су Варјашани
ословљавали), већ Параон. У књизи коју је приредила Јелена
Јовановић као казивач појављује се Милан Фараон (песме
под бројевима 9, 96, 115, 221, 231, 313).
MИЛОШ ПАРАОН (1917-2006) Био је члан Српског
певачког друштва „Орао“ и треба још назначити да је он био,
такође, један од реномираних варјашких тамбураша. Између
осталог, његово име налазимо и у друштву које је деловало
тридесетих година прошлога века а у чијем су саставу, као
што рекосмо, били, осим “старих мајстора”, Саве Грујина и
Богдана Лазарова, још и Јоца Лукин, Лаза Аћимов, Живко
Тодоров, Душан Стефановић, Арса Николић и Иван Петров.
*
Ко су били остали казивачи?
Како су аутори ове књижице у немогућности (из
објективних разлога) да – конкретно, у насељима из којих
потичу песме – затраже и податке о свим осталим
казивачима, то ћемо – укратко – прибележити неке
појединости о онима за које понешто знамо или смо стигли
до извесних поузданих детаља. Но, пре него конкретно
прибележимо о казивачима, мишљења смо да би било
интересантно да истакнемо – поређења ради – један податак
на који и не обраћамо пажњу. Као што је познато, године
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1973. Цветко Ж. Крстић објављује у Издавачкој кући
„Критерион“ у Букурешту под насловом „Ој, јаворе, јаворе...“
клисурске народне песме. Збирка има око 150 песама, а
казивачи истих јесу из скоро свих клисурских и пољадијских
насеља. Ако, међутим, упоредимо имена казивача Цветка
Крстића са именима казивача Саве Илића, приметићемо да
су само два имена иста. Сад, јесте, своју збирку Сава Илић
је објавио 1958, а Цветко Крстић то чини 1973. па је
природно да је, можда, и дошло до... смене генерација, али
јесте могуће и то да је Цветко Крстић намерно за казиваче
„узимао“ друге људе, обзиром да је познавао садржај књиге
Саве Илића. Но, било како било, ето у року од 15 година од
једне до друге књиге од казивача остадоше једино Живко
Стојковић (рођен 1905) и Душан Милојевић (рођен 1895),
обојица из Белобрешке.
Но, да сагледамо ко су били казивачи из неких насеља.
Велики Семиклуш.
БОЖИДАР КЕРПЕНИШАН (1923 – 2011). Ако
прелистате српску штампу педесетих и прве половине
шездесетих година (“Правда”, “Културни упутник”, “Народна
култура” или “Нови живот”) често ћете наићи на његово име.
Потписивао је не само новинарске написе, него бројне
песме. Основну школу похађао је у родном граду (1930 –
1937) и потом изучио кројачки занат. Послератно време,
нови токови друштва довели су и њега, иначе – очито –
заинтересованог за писану реч, у редакцију тадашњег гласила
на српском језику – “Правда” – већ 1948. године. Ту,
временом, постаје чак и заменик главног уредника. Треба,
међутим, навести и то да је ванредно (1961. године) завршио
српску гимназију. У штампи остаје запослен до 1972, када се,
из здравствених разлога, пензионисао. Иако је, како рекох, до
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средине шездесетих година стално био присутан поетским
радовима на ступцима наше штампе, ваљда осећајући лимите
сопствених могућности, а не смогавши снаге да крене
стазама поезије која јесте поезија а не паролаштво, тада – по
свој прилици - престаје да пише, А до тада био је објавио
две збирке песама – “Вољеној отаџбини” (Државно издавачко
предузеће за књижевност и уметност, Букурешт, 1959) и
“Вечита младост” (Издавачко предузеће за књижевност,
Букурешт, 1964). Наведимо и то да је заступљен и у
антологијама објављеним између 1950. и 1971. године: „За
мир – против Тита“, „За срећну сутрашњицу“, „За живот – за
мир“, „Под заставом слободе“, „Путеви славе“ и „Светионик
деценија“. У зборнику „Музичко наслеђе...“ имамо, по
његовом казивању, 29 записаних песама.
АЛЕКСАНДАР ШАЦА НЕДЕЉКОВИЋ (1921 - 2010).
Легенда наше тамбурашке музике, а поготово наших солиста
о коме вреди... издвојити мало више простора. Како је он
дошао... у српску песму? Сећа се: „У свим српским кућама
мог детињства радо се певало. Били су ту познати
тамбураши. Осим тога... моја кума је у кући имала радиоапарат, а у оно време то је била реткост у нашим селима.
Радо сам одлазио код куме да слушам народне песме. Иначе,
као ја чинили су и други. Кад је Радио Београд емитовао
народне песме, скоро да се прекидао сваки посао. Можда
отуда и мене у песми... А можда... Е, јесте, моја је мати
имала пријатан глас и лепо је певала. Отац мој свирао је на
двојницама. Биће да је све то... кумовало мојој одлуци.“ Али
– зна се – Темишвар је био и остао прави магнет. Ко жели
да „се оствари“, долази у Темишвар. То чини и А.
Недељковић 1939. године, а доводи га овамо познати тада
сенмиклушки тамбураш Коста Обрадов. Запослио се и...
нашао повољан терен да постане певач. Певао је у Колу
српске омладине, аматерском друштву тадашњих Срба. У току
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рата и он буде мобилисан, али не одлази на фронт. Крије се
као бегунац и под „позајмљеним именом“ као Сава Попов
пева по кафанама у Араду, Решици и Карансебешу. После
рата био је у дружини која је деловала у оквиру Савеза
културно-уметничког друштва (СКДУР) као члан хора. Радио
је и у књижари. И певао у кафани... „Код Ченејке“. Па у некој
другој кафани, у самом центру града, близу Трга Уједињења
– опет где су само Срби свирали и певали. О том периоду,
хтео је да нагласи: „Не знам да ли је познато, али треба
знати да смо ту радили од 12.00 до 14.00 сати. За време
ручка. И то је било оно право време за песму“. Кад је видео
да се ми мало чудимо и осећао да нам на уснама лежи
питање како је бивало увече, насмешио се и... појаснио: „Па,
ко је видео кафану, где се увече не свира!“...
И дошло је до оснивања Српског државног ансамбла
песама и игара. Александар Шаца Недељковић је, као
првокласни извођач, приступио професионалном... „бављењу
овим занатом“. О томе нам је рекао: „Сваки Србин
професионално приступа својој изведби. Свирао сам и
певао, дабоме, и на свадбама и весељима. Никада нисам
сматрао да на један начин певам на сцени, а другачије у...
другим околностима. Јесте, на весељима и „поруче“ песму, а
ти треба да удовољиш тој жељи. Но, зна се да ћеш и то...
срцем отпевати. А што се професионалности и Ансамбла
тиче, ту је већ... другачије. Да напоменем само: пре Ансамбла
имао сам прилику да свирам са Коком Марковићем из
Мехале. Био је прави мајстор свог заната! У Ансамблу сам
„дошао у додир“ са другим бројним тамбурашима који су
овамо стигли из разних крајева Баната. Но, ми у Ансамблу
смо, у свакој прилици, свакој представи поклањали изузетну
пажњу, без обзира да ли наступамо у Темишвару, Букурешту,
у неком од српских насеља или другде. Ту су били многи
врсни свирачи и певачи, скоро све што је најбоље у нас
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постојало онога тренутка у свим нашим селима. А ту је
почела и... права школа музичког усавршавања. Једноставно,
сваки је настојао да од колеге... присвоји оно што је овај
боље чинио, па да тако и своје мајсторство усаврши.“
Годинама, дуги низ година био је на сцени. Из новинарске
радозналости, упитали смо га како је бирао репертоар. Овога
пута одговорио је као из пушке: „Волео сам и волим ја све
песме, оне старе, изворне, што сада кажу. Али треба изабрати
оно што погодује твоме гласу, зар не? Што се мене тиче,
било је једноставно: сакупљао сам песме. Памтио мелодије.
Писао речи. Имао сам око 1.400 записаних песама.“ Узор му
је био Милан Томовић.
Након насилног укидања Српског државног ансамбла,
при румунском професионалном ансамблу остала је мала...
српска група „Коло“: оркестар, солисти и неколико парова
играча. О том периоду, нагласио је: „Ми смо и тада настојали
да се покажемо. Да изнесемо на видело шта знамо и како
умемо, не би ли разумели да је укидање Ансамбла била
погрешка. Но, меродавни нису схватили то или нису хтели
да схвате. Нису схватили чак ни то колико смо ми
професионално приступали свакој српској песми“. Мада је
још дуго могао бити на сцени, према ондашњим законима,
требало је да и Александар Шаца Недељковић пође у...
мировину. Мора се признати, међутим, да је за ту прилику
организована посебна представа. Било је то 11. априла 1976.
у дворани Клуба железничара у Темишвару.
Тихо и полако, мада нерадо, Александар Шаца Недељковић запутио се мировинским стазама. За њим су остали
само снимци – који се сад, на жалост, све ређе и ређе „врте“
на радију. А ту је и једна касета с избором његових песама
коју је залагањем Лазе Кнежевића 2002. године објавио
Савез Срба у Румунији. Сава Илић је у своју рукописну
збирку укључио 35 песама по његовом казивању.
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Дињаш.
НИКОЛА ВЕСЕЛИНОВ (1922 – 2000). У збирци
„Музичко наслеђе...“, ако је „судити“ према Регистру казивача,
од њега је Сава Илић записао 15 песама. Међутим, када
сагледамо и које су све то песме, приметићемо да је казивач
песама под бројевима 236 и 251 био Божидар Петров, а
песме под бројем 237 – Миланко Секулић. Недоследности
има и у погледу године старости Николе Веселинова у
моменту казивања песме. Једном стоји да има 28, а другом
приликом да има 31. годину. Но, схватимо то само као
недоследности. Иначе, Никола Веселинов је био дугогодишњи члан редакције темишварске „Правде“ и ту га је
упознао и – највероватније – ту и забележио Сава Илић
песме по његовом казивању. Треба, међутим, истаћи да је
Николин син Милован Бата Веселинов био врстан
хармоникаш и деловао, углавном, у оквиру АКУД „Младост“.
Иселио се и Немачку.
Темишвар.
ПЕТАР КОСТИЋ (1890 – 1957). „Свршио је учитељску
школу у Темишвару 1911. године. Учествовао у Светском рату
и био у руском заробљеништву. Радио је као учитељ у
Темишвару (Фабрици), Ченеју, Семпетру и Српској
мешовитој гимназији, али је повремено имао и друга
занимања. Осим тога, будући музички веома обдарен и
спреман, стално је обучавао и водио српске темишварске,
касније, по задатку, и неке сеоске хорове. Био је карактеран
и доследан... Преломне године 1946. остао је на
вероисповедној школи и преузео, тада већ незахвалну,
дужност епархијског школског референта, на место
свештеника Радивоја Фенлачког. Писао је на теме из области
своја два животна позива: музички живот и школство и то
почев од 1924. па све до 1947. Није писао ни много, ни
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често, ни на брзину. Чекао је да се утисци слегну, да се
добро промисли, да се разбистре права решења. Његови
текстови прожети су солидним знањем, јасним изражавањем
и правилним закључивањем... Пратио је музичка догађања у
Темишвару и о њима писао... Обухватао је теоретска и
практична питања и његови текстови јесу најбоље што је код
нас написано у области музичког живота. Као искусан
учитељ, обрађивао је опште теме из педагогије и
психологије, заједничку одговорност учитеља и родитеља за
правилно васпитање подмлатка, проблем наставног садржаја
уџбеника, стање у школама... Својим примером Петар Костић
је управо илустровао оно што је писао о улози
интелектуалца у народном животу“(30). У „Музичком наслеђу“
има две песме по његовом казивању.
СЕРГИЈА ПЕЈАНОВ (1933). Засигурно је овог казивача
Сава Илић упознао док су обојица били ђаци ниже
Гимназије „Константин Ђаконовић Лога“. Обојица су, такође,
наставили школовање у Српској педагошкој школи. Сергија је
апсолвирао 1952. и одмах ступио у наставу. Учитељевао је у
Старој Молдави 1952-53. школске године. Од њега је Сава у
свој зборник унео само једну једину песму – „Ђурђевска
кишица ситно росила“, а и ту једину „Сергијину песму“
имамо и у извођењу Божидара Керпенишана. Стоји записано
да је Сергија из Темишвара. Он је, међутим, рођен у Српском
Семартону, а песму је највероватније Сава Илић забележио
у Темишвару.
Фењ.
ВЕРСАВИЈА (ВЕРИЦА) ТОМИЋ (1935 - 2011). Сава
Илић је Верицу Томић упознао у Српској педагошкој школи.
Били су у истом разреду. По завршетку школовања (1953.
године) Верица Томић буде учитељица у Парцу (три школске
године), а потом 1956-57. године у Дињашу. После удаје,
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долази у Темишвар и ту буде чиновница. На жалост, друге
податке о њој немамо. У зборнику Музичко наслеђе...има две
песме по њеном казивању: „Зорице, девојко, где си синоћ
била“ и „Ој, Милане, јабуко са гране“. У истом зборнику стоји
да су песме забележене у Фењу. Мишљења смо да је до тога
дошло у Темишвару, јер се ради о 1953. години, када су и
Верица и Сава апсолвирали Педагошку школу (почетком јула
месеца), а већ септембра исте године Сава Илић је пошао у
Букурешт, а Верица Томић је била на учитељском месту у
Парцу.
Ченеј.
ЂУРА ПОПОВИЋ (1915 - 1976) У Ченеју је од овога
казивача Сава Илић забележио десет песама. Но, треба
назначити да је казивач родом из Рудне, а мелограф га је
„нашао“ у Ченеју, где је 1953. године био учитељ. Иначе, овај
казивач је – по свему судећи – основну школу завршио у
родном селу, а потом дипломирао Учитељску школу у
Сомбору 1937. године. Оданде се враћа у Банат и буде дуги,
дуги низ година учитељ у Лукаревцу, Свиници, Парцу,
Ченеју и Рудни. Већ према позиву учитељском, осим рада у
школи, неуморно се залагао за унапређење културноуметничке активности не само ђака, већ и одраслих. Ако нас
сећање не вара - а чини се да не – зна се да је остало негде
и забележено, да је чак написао текст за једну позоришну
игру, коју је младеж из Рудне и изводила.
Пожежена.
ЧЕДОМИР ЧОНКА. (1929 – 1982). Основну школу
похађао у родном месту, Пожежени, а нижу гимназију
завршио у Чакову. Похађао и учитељску школу у Темишвару.
Касније је ванредно завршио гимназију. Почео је... каријеру
као учитељ у Пожежени, а наставио у Соколовцу. Но, убрзо
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приступа редакцији „Правде“, где ради као уредник.
Наставио је новинарски... посао и у „Банатским новинама“.
Једно време био и асистент на Катедри за српски језик
букурешког Филолошког факултета. Више година био и спикер
Српске емисије Радио Темишвара. Изврстан зналац српског
књижевног језика и књижевности, написао је низ осврта о
нашој послератној белетристици. Оно, што му, међутим,
лежало на срцу била је путописна проза. Тако су и настале
његове незаборавне књиге путописа „У земљи остварених
снова“ (ДИПКУЗ, Букурешт, 1960), „Банатске слике“ (ИПЗК,
Букурешт, 1963), „Друмови и видици“ (Критерион, Букурешт,
1971), „Светковине за очи и срце“ (Критерион, Букурешт,
1973), „За поднебљем поднебље“ (Критерион, Букурешт,
1975) и „Даљине су, ипак, блиске“ (Критерион, Букурешт,
1981). Односећи се на овај жанр његова стваралаштва,
Војислава Стојановић је – својевремено - синтезно
забележила: „Ако би требало веома сажето дефинисати
Чонкин књижевни израз, истакли бисмо изнад свега
поетичност и смисао за нијансу. Он зна да открије поезију
обичних, свакодневних ствари и појава, да продре испод
коре баналности, рутинског посматрања света око себе. Али,
постоји, истовремено, у самом писцу, једно перманентно
стање лирске настројености, лирска нит од које он тка велове
поезије и њима заогрће ствари око себе“. Био је члан Савеза
писаца Румуније. Потписивао се Чедомир Чонка Клисурац.
У „Музичком наслеђу...“ има 18 песама које је Сави Илићу „у
перо“ певао Чедомир Чонка. Њима треба придодати и једну
једину песму по казивању Младена Чонке. Младен (р. 1931)
био је, иначе, брат Чедомиров, учитељ у Пожежени и
надарени репортер, који се, нажалост, прерано утопио
средином шесте деценије.
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Соколовац.
БАТА ГОРУН (1929 – 1992 ). У ствари име му је Јоан
Горун, али је остао у памћењу као Бата. Школовао се у
Денти, Соколовцу и Темишвару. Као самоуки хармоникаш
прославио се још у гимназијским данима, али су га „занату“
учили и хармоникаши Жива Кокош из Златице и Пера
Бранков из Дете. По окончању гимназије учитељевао је
најпре у Базјашу, али се убрзо премешта у Соколовац и ту
остаје до упокојења и стиче славу не само врсног
хармоникаша, већ и (заједно са супругом Штефанијом), а и у
својству директора месног Дома културе, и ревносног и
неуморног покретача свих културно-уметничких догађања не
само у месту већ и другде. Оркестар који је он организовао
убирао је аплауз – како се оно каже – „на отвореној сцени“
свугде где је наступао. Освојио је, такође, и бројна локалана
и национална признања. Сам Бата Горун одликован је
Орденом за културне заслуге IV реда. Напомињемо да му је
пасију наследила кћерка Мара, сада реномиорани музичар и
„ослонац“ свих културних збивања у Пољадији. У „Музичком
наслеђу...“ заступљене су три народне игре које је Сави
Илићу на хармоници извео Бата Горун (31).
Стара Молдава.
МИЛАН ЈОВАНОВИЋ (1924). Основну и учитељску
школу завршио је у Старој Молдави и Темишвару, а – касније
– и Филолошки факултет у Букурешту. Учитељевао је извесно
време у Старој Молдави. Био је, потом, директор Српског
државног ансамбла песама и игара у Темишвару,
потпредседник Темишварског обласног народног савета и
главни уредник листа „Правда“, односно „Банатске новине“
до умировљења. Био је велики љубитељ српских народних
песама. У назначеној књизи Сава Илић је од њега одабрао
две песме.
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ЗЛАТИНКА ЂУРЂАШЕВ (1934). Интересантан је овај
случај. Иако су четири године били разредне колеге у
Српској педагошкој школи у Темишврау, Сава Илић је – како
је сам забележио – први пут чуо да Златинка (родом из
Чавоша) пева тек у лето 1953. године, у време полагања
државног испита. Овога пута, међутим, то су биле песме не
из горњебанатских крајева већ из Клисуре, где је Златинка
била тада учитељица. А певала је „што је тамо чула и
начула“. Ионако заинтересован за српски фолклор, Сава Илић
констатује да је то певање „била новина, па је дотичне песме
забележио“. Иначе, у зборнику „Музичко наслеђе... „ имамо“
шест песама које је учитељица Златинка „у перо“ певала
мелографу.
*
Кад већ пишемо о казивачима, треба – неизоставно –
указати и на то да није све песме Сава Илић сакупио
непосредно, то јест у директном контакту с овим или оном
певачем, већ је искористио и... благодати технике. Тако је
1977. године, вероватно при документисању за књигу Доба
потпуног признања, коју ће објавити 1982, саслушао снимке
свих радио-приредби које је организовала Српска редакција
Радио-Темишвара. Узгред буди речено, те су приредбе
одржане у Дињашу (19.11.1968), Српској гимназији у
Темишвару (10.12.1968), Српском Семартону (марта месеца
1969), Варјашу (6.априла 1969., а то је било у сарадњи са
Емисијом „Село весело“ Радио-Београда), Иванди
(23.11.1969), Соки (19.12.1971), Великом Сенмиклушу
(01.02.1975), Карашеву и Клокотићу (пролеће 1975, односно
август 1976), Великом Сенпетру (25.10.1975), Белобрешки
(06.12.1975), Денти (14. 02.1976), Српској гимназији у
Темишвару (26.02.1976), Ченеју (14.03.1976), Старој Молдави
(07.11.1976), Петровом Селу (19.02.1977), Чанаду (04.06.1977)
и Љупкови (02.10.1977). Дакле, слушајући снимке са свих тих
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радио-приредби Сава Илић је, са магнетофонске траке,
забележио неколико песама. На тај начин се „појављују“ и
казивачи које Сава Илић, највероватније, није никад лично
контактирао. Пошто се, ипак, ради о малом броју песама
прибележених на тај начин, записаћемо само имена тих...
казивача с магнетофонске траке: Амалија Момировић,
Босиљка Станковић, Емилија Станојевић, Дара Милошевић,
Ленка Живановић и Живка Драгичевић (снимљене на Радиоприредби у Старој Молдави). Са снимка Радио-посела
одржаног у Љупкови Сава Илић је забележио песме које су
изводили Љупковци Тома Пауновић и Трајан Несторовић.
Што се Љупковаца тиче, „јавља“ се још један казивач. То је
Роса Јеремић, а необичан је начин на који је Сава Илић „од
ње“ записао песму „Вене, вене, крај горе зелене“. Наиме,
године 1961. на рејонској фази такмичења извођача народних
песама у Новој Молдави наступа и Роса Јеремић (којој је тада
било 14 година). Сава Илић је, највероватније, био члан
жирија... и тако – ето песме у зборнику. Са Радио-приредбе
одржане у Белобрешки имамо песме које су тада изводили
Грујица Нестор и Живко Стојковић. И још један случај
преноса са магнетофонске траке имамо у зборнику Музичко
наслеђе... Казивач је овога пута чанадски солиста Живан
Живић.
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НА ПОЧАСНОМ ПОСТОЉУ

ВРХУНСКИ МУЗИЧАР
Српски живаљ у румунском делу Баната обиловао је и
поносио се богатом традицијом музичког изражавања, а
њени су носиоци били талентовани лидери, који заслужују
почасно место у српској духовности на овом простору. У овој
плејади људи који су гајили српски дух музичког битисања,
свакако, једно од тих почасних места припада и професору
музике и композитору Сави Илићу. Одмах да придодамо да
су га, ценећи његове композиције, али и свеукупно
деловање, и румунске колеге поштовале и сматрале једним
од врхунских имена музичког стваралаштва. Био је, иначе, и
члан Савеза композитора Румуније.
Као примаш и концерт-мајстор тамбурашког оркестра
Српског држвног ансамбла песама и игара у Темишвару, имао
сам и то задовољство да се уверим у његове музичке
квалитете и у оквиру Уметничког света Ансамбла чији је
„спољни члан“ био и Сава Илић. Његове су се композиције
за хорске или инструменталне саставе редовно налазиле на
репертоару Ансамбла.
Као врстан познавалац српског фолклора а и својим
„пуним“ гласом (баритон), увек је са задовољством прихватао
сваки позив да наступа на концертима као солиста уз пратњу
тамбураша. С тим у вези треба се подсетити на неколико
наступа, када сам „пратио“ Саву с тамбурашима Ансамбла и
онима из Великог Сенмиклуша на Радио-приредбама у
Варјашу и Сенмиклушу, а посебна посластица био је концерт
темишварског вокално-инструменталног састава „Слога“ који
је одржан у дворани Музичке гимназије „Јон Виду“ у
РЕКВИЈЕМ У ДУЕТУ

93

Темишвару (године 1982), када је Сава Илић отпевао њему
омиљену песму „Имам једну жељу“. Иначе, за нашу „Слогу“
Сава Илић је написао низ музичких аранжмана, као што је
био случај за извођење композиција „Девојка на студенцу“ (на
стихове Бранка Радичевића), „Кроз поноћ нему“ (на стихове
Ђуре Јакшића) или „Јесењи сан“.
... Остао је у мом сећању као један врхунски музичар,
којим би Срби требало увек да се поносе.
Томислав Ђурић
ПЕДАГОГ И КОМПОЗИТОР
Педагог и композитор Сава Л. Илин био би нам
засигурно од велике користи данас у добром деловању
Музичког факултета при Темишварском универзитету да се
нит његова живота није прерано прекинула у јесен 1989.
године. Сава Л. Илин је био и остаје музичар који је у
делокруг својих преокупација уврстио музику са извора
родног краја, почев са проучавењем и сакупљањем српског
и румунског фолклора, којег је у раду на катедри и
промовисао... (32)
Дамјан Вулпе

ДЕТАЉИ ОД ЗАБОРАВА ОТРГНУТИ
Пошто сам, можда, један од оних који је имао прилике
да... дуже времена буде у непосредном контакту са Савом
Илићем, мислим да није наодмет да прибележим неколико
појединости којих се сада присећам.
Почнимо... неким детаљима из ђачких клупа. И тада
смо, дабоме, ми ђаци имали оркестар. Окупљао нас је
(својом гитаром) професор Нeбојша Поповић. Певали смо и
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свирали оновремене шлагере, али и народне мелодије. На
наше су игранке долазили не само млади из кварта Јозефин,
него и из целог Темишвара. Пошто је Савица (тако смо Саву
Илића сви звали) поседовао пријатан баритон, одлично се
уклопио с оркестром, чији су тада чланови били Милан
Лукин Чанадац (виолина), Лаза Поморишац (хармоника),
Бора Ердељан (контрабас) и Лаза Кнежевић (тамбурашки
брач). Гостовали смо и по нашим тада још увек густо
насељеним местима.
Из истог се периода сећам да је Сава Илић стално при
руци имао оловку и музичку свестку да му се – затреба ли –
нађу како би могао одмах да прибележи неку народну
мелодију. Значи, записивање српских народних песама он је
почео још као ђак. Оно што још треба рећи у вези његовог
одношења према музици, јесте чињеница да је он редовно
похађао оперске представе. На концертима у Филхармонији
стално га је било. То му је, како сам једном приликом рече,
касније много помогло...
... Па прође и ђачко доба. Обојица се обресмо у
Букурешту. Сава Илић се определио за Конзерваторијум, а ја
– за Филологију. Како је већ тада (било је то 1954. године)
он важио за врсног извођача српских народних песама,
стиже њему позив да нас двојица снимимо за Радио
Букурешт (Емисију на српскохрватском језику, намењену,
иначе, слушаоцима из ондашње Југославије). Дабоме, радо
смо се ми одазвали. Савица је „понео“ - глас и брач, а ја хармонику. То је био цео састав. Снимили смо следеће песме:
„Пшенице, ситно сјеме“, „Копа цура виноград“, „Шкрипи
ђерам, ко је на бунару“ и „Седамдесет и два дана“. Треба
рећи да је то била права премијера, јер до тада нико на
српском језику није остварио снимак, пошто су емисије
„ишле“ углавном уживо. Уредник емисије био је Андрија
Поповић.
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... Као што сте, вероватно, приметили, као ђаци
састали су се... у песми Сава Илић и Милан Лукин Чанадац.
Животни путеви водили су их, потом, тамо-амо, али су
обојица и надаље „остајали“ уз песму. Тако се догодило и
седамдесетих година када су за Радио Темишвар ова два
врсна музичара снимили неколико народних песама и
романси. Треба навести да је за то снимање аранжмане
написао Сава Илић.
Иначе, уз низ других и других појединости, треба
нагласити да је Сава Илић веома одговорно приступао
сваком подухвату. Примера ради навешћу један „случај“.
Остварили смо ми четири снимка за радио. Али, да би неки
музички снимак „стигао“ у емисију, требало је да добије
сагласност стручне комисије. Од та четири снимка одобрен
је само један – онај најквалитетнији.. А на челу комисије био
је Сава Илић, наш добар пријатељ. Само доказ више његовог
одиста професионалног опхођења.
Лаза Кнежевић
НЕУМОРАН ПРОФЕСОР
Сава Илин се поново афирмише као изванредан и
неуморан наставник који је књижни фонд Музичког факуктета
обогатио трима вредносним делима. А о томе су похвално
говорили и бројни угледни професори клушког или
букурешког Конзерваторијума (33).
Лучијан Сурлашиу
ВИЂЕЊЕ ЈЕДНОГ БИВШЕГ СТУДЕНТА
Прави је правцати изазов да се сада сетим студентских
дана, поготово кад се има у виду да је одонда прошло пуних
40 година.
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Признајем, кад сам ступила на Музички факултет (у
јесен 1972), нисам много тога знала о Сави Илићу. Чула сам
да је и он из мог Варјаша из једне породице у којој је један
син композитор а други сликар и вајар. Као студент,
међутим, имала сам част да боље упознам свог професора
Саву Илића. На почетку ми се учинило да је то веома строг
у односима са студентима. Предавао нам је хармонију и
контрапункт. Веома тешке предмете. Схватила сам, током
година, да се иза те строгости у ствари крије изванредан
педагог, чији је циљ да „од нас направи“ и композиторе и
праве професоре музичког васпитања.
Оно што никада нисам схватила, било је то да се Сава
Илић никада није хвалио својим радовима, својим композицијама. А компоновао је, као што је познато, вокалносимфонијску, симфонијску и камерну музику, хорска дела. Уз
то, објавио је курсеве који су нама студентима били од
велике користи. Као чланица хора Факултета имала сам част
да и певам неке његове композиције. Биле су то обраде на
фолклорне теме. Разуме се, реч је о банатском фолклору.
Признајем, дивила сам се Сави Илићу због свега онога
што сам до сада рекла. Али дивила сам се још и више или
нарочито када је наш професор на часовима хармоније и
контрапункта музичке звуке интонирао јасније и тачније него
што су то чиниле дирке клавира. А то је значило да наш
професор има „апсолутно ухо“.
Пуно ми је тога остало у живом сећању: и строгост, и
професионалност, и понека пошалица, и...
Проф. Адина Лукин Капушан
УМЕТНИК И БОЕМ
Сава Илић је похађао у Темишвару Српску педагошку
школу 1949-1953, а потом и Средњу музичку школу 1950РЕКВИЈЕМ У ДУЕТУ

97

1953; диломирао је на Музичком конзерваторијуму у
Букурешту 1958. По повратку у Темишвар постаје главни
музички методиста Обласног дома за стваралаштво 19581962. За члана Савеза композитора Румуније примљен је
1961. Од 1963. до 1969. професор је у некој осмогодишњој
школи и, напоредо, хоровођа, чувенога по традицији,
банатског хора у румунском селу Кизатау; 1964. постаје
асистент приправник, 1969. ванредни професор на тада
основаном Музичком факултету. Ту саставља и умножава
универзитетске уџбенике хармоније и контрапункта.
Одликован је Орденом за културне заслуге 1968.
Е, од тада његова каријера иде силазно: Музички
факултет се затвара 1979, Сава Илић је опет премештен у неку
осмољетку; кратко ће 1980-1982. бити директор Народне
школе за уметност, а после ће опет у осмољетку до смрти 22.
октобра 1989.
Био је уметник и боем. Још као ученик пратио је
музику; одбио је учитељски позив, за који се годинама
спремао, оженио се па жену оставио у Темишвару и отишао
на студије у Букурешт. Убрзо се и развео и затим још двапут
женио.
Ужу струку на студијама формулисао је као:
композиција, хоровођство, музичка педагогија, а он се још из
средње школе био занео музичком фолклористиком: бележио
је шта Срби у његовом завичају свирају и певају. Накупило
се скоро 500 записаних мелодија, те је скренуо на себе
пажњу чувенога Сабина В. Драгоја, директора Института за
фолклор; под његовим покровитељством, још као студент
завршне године, објавио је Антологију српских народних
песама, у којој је заступљен трећи део записа. После је, делом
и пословно, тимски записујући румунски фолклор, крстарио
и по селима са српским и хрватским живљем, те још
записивао, али много мање; у коначном је имао 555 записа.
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Био се преусмерио на своје друге пасије: компоновање,
хоровођство и дидактички рад са ученицима.
Увек искрен и отворен, радо је приман у свако
друштво, али није био омиљен код претпостављених, за које,
уосталом, није марио. Он је слободно исказивао своја
мишљења и заступао становишта, не водећи рачуна ни о
реакцијама, ни о последицама. Да није био такав, можда би
и избегао силазно раздобље каријере, али не би остао чувен
по својој усправности. Уосталом, он је гледао своја посла: за
њим је остало много композиција, фолклорних записа, више
монографских бележака, педагошких састава и приручника. А
да ли је било неизбежно, да ли упутно и сврсисходно,
ванреднога универзитетског професора упутити у основну
школу удаљеног кварта, кад је у Темишвару постојала и
Музичка гимназија, то је за размишљање. Некада сам срочио
да је Сава Илић двапут умро: онда, 1979, када је и жалио
због тога; и поново 1989. а тада му је било свеједно.
Стеван Бугарски
REQUIEM
У музичкој литератури одомаћио се, у свим језицима,
термин реквијем, који – иначе – потиче од латинске речи
requies, што значи мир, одмор. „Означава“ – у ствари –
свечано подушје. У музици је то комад који се изводи на том
подушју. Уколико бисмо још понешто о овом „термину“ онда
би требало назначити да је „име добио“ према почетним
речима молитве, а оне гласе: „Вечни покој, дај ми, Господе!“
Но, нисмо намерили да напишемо трактат. За шта –
истини у очи погледајмо – нисмо нити меродавни, нити
способни, нити је... трактату на овим страницама место.
Просто имамо у виду да, корачајући улицом памћења, наши
редови буду подсећање на нашег композитора, професора,
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мелографа и музиколога Саву Илића.
Дакле, рођен је у Варјашу (отац Лазар, мати Ружица).
Српску основниу школу завршио је у родном месту, а српску
секцију ниже гимназије „Константин Ђаконовић Лога“ – у
Темишвару, где је завршио и Српску педагошку школу.
Напоредо са ђаковањем у Српској педагошкој школи, завршио
је и Средњу музичку школу. Музичко образовање наставио је
на Конзерваторијуму „Чипријан Порумбеску“ у Букурепшту,
где је и дипломирао 1958. Враћа се у Темишвар и дуги низ
година ради као методиста у Дому народног стваралаштва,
затим као професор музике у једној општој школи,
универзотетски предавач на Музичком факултету. Након
укидања Музичког факултета буде једно време опет у некој
општој школи и – најзад – делује у својству директора Школе
народне уметности до упокојења..
Био је члан Савеза композитора Румуније.
Сем... овоземаљских корачања на која смо указали,
треба подвући да је Сава Илић живео... и неким другим
животом. Музику је заволео у детињству. Поготово српску
народну, уз коју је и растао у свом родном Варјашу. Стога је
за дипломски рад на Конзерваторијуму у Букурешту изабрао...
српске народне песме са подручја (румунског) Баната. То јест,
први је у нас (у послератном периоду) „сакупио“ музички
фолклор који је овде... живео и објавио један зборник
изворних народних песама које су се у оно време (а многе и
дан-данас) певале у нашим селима. То је Антологија српских
народних песама, Музичка издавачка кућа, Букурешт, 1958. Та
„болест“ пратила га је у стопу целога радног века: стално је
од разих казивача бележио песме, а пуно је још антологија,
приручника и зборника (поготово за наше ђаке) приредио и
не стигавши, практично, да објави све што беше сакупио.
Учињено је то заслугом Јелене Јовановић, која је, постхумно,
у издању Матице српске, Одељења за сценске уметности и
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музику и Музиколошког института Српске академије наука и
уметности у Новом Саду године 2006. објавила... целокупно
делање у овом домену Саве Илића у књизи Музичко наслеђе
Срба, Шокаца и Карашеваца у Румунији. У вези
преокупација Саве Илића као сакупљача музичког фолклорног
блага, у Предговору назначеног зборника, иста Ј. Јовановић,
између осталог, бележи: „Аутор је на терену боравио у време
када се у етномузиколошкој пракси већ увелико
употребљавани магнетофони, који су обезбеђивали поуздан
тонски запис и омогућавали његово верно бележење нотним
писмом. Судећи према записима и коментарима Саве Илића,
у којима се не помиње никакво техничко средство,
закључујемо да је већина његових транскрипција настала на
лицу места, односно да су му извођачи певали и свирали „у
перо“, баш као и пионирима записивачког рада у Србији“. И
даље – исти аутор бележи – да „мелодије записане њeговом
руком при читању делују веома поуздано, „пластично“ и нема
се утисак да било шта у њима недостаје“ и наглашава да
„очигледно записи потичу од одличног музичара, који је,
поред широког и темељног музичког образовања, имао
истанчан осећај за дух и карактер банатских мелодија које је
бележио ( а и сам радо изводио)“. Кад смо већ код
фолклорног блага, треба навести и то да је, изузев вокалне
музике, Сава Илић у сарадњи са кореографом Српског
државног ансамбла песама и игара Маром Карауш
„прибележио“ и многе народне игре, „дајући“ и одговарајућа
упутства за извођење.
Е па – управо смо „завирили“ у један други круг...
преокупација Саве Илића. Оног у својству извођача српских
народних песама. А био је то... од малених ногу, у родном
Варјашу, што је... настављено у Темишвару и – некако,
мислило се – усахло док је био на студијама у Букурешту. То
је, међутим, био само привид. Вративши се у Темишвар,
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Сава Илић је – када се год указивала прилика – био на
сцени. Али – не тако често. Јер сада је Сава Илић већ...
уживао другачији статус. Био је, дабоме, академски музичар.
Иако ретка, његова су присуства на сцени увек остајала
незаборавна, захваљујући и прикладно одабраним песмама
које је изводио, али и – првенствено – гласовним способностима и извођачком умећу. Тако је, између осталих,
запамћено његово наступање на сцени у Варјашу када је
снимљена емисија Радио Београда „Село весело“ чувеног
радио-новинара Јована Алексића. Такође, једна од
незаборавних представа на којој је наступио (бележи се по
сећању потписника ових редака) била је приредба
насловљена „Српско лирско музичко вече“ (Темишвар,
дворана Музичке гимназије „Јон Виду“, 22. новембар 1982)
када су – како је оновремена штампа забележила – сви
присутни имали прилике да „уживају у музици, старој
градској песми и романси, које су нам са много укуса, чари
и љубави, надахнуто и распевано, на до сада ретко
досегнутом уметничком нивоу наших приредаба уопште
понудили Српско певачко друштво „Слога“, вокални извођачи
и вокално-инструментални секстет“
Један други... круг интересовања и делања Саве Илића
било је истраживање српских хорских традиција у Банату.
Резултат тога јесте књига „Српски хорови у Банату (1868 –
1944)“, Издавачка кућа „Критерион“, Букурешт, 1978. Овај
рад – по речима музиколога Јелене Јовановић – „представља
незаобилазан извор драгоцених података за проучаваоце
хорске музике и културног живота Срба у Румунији“. (У
загради буди речено, и сам је дириговао дуги низ година
румунским хоровима у Лугожу и Кизатау, а било је (године
1974) и покушаја – нажалост неуспелих – да у Темишвару
оформи и један српски хор). И још једну књигу објавио је
Сава Илић. То је нековрсни преглед културно-уметничке
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делатности Срба у Банату (период 1944 – 1979). Наслов:
“Доба потпуног признања“. „У књизи су – како бележи аутор
предговора Слободан Петровић – веома занимљиво и
подробно описани многи значајни моменти из богате и
плодне делатности уметника-аматера из редова српске и
хрватске народности у Румунији“. Ако бисмо пожелели да
„заокруглимо“ преглед онога шта је све објавио Сава Илић,
требало би - уз већ поменуте зборнике намењене поготово
деци - навести и курсеве које је као универзитетски предавач
припремио и објавио.
Полако, полако, „стижемо“ до онога што му је, по
нашем мишљењу, било и најмилије: компоновање. Био је
један од челних наших композитора симфонијске, вокалносимфонијске, камерне, оперетске или хорске музике.
Напомињемо, такође, да Сава Илић има и бројне композиције
намењене најмлађима, многе на стихове наших српских
песника. Не бисмо набрајали шта је – и у ком жанру – све
компоновао Сава Илић, али наводимо да само три рада
„већег обима“. То су „Огњена тврђава“, „Симфонијска свита
са српским народним мотивима“ и оперета „Свадбени ћуп“.
Како живимо у време кад се брзо живи, то бива да
често и заборављамо да се „осврнемо“ на понешто па
„помрчина поједе“ пуно тога. Зато ови се редови хоће само
подсећање. Да не би заувек пала... завеса преко једног
великог имена (34).
Иво Мунћан
ЖИВОТ У ЗНАКУ ПЕСМЕ
Сава Илин је живео за музику, а никако
се надменост исказивала упорним радом. А
улога расплинути у општи напор који ће
поносите врхове. Композитор Зено Ванча је
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писао: „Развојни процес неке музичке појаве сличан је
образовању једног коралног острва. Ту се корали један на
другог надовезују, преклапају све док на морску површину не
изађе врх“. Рођењем је Сава Илин победио две музичке
сфере. Слуша, пева и пише и на српском и на румунском
језику.
Односећи се на наклоности према музици Михај Ралеа
је истицао: „За Руса и Италијана музика је говор. Већина
њихових мисли изражава се песмом. Немац, мање природно
обдарен, упорним вежбањем постаје добар музичар. Француз
ће се узалуд мучити. Кад је музика у питању медиокритет је
кобан“. Ако окренемо на шалу, можемо слободно рећи да се
и за Србе зна да тамо где их има четворо – имамо прави хор.
Устврдим ли да је Сава Илин, ипак, проживео као у
песми, не значи да из његовог живота бришем оно што
бисмо могли назвати синкопама и контратемпом, већ
једноставно подвлачим да је за њега песма била у првом
плану интересовања (35).
Овидију Ђулвезан
ЈЕДАН ПОМАЛО СМЕШАН ДОГАЂАЈ
У животу свакога од нас има и ведрих и тмурних дана,
и туге и радости, има тренутака којих се радо сећамо, а и
момената које бисмо (опет радо) да заборавимо. По његовом
казивању памти се и један помало смешан догађај.
Елем, дошао моменат да и Сава купи ауто. Па тај ауто
треба неко да вози. Ко ће – него, природно, Сава. А за то,
дабоме, треба да полаже возачки испит. У оно доба је у
Темишвару постојала једна једина возачка школа и било је
понекад повуци-потегни да би постао „ђак“ те школе. Но,
било како било, ево нашег Савице у ауту с интрукторомвозачем до себе. Овај објашњава, а Сава слуша, слуша. Тај
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инструктор, као професионалац, дабоме, све о ауту зна,
познаје све тајне вожње, а градске улице – као сопствене
џепове. И воли да прича, прича, али не дозвољава полазнику
течаја, „ђаку“, никакву реплику. По његовом мишљењу, ко
хоће да постане возач, мора све да научи напамет.
Е, једног дана при вожњи, наш Сава несмотрено згазне
на папучицу, мотор се... закашље, па...
- Тако нешто не сме да се деси! – скреће му инструктор
пажњу.
- Није намерно – као извињава се Сава.
- Намерно, ненамерно – треба да чувамо мотор. Мотор
је срце. Слушај само – гле сад, слушај! Је ли чујеш како сад
мотор преде? Е тако треба да преде и кад си ти сам за
воланом, разумеш?
- Разумем .
Није много времена прошло, а Сави опет закашљуца
мотор. Е, то прекипи инструктору:
- Кроз моју је руку прошло стотинак полазника, али да
тако неко нема слуха, није ми се догодило! Зар ти нисам
рекао са слушаш мотор?
- Јесте.
- Па?
- Слушам.
- Слушаш, врага. А чујеш како чујеш ти, јер немаш слуха!
Ћути Сава, зна да инструктор не воли да га
противуречи. Међутим – не лези, врже! Сави истога дана
опет закашљуца мотор. И иста прича интрукторова како
никад досад није имао тако непослушног ђака, који усто, и
уопште нема слуха.
Сад нашем Сави дозлогрди, па му репликује:
- Како да немам слуха, кад сам ја професор музике?
- Можеш ти бити сто пута професор музике, али кад
ти ја кажем да немаш слуха, немаш и амин чачкало!
РЕКВИЈЕМ У ДУЕТУ

105

САВА ИЛИЋ (1935 – 1989)
Није нимало лако писати о Сави Илићу, музичару,
композитору, хоровођи, сакупљачу народног блага,
записивачу наших и хорских прилика. Јер проговорити о
овом обимном послу, монографском посебно, а не сетити се
професорове чудне и непомирљиве нарави, било би
непотпуно, неправедно и непоштено. Јер Сава Илић је у
тражењу својих (и наших!) сећања у младости неуморно
путовао, бележио, цењкао се, преузимао и коментарисао. И
увек је истрајавао у својим намерама. На крају смо добили
племените целине за наше памћење од непроцењиве
вредности. Устврдили бисмо да је Сава Илић обележио
непоновљиве парцеле нашег културног битисања. Јер где и
како сврстати богату ризницу народних песама које су наши
стари певали на свадбама, народним весељима, прелима, о
новогодишњим празницима, на премеравању оваца и
прославама јоргована. Где и како сместити толико богату
хорску традицију горњебанатску и клисурску, где и како
живописну карашевску ношњу, где и како слетове наших
певачких дружина и културно-уметничких друштава?! О
свему је томе Сава Илић, као претеча наших монографа
оставио трајна сведочанства. Свако је сведочанство
поткрепио чињеницама, подацима и сликама. Чињеницама
које би наша небрига и заборав прекрили да тих Илићевих
записа није било. Записа из „Антологије српских народних
песама“ (1958), па „Српских хорова у Банату“ (1978), па
„Доба потпуног признања“ (1982). Уз то нам је Сава Илић
оставио и неколико музичких дела, међу којима и симфонијске радове „Огњена тврђава“ и „Симфонијска свита по
српским народним мотивима“
Кад је о трима књигама Саве Илића реч, подсетили
бисмо на реченицу из Увода књиге „Српски хорови у Банату“
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(књиге која је скренула највише пажње) „То је заправо не
само повест о хорском певању у Банату, него и својеврстан
документ о прошлим временима...“
А све три књиге Саве Илића заиста остају као
својеврстан документ о нашој прошлости и нашој традицији.
И нашој садашњости! Једном речи – о нама.
Умео је Сава Илић да забележи драгоцене појединости:
„Душан Попов, рођен у Наћвали; отац му је био дугогодишњи
члан српског певачког друштва „Невен“, одрастао је у
средини где је развијена љубав ка лепом и радосном, где се
уз песму лакше ради и живи. Иако сам каже да је ма који
други, заправо сваки друштвено активан студент, могао
покренути оснивање „Младости“, ипак је њему припала част
да започне ту веома корисну акцију међу студентском српском
омладином у Темишвару“. И све је то стало у једној фусноти.
Исто као што је умео да издвоји ликове, читаву галерију
ликова:
хоровођа,
народних
рапсода,
соло-певача,
хармоникаша, тамбураша, играча, вичних израђивању
народних инструмената, покретача и организатора свих
наших приредби, од града на Бегеју, те Варјаша, Сенпетра и
Чанада до Карашева и Клокотића, Љупкове и Соколовца. Све
су то ликови који нас љубављу и прегалаштвом (и начелима!)
презадужише.
Баш као и сам професор, музичар, записивач – Сава
Илић(36).
Славомир Гвозденовић
ОМАЖ НАШЕМ ПОЗНАТОМ МУЗИЧАРУ
У велику хронику традиционалног пријатељства и
братске сарадње између Румуна и Срба, који већ вековима
живе на овим богомблагословеним банатским просторима у
потпуној слози и узајамном разумевању, уписана је још једна
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прелепа страница. Наиме, у четвртак, 13. новембра 1997.
године у сали „Кончертино“ Музичког факултета у
Темишвару, а пред бројним и одабраним аудиторијумом,
одржана је промоција занимљиве књиге о једном нашем
познатом посленику на културном пољу, који је читав свој
живот посветио музици и био оличење већ поменутог
румунско-српског пријатељства и срећног прожимања
културе двају народа. Реч је о сажетој али садржајној и веома
документованој монографији „Сава Илин – живот и музички
списи“ чији је аутор познати темишварски музички
хроничар, универзитетски предавач Овидију Ђулвезан,
Савин блиски сарадник и пријатељ.
И одмах да кажемо да је ова промоција књиге прерасла
у истински омаж главном јунаку монографије.
Скуп је отпочео композицијом „Споменик хероју“ Саве
Илина у извођењу хора Музичког факултета у Темишвару, под
вођством унив. професора др Дамјана Вулпеа, декана ове
цењене високошколске установе. Након тога уважени
професор је евоцирао сложену и често пута контрадикторну
личност Саве Илина као професора музике, композитора,
музиколога, сакупљача српског и не само српског фолклора из
Баната.
Веома узбудљиви и дирљиви били су говори које су
исказали Чипријан Чипу, директор Центра за чување и
неговање народног стваралаштва тимишке жупаније, који је
материјално подржао овај племенити подухват и допринео
да књига угледа светлост штампе, маестро Николаје Бобок,
дугогодишњи директор темишварске Филхармоније, радионовинар и музиколог Мимо Обрадов, унив. проф. Јоан
Одробот, књижевник и издавач Виорел Маринеаса, као и сам
аутор књиге Овидију Ђулвезан.
Говорни прилози били су пропраћени музичким
радовима и композицијама Саве Илина у извођењу студената
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Музичког факултета, чији је дугогодишњи професор био и
сам композитор.
Све у свему, било је то много више од обичне
промоције једне књиге – истински празник љубитеља и
поклоника музике и велелепни омаж човеку, професору,
композоитору, музикологу и сакупљачу српског фолклора, који
је својим радом и те како задужио српски живаљ у
Румунинји и не само нас Србе, већ и све оне који живе на
овим просторима, било да су Румуни, Мађари, Немци или
припадници других националности. Велико хвала и свака
част аутору ове вредне и занимљиве књиге и организаторима
ове незаборавне вечери (37).
Драгомир Мирјанић
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НАКОН МЕНЕ ХОЋЕ ОСТАНУТИ
Позајмљивањем овог стиха из једне песме Бранка
Радичевића, покушаћемо да синтезно изразимо шта је све
нама у амaнет оставио Сава Илић.
Као вокални солиста, оставио нам је неколико
снимака за Радио Букурешт и Радио Темишвар. На жалост, те
снимке све ређе и ређе можемо сада да чујемо. Штета, јер и
то је део српске духовности на овим просторима.
Плод његове компонистичке делатности јесу:
Симфонијска музика: Симфонијска свита на српске народне
мотиве, 1962 (дорађена 1973), Симфонијски покрет, 1966,
Банатски рустични скерцо, 1969, Тамишка рапсодија, 1974,
Рапсодија на српске народне теме, 1983. и Карашки карнeвал,
1985. Вокално-симфонијска музика: Две свите за солисте, хор
и оркестар, обе 1963. И даље: Сценска музика: Свадбени ћуп,
оперета, 1967, па Камерна музика: Трио за флаут, кларинет
и фагот, 1963 (дорађен 1978), Банатски триптих за две
виолине, виолончело и клавир, 1982, Инструменталне
минијатуре: 20 минијатура за клавир на народне теме, 1967,
Четири минијатуре за клавир, из српског фолклора, 1968.
Обрада фолклора за хармонику. Потом: Музика за глас и
клавир: Дојна и игра, Планино моја, Падај кишо, Две српске
народне песме из Дунавске клисуре; Забавна музика: Две
композиције за глас и клавир. Свему овоме треба придодати
104 композиције за мушки и мешовити хор. Као што је
познато, на страницама „Правде“ и „Банатских новина“ често
се он „оглашавао“ дечјим песмама. Наравно, реч је о музици
на стихове овдашњих аутора. Тако... након њега, а од њега
имамо 74 песме намењиних деци. Кад већ сагледавамо однос
композитора Саве Илића према деци, треба да назначимо да
имао још један вид преокупација у истом домену. Наиме, он
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је за децу саставио и „Зборник песама“ (у чак три издања).
Најпре је овај „Зборник“ објављен 1973, па, у ревидираном
издању, 1976, да би се – коначно – 1980. појавио код
Дидактичке и педагошке издавачке куће у Букурешту као
„Зборник песама за I – VIII разред“, опет у ревидираном
издању.
Као мелограф дао нам је „Антологију српских народних песама“, Издавачко предузеће за музику, Букурешт, 1958,
а постхумно, према Рукописној збирци, Јелена Јовановић је
приредила и објавила „Музичко наслеђе Срба, Шокаца и
Карашеваца (!) у Румунији“, Матица српска, Одељење за
сценске уметности и музику и Музиколошки институт Српске
академије наука и уметности, Нови Сад, 2006. Објавио је,
такође, зборник „Банатске народне мелодије и игре које је
сакупио и забележио Сава Илић“, Жупанијски дом народног
стваралаштва, Темишвар, 1964 и био музички саветник
зборника „Банатске игре“, који је објавио исти издавач. Треба
да назначимо и то да је на страницама „Банатских новина“
заједно са Маром Карауш, објавио ноте и упутства за извођење низа српских народних игара.
Музиколог Сава Илић је објавио 2 књиге: „Српски
хорови у Банату“, Издавачка кућа „Критерион“, Букурешт,
1979 и „Доба потпуног признања“, Издавачка кућа „Критерион“, Букурешт, 1982. У рукопису му је остао рад (на
румунском језику) „Допринос Беле Бартока сакупљању и
проучавању српског фолклора у Банату“.
Као професор објавио је 1972. године “Курс хармоније“
(у два тома) и „Курс контрапункта и фуге за двогласје“ две
године касније.
Приредио је књигу мемоара његовог оца Лазара Илића
„Неугашене ватре“, коју је објавила Издавачка кућа
„Критерион“ 1985. године.
Радио Темишвар има снимке неких његових симфоРЕКВИЈЕМ У ДУЕТУ
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нијских композиција у изведби Филхармоније „Банат“, неке
хорске песме, али и снимке његових солистичких изведби.
Ако се ограничимо само и једино на музичка
стремљења Саве Илића, треба споменути да је било, дабоме,
и недосањаних снова. Не знамо који су то били, али је један
од њих познат у јавности. А то је залагање (године 1974.
заједно са музичарем Лазом Поморишцем) да се у Темишвару
оформи један српски репрезентативни хор. На жалост, идеја
није заживела. Разлоге нећемо тражити.
На страницама „Правде“, „Банатских новина“ али и
„Књижевног живота“ повремено је писао о представама
Српског државног ансамбла песама и игара у Темишвару (38).
... И, што оно рече – опет - Бранко Радичевић, Е, па
дотле, а куда ћу више!
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НАПОМЕНЕ
1 Сматрамо да није наодмет да – макар и летимично
– укажемо да је српска духовност са ових простора, током
година, уз разноразне домашаје из многих домена
стваралаштва, изнедрила и низ композитора. Било је и
случајева (и то не мали број) да су неки композитори,
нашавши се овде, а нису били Срби по народности,
приступили Србима, почели да компонују па чак и нека од
својих најбољих остварења дали управо поистовећујући се са
Србима, српском песмом и духовношћу, па се за
националност нико није ни питао. Они су, једноставно,
„важили“ као Срби. Присетимо се неколицине... наших
композитора, уз напомену да нису сви били – што бисмо
данас рекли – професионалци. Редослед смо одредили према
години рођења.
Спиридон Трбојевић (Сењ, пре 1820 – ?, 1870). Према
ономе што нам је до сада познато, изгледа да је први
композитор чије се име зна, иако, нажалост, о њему има
веома мало података. Нас интересује само то да је он (у два
наврата по три године) боравио у Темишвару као хоровођа
Хора Саборне српске православне цркве. А као задатак
(писаним уговором) имао је и да компонује, што је он и
учинио. Први пут је то било 1844 – 1847, а други
Трбојевићев боравак у Темишвару био је 1852-1854. О њему
– детаљније у књизи Љ. Степанова Младост жубори, срцу
говори, Издавачка кућа „Критерион“, Букурешт, 1991 и чланку
Данице Петровић у „Темишварском зборнику“ Матице српске,
свеска 3, Нови Сад, 2002.
Александар Николић (Арад, 1834 – Будимпешта,
1895). Школовао се у родном месту и Пешти, где је изучио
за апотекарског помоћника, а, исто у Пешти, студира флауту.
Потом: свирао је у оркестру тамошњег Народног позоришта.
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Касније: као први флаутиста наступа у Карл-театру у Бечу,
али упоредо студира и музику. Вративши се у Пешту, постаје
диригент једне приватне оперске дружине. Трбухом за
крухом, можда, долази и у Темишвар и ту буде од 1862. до
1865. као учитељ црквеног појања. Још у Пешти био је један
од организатора окупљања Срба, а то је наставио и у
Темишвару. Тако је његовим залагањем организована у
Темишвару 1864. српска беседа, „уз суделовање родољубивих
Српкиња“. Бавио се сакупљањем народних песама које је
намеравао да објави у збирци Сто србских песама у десет
свезака. Године 1863. појавила се прва свеска са 10 песама
у Штампарији Јерменског манастира. Ове је песме Николић
хармонизовао за 4 мушка гласа. Из Темишвара враћа се у
Пешту и буде наставник у музичкој школи, шеф оркестра
Народног позоришта, а водио је и српски хор у Табану.
Касније постаје члан професорског колегијума Музичке
академије, члан оркестра Краљевске мађарске опере,
директор Музичке школе, а 1894. основао је Удружење
музичких уметника у Пешти. Аутор је књиге Основна музичка
теорија у питањима и одговорима са кратким речником.
Као куриозитет бележимо да је крштена кума Александра
Николића била Еустахија Арсић.
Гвидо Хавлас (1839 – 1909). Иако није рођен у овим
крајевима, био је и те како присутан у нашем духовном
животу. „Био је наставник и хоровођа у Темишвару Његова
најглавнија преокупација било је стваралаштво, поготово на
пољу хорске музике. Оставио је за собом велики број
локалних композиција. Чињеница је да су песме Коло
црногорско (на стихове П.П Његоша), Падајте браћо (на
стихове Ђуре Јакшића), које су његове најуспешније
композиције, затим Сретан пастир, Хајд’мо, браћо, Мене
зову, Ој, соколе, Китица и многе друге радо певане и
слушане“ (Сава Илић)
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Ненад Барачки (Бођани, 1878 – Сомбор, 1939).
Свештеник, катихета, професор, диригент, мелограф. Завршио
карловачку Богословију и апсолвирао на Филозофском
факултету у Београду. Рукоположен је у Темишвару и служио
на више парохија, међу којима и у Иванди (1906 – 1907).
Веома се активно бавио црквеним појањем бeлежећи
савременим нотним системом велики број традиционалних
црквених песама. Хармонизовао је многе песме за потребе
ђачких и црквених хорова. Аутор је композиција (хармонизовања, мелографских записа): Нотни зборник црквеног
појања по карловачком напеву, Свети и Велики петак,
вечерње и повечерје с каноном на плач матере Божје,
Рождество Христово или Божић, Васкрсење Христово или
Ускрс, Стихара општа Србима светитељима, Литургија
св. Јована Златоустог, Химна Његовој Светости
Патријарху Варнави, Венчање. Објавио књиге: Служба
Светом Ћирилу и Методију, Историја српске цркве и
Историја хришћанске цркве.
Вадим Шумски (Кишињев, 1900 – Темишвар, 1956).
Диригент, професор, композитор. Музичке студије у Харкову.
Као диригент Дувачког оркестра 10. регементе Кишињева
1922. долази у Темишвар и ту остаје заувек. Овде је научио
и српски језик. Био je диригент Српске певaчке дружине и
неких дувачких оркестара, професор у Музичкој школи, али,
поготово, композитор. Сем масовних и других пригодних
песама, он се посебно бавио обрадом српских народних
мелодија из Баната. Међу његове најуспелије композиције за
мешовите хорове (према Сави Илићу) убрајају се: Хај на
рогаљ, момче, Кукурузи већ се беру, Коцкаре, мангупе, Мара
има, Банаћанско коло, Чије ли је оно луче. Он је, такође аутор
бројних масовних песама на стихове Љубомира Бачког, Јове
Бељца или Владимира Чокова. Међутим, свакако треба
нагласити да је он компоновао оперу Мајстор Манојло,
РЕКВИЈЕМ У ДУЕТУ

115

затим једну Српску рапосодију, неколико симфонијских дела,
али и духовне песме.
Петар Ђорђевић (Темишвар, 1903 – Темишвар, 1978).
„У Темишвару је завршио конзерваторијум. Имао је разна
занимања, али се увек бавио музиком, обучавао и водио
хорове, па и компоновао. Почев од 1928. двадесетак година
био је хоровођа мехалске „Зоре“. Године 1946. преузео је
(заједно са проф. Јосипом Калчићем) велики хор настао
обједињењем свих српских темишварских певачких друштава.
Био је професор музике у Српској мешовитој гимназији у
Темишвару 1948 -1955. У својим написима остaвио је
податке о музичком животу Темишвара и стручну оцену
тадашњих концертних збивања“ (Стеван Бугaрски и
Љубомир Степанов)
Војислав Веселиновић (Чаково, 1911 – Темишвар,
1980). Окончавши основно образовање у родном месту,
долази у темишварску Учитељску школу, коју успешно
завршава 1928. године. Од тада учитељује у Рекашу,
Темишвару (Мехали), Кечи и Немету, где остаје до
умировљења, 1973. године. Био је један од оних наших
учитеља који су на својим раменима носили цео „терет“ око
културно-уметничких збивања у насељима у којима су
деловали, упућујући тамбураше, поклонике позоришних
представа, играчке дружине или певачка друштва. У том
погледу, навешћемо само два примера: учитељ Војислав
Веселиновић био је хоровођа Црквеног певачког друштва из
Кече 1934. када је оно учествовало на познатом (првом
незваничном) слету српских певачких друштава у Варјашу, а
1936. године на Слету српских певачких друштава одржаном
у Темишвару исти Војислав Веселиновић сада руководи
хором из Немета, пошто је тада тамо био учитељ.
Напомињемо посебно да је немећански учитељ био и
руководилац тамошњег тамбурашког друштва које је 1935.
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године (заједно са певачким друштвом из Варјаша, Малог
Бечкерека и Темишвара-Мехале) било на Опленцу, на
поклоњење сенима краља Александра Ујединитеља, а тим
поводом наступили су кечански тамбураши и на представи
на Коларчевој задужбини у Београду. Но, оно што посебно
треба нагласити јесте чињиница да од њега имамо и низ
композиција. Првенствено се обраћао деци и компоновао за
потребе културних приредби ђака. Не знамо колико свега има
његових композиција, али знамо да их је објављивао, између
осталог, и на страницама „Банатских новина“. У „Зборнику
за I – VIII разред” (објављеном 1980) имамо његове песме:
Пецарош (на стихове Ђоке Жупунског), Прве санке (речи Св.
Р. Милосављевић) Шта је теби желим, драга Румунијо
(стихове Михаја Еминескуа на српски превео И. Мунћан),
Волим мајку и Певају војници (за ове је текст, вероватно,
написао сам композитор), Хвала (на стихове Јована
Јовановића Змаја), Мајска песма (стихови: Војислав Илић),
Пионир отаџбини (речи Славољуб М. Лалић) и Хајд у коло
пионирско (текст Лазар Илић). Како нас је известила његова
кћерка госпођа Верица Веселиновић, он је компоновао у
духовну музику, а у његовој заоставштини постоје и ноте
једне литургије.
Љубомир Иванов (Саравола 1911 – Велики Сенпетар,
1989). Свештеник. Завршио је најпре карловачку Богословију
(1932), а потом је и дипломирао на Богословском факултету
(1938. године). Рукоположењем је назначен за парохију Фењ.
Године 1933. као јереј буде одређен за администратора друге
парохије у Великом Сенпетру. Већ према опредељењу, буде
хоровођа певачке дружине. Напомињемо да је као хоровођа
сенпетарског певачког друштва „Лира“ учествовао 1936. у
Темишвару, 1937. у Араду и 1938. у Великом Сенмиклушу на
сва три слета српске духовне песме који су одржани у
међуратном периоду. Но, Љубомир Иванов окушао се и као
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композитор. Примера ради наводимо да је он компоновао
Појмо песме, мелодију коју је варјашко певачко друштво
„Орао“ изводило као мото при сваком наступању и, дабоме,
мото за певачко друштво Сенпетра насловљен Химна песми.
Године 1940. Љубомир Иванов је наименован за суплента
Богословије у Сремским Карловцима. Године 1941.
наименован је за пароха у Надлаку, а од 1943. до 1946.
служио је у Наћвали. Тек 1948. поново долази у Велики
Сенпетар, али тада је већ друго неко (не)време било
устоличено у престо овдашњег живљења. Служио је на
Господњој њиви у Великом Сенпетру до умировљења. Ту је
протојереј ставрофор Љубомир Иванов и уснуо у Господу.
Био је један од чланова Уређивачког одбора „Билтена
Српског православног викаријата у Темишвару“, објављујући
на страницама овог гласила Темишварске епархије написе на
богословске теме. Што се компоновања тиче, за сада не
располажемо никаквим „опипљивим“ податком, то јест
немамо ништа што указује да је он још понешто и
компоновао. Интересантно је да је Љубомир Иванов аутор
једне књиге црквеног појања Вечерња, Јутрења, Литургија
коју је израдио и умножио још док је био богослов.
Милан Влајин (Темишвар, 1912 – Београд, 1976).
„Почео педагошке науке на Учитељском курсу 1929. и кратко
време био привремен учитељ у Ђиру. Музичке студије
отпочео је у Темишварском Конзерваторијуму 1931, а
наставио у Београду. Неко време радио је по банатским
школама, 1939. био је професор гимназије у Подгорици и
диригент Певачког друштва „Бранко“, 1940/41 – диригент у
Црквеној музичкој школи у Вршцу, а од тада – професор у
Музичкокј школи „Корнелије Станковић“: накнадно је
дипломирао на Музичкој академији у Београду. Неко време
радио као војни капелник и диригент хора Југословенске
народне армије. Творац је низа оркестарских дела као што су
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симфонијска свита Балкан, Три свите на балканске теме,
Песме из Војводине (за дувачки оркестар), затим - камерна
дела три Гудачка квартета, као и концертних дела за разне
инструменте, те вокалних радова за солисте и хорове.
Записивао је и обрађивао српски и румунски фолклор у
Банату и Тимочкој Крајини. Иако је умро у Београду, по
соственој изричитој жељи пренет је и сахрањен на
мехалском Српском гробљу (Стеван Бугарски и Љубомир
Степанов).
Милутин Пејић (Варјаш, 1927 – Букурешт, 2015). По
окончању основне школе у родном месту и Српске гимназије
у Темишвару, дипломирао је на Електротехничком факултету
и радио као инжењер. Како је одрастао у породици која је
гајила посебно поштовање према духовној песми, прикључује
се певачком друштву „Орао“. Кад су га... путеви живота
одвели даље, када је год долазио у Варјаш, није пропуштао
прилику да буде међу члановима хора, а 22. маја 1977. извео
је један... подухват који се памти. Наиме, снимио је целу
литургију, а после литургије, у такозваној одборској соби,
снимио је још низ песама. У изведби чланова хора, разуме
се. Руковет нота истих објављен је у монографији „Орао“, а
на CD-у присутне су уз издање монографских забележака
Срби у Варјашу. Деведесетих година прошлога века хор
Православне српске саборне цркве у Темишвару имао је
једног датог момента за хоровођу Милутина Пејића. Исти тај
Милутин Пејић огласио се и као композитор. Рецимо, дао је
једну химну насловљену Школа поводом прославе педесете
годишњице Српске гимназије у Темишвару, једну
композицију на стихове И. Мунћана „Бранко на уранку у
Темишвару“, песме „Бадњи дан у туђини“ на стихове Јована
Грчића Миленка, „Божић“ (речи И. Митровић) „Свети Сава
над Србијом“ (речи Драгиша Пењин), „У ситне сате“
(стихови Небојша Д. Бугарски), али и низ, низ романси, с
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текстовима на румунском језику. Његове су композиције
извођене на више издања Фестивала романси у граду
Трговиште.
Томислав Ђурић (Чанад, 1936). Примаш, диригент,
композтор. Друговање с музиком почео је у породици када
га је отац Милан „увео у прве тајне виолине“, а „видик му
је отворио“ чувени чанадски тамбураш Сава Ђуричин.
Године 1958. ступа у Српски државни ансамбл и ту остаје
до насилног расформирања истог 1970. У међувремену
дипломирао је Фалкултет историје и географије. После 1970.
буде упућивач у Центру за усмеравање народног
стваралаштва. Оснива (1971) тамбурашки оркестар Ансамбла
„Зора“. Буде потом инструктор у оквиру Муниципијског дома
културе у Темишвару. Основао и био уметнички руководилац
вокално-инструменталног састава „Слога“. Током година
основао и руководио оркестрима у Ченеју, Српском
Семартону, Дињашу и Варјашу, али је највећи успех
постигнут са чанадском дружином „Лале са Мориша“.
Тренутно јесте вођа темишварског састава „Споменари“.
Деловао је и као хоровођа црквених хорова у Чанаду и
Темишвару (Мехали). Забележио је око 800 народних песама
и објавио их у два тома под насловом Српска песмарица.
Мало је, међутим, људи који знају да Тома Ђурић и
компонује, иако знају да је он, за потребе разних дружина
којима је руководио, остваривао обраде. Рецимо у
зборницима које је објавио, присутне су и две његове
композиције. А има их, убеђени смо, много, много више.
Лаза Кнежевић (Шенђурац, 1936 - Темишвар, 2015).
Хармоникаш, вокални солиста, професор, фоклориста,
композитор. По завршетку основне школе у родном месту,
гимназијску наставу и лицеј завршава у Српској мешовитој
гимназији у Темишвару. Уписује Филолошки факултет у
Букурешту, али убрзо напушта студије и посвећује се музици,
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тачније речено приступа Српском државном ансамблу где
остаје до 1959. Потом је дипломирао на Музичком факултету
у Темишвару. Ради као професор хармонике у Школи за
народну уметност од 1962. па до 2015. Неколико година био
је предавач на Факултету за етномузикологију Универзитета
„Тибискус“. Иначе, најпознaтији је као вокални солиста
изводећи српске и румунске народне песме. Уосталом, на
гласу је био музички квартет Лаза Кнежевић, Лаза
Поморишац, Светозар Цеца Јездимир и Ника Воденичар.
Остварили су низ снимака за радио-емисије и Издавачку кућу
„Електрекорд“. Деловао је и у оквиру Румунског фолклорног
анасамбла „Тимишул“. Као вокални и инстументални солиста
наступао на сценама у Енглеској, Канади, Француској, Грчкој,
Швајцарској, Италији, Турској, САД и – разуме се – бившој
Југославији. Аутор је зборника инструменталних народних
мелодија Музичка ризница и три тома зборника српских
народних песама и игара Ризница хармоникаша. Ни
компоновање није му било страно. На текстове које је
најчешће сам писао, компоновао је бројне мелодије, које је
најрадије сам и изводио. Напомињемо да је он кант-аутор и
једне химне темишварског фудбалског прволигаша Политехника.
Мајкл/Маринко Пепа (Кетфељ, 1939). Композитор,
виолиниста, професор. Музичко образовање стиче у
Зрењанину, Трсту и – потом – у Канади, на Краљевском
конзерваторијуму и Универзитету у Торонту. Дипломирао је
на Музичком тринити колеџу у Лондону. Мастерат - на
Краљевском конзерваторијуму у Торонту. Више од три
деценије био за катедром, члан је Лиге канадских
композитора, оснивач и уметнички директор Концерта Les
AMIS. Аутор је преко 80 композиција за разне инструменте,
камерне али и за симфонијске оркестре. Често на темишварској сцени његове композиције премијерно изводе било
виолиниста Габријел Попа било челитскиња Александра
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Гуцу уз клавирску пратњу Валентине Кохониц. Његове
композиције изводе се на многим концертним сценама света,
од Америке до Јапана. Неколико наслова: Рапсодија за игру,
Соната за виолину, Соната за виолончело, Боемска
фантазија за виолину и клавир, Концерт за вилону и
оркестар, Концерт за клавир и оркстар, Музички прилог за
виолину
и
гудачки
оркестар.
Опширније
на
www.lesamisconcerts.org.
Миленко Лукин (Темишвар, 1950). Инжењер по
струци, али музичар по таленту, делује као инструменталиста,
вокални солиста, аутор аранжмана, али и композитор. Почев
из ђачких клупа налазимо га на разним сценама у саставу
разних оркестара. Након оснивања Академског културноуметничког друштва „Младост“ при Студентском дому
културе у Темишвару, приступа овом ансамблу и убрзо
постаје и дуги низ година остаје стуб делатности истога.
Сарађивао је и са професионалним ансамблом „Банатул“ и
студентским ансамблом „Дојна Тимишулуј“. Наступао на
сценама у Мађарској, Југославији, Француској, Италији,
Грчкој, Немачкој, Тунису, итд. Остварио низ снимака за радио
и телевизијске емисије. Уметнички је руководилац друштва
„Бели багрен“. Компонистичка делатност: „Аутор је оригиналног дела музичко позоришне представе. Најпознатији и
најцењенији јесте Обриси давни банатски, с акцентом на
синкретизам који валоризује вокалну, хорску и инструменталну музику, литерарно поетско стваралаштво, евоцирајући
православље, игру, народну ношњу, као својеврсна савремена
варијанта „Слика са села“ Тибериуа Бредичануа. Аутор
замисли (сценарио, сценска поставка и режија) јесте Љубица
Попадић а тестове за компоноване песме написао је Борко
Илин “ (Јоан Томи).
ЗАКА АДНАЂ (Велики Сенпетар, 1951 – Велики
Сенпетар, 2015). Не зна се шта га је оно привукло у чудесан
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свет звукова чим је узео хармонику у наручје, али остаје
недвосмислено да је био један од наших ненадмашних
хармоникаша, чија се наступања памте. Елем, завршио је
основну школу у родном месту, гимназију у Перјамошу, а
судије на Музичком факултету у Темишвру и
Конзерваторијуму „Чипријан Порумбеску“ у Букурешту. Иначе,
прве „часове музике похађао“ је у породици, код оца Јована
и мајке Радинке. Затим... као полазник месног забавишта
постаје омиљени солиста на свим забавама. Потом... долази
сусрет са хармоником. У њене тајне уводи га наш познати
инструменталиста и упућивач многих почетника Милан
Милосав из Кече. Тако убрзо приступа оркестру месног Дома
културе. Доласком у Темишвар, придружује се студентској
дружини „Младост“ и одмах постаје вођа оркестра. У том
својству много, много пута наступа у скоро свим нашим
насељима и на многим фестивалима. Истовремнено,
налазимо га и као члана румунског Студентског ансамбла
„Дојна Тимишулуј“. По завршетку студија буде у Темишварској
филхармонији „Банат“ као члан хора, а затим извесно време
члан Српске фолкорне дружине „Коло“ Професионалног
ансамбла „Банатул“ (основаног након насилног расформирања Српског државног ансамбла песама и игара). Године
1977. прелази у наставу и буде професор музике у свом
родном селу, где оживљује културно-уметничку традицију.
Као члан оркестара са којима је наступао остварио је више
снимака за Радио Темишвар. На срцу му је лежала стара
изворна песма, те је радо бележио мелодије које је у разниим
приликама чуо, да би их – у сопственој обради – и изводио.
А та обрада јесте – можемо слободно рећи – предсобље
компоновања. Компоновања које му није било страно.
Напротив. У ствари, не зна се тачно шта је све Зака Аднађ
компоновао, али јесте несумњиво да је он композотор оног
својеврсног мото-а Студентске фолколорне дружине
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„Младост“ насловљене „Наш знак“ чији је текст написала
Душица Бајински. Мелодија је извођена поводом прославе
25. годишњице деловања АКУД-а „Младост“ у Темишцвару.
Јоца Бугарски (Српски Семартон, 1952). Професор,
диригент хорова, аутор важних зборника духовне музике,
композитор. Оно што се ређе истиче јесте да је он и један
од наших врсних хармоникаша. По окончању основне школе
у Семартону и Српске теоретске гимназије, дипломирао је на
Музичком факултету у Темишвару. Био потом професор
музике у једној основној школи у жупанији Илфов, па у
Ченеју и – најзад – у Темишвару. Као хоровођа почиње да
делује у Ченеју (где је диригент Црквеног певачког друштва,
али где оснива и женску вокалну групу и дечји хор) да би,
од 2005. преузео диригентску палицу Хора Саборне српске
православне цркве у Темишвару Граду, хора који јесте данас
не само један од челних хорова у српском расејању, него и
дружина која ужива посебно поштовање и у матичној
Србији. Такође под његовом диригентском палицом делује и
хор Српске гимназије „Доситеј Обрадовић“. Но, како се
првенствено односимо на рад композитора, то истичемо да
се Јоца Бугарски јавља у својству ствараоца у чијој се обради
изводи низ духовних песама. Тако, у зборнику Хорско појање
при темишварском Саборном храму имао петнаестак
његових прилога. Од хорских песама у његовој обради
наводимо: Ој, додоле, Ђувегије где сте, да сте, Пресличица
или Дођи драги. Никако, међутим, не смемо изгубити из вида
то да је он аутор монументалног зборника Хорско појање при
темишварском Саборном храму. али и Школског музичког
приручника. Опширније о Јоци Бугарском у књизи Дејана
Попова Хор Православне српске саборне цркве у Темишвару,
Савез Срба у Румунији, Темишвар, 2007, стр. 34 – 39.
Влади (Владимир) Кнежевић (Темишвар, 1962). Да
ивер не скаче даље од кладе, имамо још један доказ.
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Настављајући пасију деде, чувеног примаша Владимира
Кнежевића и оца Лазе Кнежевића, и Влади, се посвећује
музици. Најпре се о њему чуло и прочуло као о члану групе
„Progresiv ТМ“. Године пролазе и он буде у разним
саставима, а највећи успех достиже у оквиру формације попрок музике „Pasãrea colibri“. Бројни су снимци које овај
састав остварује за радио и телевизијске емисије. Бројне су
и плоче и касете. Но, оно што се ређе истиче јесте његова
компонистичка делатност. Између осталог, компоновао је
неколико мелодија лаке музике (Видећеш, Заборави, Само ти
итд) и музику за бројне дугометражне и краткометражне
филмове, као што су то Бесмртни Влад, Кров над главом,
Азучена итд.
Рада Мирјанић (Темишвар, 1970). Инжењер по струци.
Магистар наука. Уз музику је „пристао“ као хармоникаш.
Наступао је у разним саставима. Деловао дуги, дуги низ
година у оркестру АКУД „Младост“. Био је – треба
назначити – прилично дуго вођа оркестра „Младости“.
Задњих година више свира оргуље него хармонику. Наступа
и са многим саставима, увек спреман да помогне где је год
то потребно. Такође, дугогодишњи је члан Хора Саборне
српске православне цркве у Темишвару. Огласио и као
композитор. Композиције: кола. Српска. Године 2014. објавио
је CD насловљен Балканска фантазија (Нова српска кола) са
10 композиција. Наслови: „ Темишварско коло“, „Бугарска
плетеница“, „Влашки опанак“, „Јутарња роса“, „Бата Радино
циганско“, „Балканска фантазија“, „Циганска суза“,
„Лавинијина шетња“, „Влашки загрљај“ и „Банатско оро“.
2 Лазар Илић (1914 – 1982). Основну школу завршио у
родном му Варјашу и то је било све од „редовног
образовања“. Почео је да пише средином тридесетих година
прошлога века. Прве римоване мисли и осећања објавио је у
„Темишварском веснику“. У послератном доба ради као
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новинар у „Правди“ (1949 – 1957), репортер Српске емисије
Радио
Темишвара
(1958-1959),
статистичар
у
Пољопривредној кооперативи у Варјашу (1959 – 1965) и
управник месног биоскопа (1965 – 1969). Писао је поезију и
прозу. Објавио је две збирке песама (Изабране песме и
Путем октобра), књигу песама за децу Срећни дани, шест
збирки приповедака (Приповетке, Црвене искре, Сеоским
вијугама, Бурне ноћи, Долином Мориша и Дуги путеви),
збирку кратке прозе за децу Кад младе воде зажуборе и
роман Жеља. Књига мемоара Неугашене ватре објављена му
је постхумно, а приредио ју је Сава Илић. Ако бисмо, укратко,
о његовом стваралаштву, можда је најприкладније навести
оно што истакао Миљурко Вукадиновић: „Лазар Илић је
успешан као описивач природних појава што је још једна
врлина баштињена из реалистичке традиције, где је готово
једна од неписаних прозних конвенција, па је Илић као
„следбеник старих“ у неколико наврата своју колористичку
склоност достојно потврдио“.
3 Михаило (Миша) Илић (1940). Основну школу је
завршио у Варјашу, Српску гимназију и Математичкофизички факултет Темишвару. Био је професор у Куртићу,
Варјашу, Темишвару и Заиру. По исељењу у Канаду (где и
сада живи) дипломирао је и архитектуру. Бави се
сликарством и вајарством. Запаженији успех постигао је,
међутим, на поетском пољу збиркама песама Шапат очију
твојих (у издању букурешког Критериона) и Далека звезда
(издавач Савез Срба у Румунији).
4 Интересантно је приметити да је током постојања те
ниже гимназије Лицеја „К.Ђ. Лога“ (од 1934. до 1949.
године) ту школовање наставило чак 34 Варјашана. Ево и
њихових имена: Рада Жупунски, Ђура Лукин, Душан Арсин,
Зорка Павлишан, Даринка Арсин, Драгомир Марин, Миливој
Росић, Душан Влашчић, Емил Лукин, Арон Марков, Милица
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Арсин, Марија Жупунски, Симеон Жупунски, Рада Илин,
Олга Лазаров, Михај Лукин, Живојин Марин, Миша Марин,
Драгиња Нинков, Арсеније Пејић, Атанасије Росић, Катица
Ердељан, Радислав Ердељан, Љубинка Лепојев, Милан
Марић, Милица Павлишан, Небојша Росић, Теодор
Шољмошан, Сава Илић, Нада Станојев, Борислав Ердељан и
Милица Лепојев.
5 Кад је реч о нижој гимназији „К.Ђ. Лога“, према
подацима које износи Душан Сабљић у својој књизи Српско
школство у Румунији 1919 – 1989, коју је, према ауторовом
рукопису, саставио, допунио и приредио за штампу Стеван
Бугарски, а објавио Савез Срба у Румунији 1996. године,
треба назначити да је од 404 апсолвента те Српске секције,
њих 256 се редовно уписало у више средње школе са српским
наставним језиком. У тој секцији користио се исти наставни
план као и у румунским државним нижим гимназијама, с
тим што је додат српски језик и књижевност као посебан
наставни предмет. Што се професора Срба тиче, у периоду
од 1941. до 1948. године ту су предавали Коста Николић,
Александар Перин, Спасоје Николић, Павле Марковић,
Љубомир Филипов, Стојанка Влаховић, Ђорђе Димитријевић,
Љубомир Ајваз, Мирјана Бугарски, Љубинка Михић, Лидија
Искрић, Иван Окчић, Винко Виловић, Никола Гавриловић,
Живојин Михајловић, Јосип Калчић, и Александра Бугарски.
6 Српска педагошка школа радила је од 1948. до 1958.
године. Како је забележено у већ назначеној књизи Душана
Сабљића, „успех ученика школованих у Српској педагошкој
школи био је осредњи, а разлози су били: неуједначена и
неретко недовољна спрема ученика у основној школи,
недовољно искуство наставничког особља за рад у условима
педагошке школе, одвијање педагошке праксе... недостатак
уџбеника на српском језику и слично. Ипак, с обзиром на
одговорност и сложеност учитељског позива... само 60 одсто
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школованих ученика добило је учитељске дипломе.
Тридесетак апсолвената Српске педагошке школе наставило
је школовање на факултетима, најчешће не напуштајући рад у
настави... Наставни програми за све предмете били су исти
за све педагошке школе у Румунији; наставне програме за
српски језик и књижевност састављао је Војислав Ћирић у
сарадњи са Катедром за српскохрватски језик и књижевност
Букурештанског универзитета. Уџбеника за српски језик није
било, осим антологија за српску књижевност...Ученици су
углавном користили белешке према излагањима професора, а
напоредо су користили румунске уџбенике“. Придодајемо:
Педагошка школа радила је у истој згради (у кварту Јозефин)
са Српском мешовитом гимназијом, управа обе наставне
установе била је заједничка, а и наставно особље било је,
углавном, исто. Од наставника који су предавали само у
Педагошкој школи, јављају се, између осталих, Силвијус
Микља, А. Бику, И. Аптер, Стеван Палинкаш, Загорка Нешић
Глишић, др Атанасије Поповић, др Бранко Стефановић, др
Обрад Бугарин, Звездица Трифунски, Петар Костић, Јоан
Одробот, Марија Кришан, Ј. Санду, Чедомир Јовановић,
Душан Петровић и Горица Исајловић. Разуме се уз њих
предавали су и професори Српске мешовите гимназије у то
време.
7 Сабин Драгој (1894 – 1968). Композитор, фолклориста, педагог и хоровођа. До одласка у Букурешт (1950.
године) био је у Темишвару директор Градског конзерваторијума (1923 – 1943), па директор Конзерваторијума Клужа
и Темишвара (1942 – 1945) и директор Опера КлужТемишвар (1940 – 1945). Треба знати да су у току Другог
светског рата и Опера и Конзерваторијум из Клужа – као
избеглице – деловали у Темишвару. После Другог светског
рата до одласка у Букурешт Сабин Драгој је био професор
композиције и контрапункта на Конзерваторијуму у
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Темишвару. Уза све то Сабин Драгој је деловао и као
хоровођа, али и као композитор. Нећемо, дабоме, опширније
о композитору, али истаћи ћемо да је он аутор бројних
значајних дела по румунску компонистичку школу, међу
којима челно место „држи“ његова опера „Напаст“ (по драми
Јона Луке Караџалеа) која је премијерно изведена у
Букурешту. По свој прилици Сава Илић је још из Темишвара
познавао врсног музичара и педагога. У сваком случају, за
похвалу је то што је Сабин Драгој подржао залагања
тадашњег студента Саве Илића.
8 Cosma, Octavian Lazăr Universul muzicii româneşti,
Editura Muzicală, Bucureşti, 1995; Cosma Viorel Muzicieni din
România, Lexicon bibliografic, vol. IV, Editura Muzicală, Bucureşti,
2001, Românu Ion, Coruri bănăţene - Antologie 2, Viziune
interpretativă. Ediţie îngrijită şi completată de O. Giulvezan, Ed.
„Marineasa” Timişoara, 2001, Vulpe Damian, Învăţământul muzical
timişoarean cu şcolile lui în „Deceniu muzical universitar”, Ed.
Universitatea din Oradea 2005, Stancovici Felicia Facultatea de
Muzică, sursă principală a vieţii muzicale din judeţul Timiş şi
municipiul Timişoara, în volumul „Muzicienii de marcă din
Timişoara, la Timişoara şi la ei acasă” de Petroman Lucia şi
Petroman Pavel, Ed. „Eurostampa”, Timişoara, 2006, Tomi Ioan Ad
sexagsimo anniversaria. Filarmonica „Banatul” 60 de ani (1947
– 2007) (monografie), Ed. „Excelsior Art”, Timişoara, 2007, Tomi
Ioan, 123 compozitori, dirijori muzicologi, personalităţi ale
culturii muzicale din Banatul istoric, Ed. Filarmonica „Banatul”,
Timişoara, 2009.
9 Из Предговора збирци Музичко наслеђе Срба, Шокаца
и Карашеваца, Нови Сад, 2006, стр.21 – 24
10 Ioan Tomi Lexicon. Muzicienii din Banat (Лексикон.
Банатски музичари), други том, Издавачка кућа „Eurostampa“,
Темишвар, 2014, стр. 234 – 236
11 Текст који се односи на композиције Саве Илића
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слободно је преузет, у сажетом облику, из монографије о
Сави Илићу (Sava Ilin. Viaţa şi scrierile muzicale), чији је
аутор Овидију Ђулвезан (р. 1940), иначе цењени темишварски композитор, диригент, музички критичар, универзитетски
професор и вокални солиста. Књигу је објавила 1997. године
темишварска издавачка кућа „Brumar”
12 Damian Vulpe – Caietul program al Filarmonicii
„Banatul”, Темишвар, 12. јануар 1974,
13 Doru Murgu, O nouă Suită simfonică, „Drapelul roşu”
nr. 9107, Темишвар, 15. јануар 1974
14 Damian Vulpe, Rapsodie cărăşană, avancronică,
„Drapelul roşu”, Темишвар, 18. март, 1988
15 У наредном периоду бележењем народних
умотворина позабавиле су се и друге особе. Током година
фолклорне творевине објавили су у засебним књигама Жива
Пашић – збирку пословица Дашто ми ти дашто, Цветко
Крстић – збирку песама Ој, јаворе, јаворе..., Стеван Бугарски
и Светозар Марков - Бећарац и Сватовац и Томислав Ђурић
– две збирке песама насловљене Српска песмарица. Али
подухват Саве Илића да се нотно зебележе и мелодије остаје
досад... јединствен.
16 Предговор књизи Антологија српских народних
песама, Издавачко предузеће за музику, Букурешт, 1958, стр, 5
17 Фрагменти из истоименог рада објављеног у
гласилу „Темишварски зборник“, свеска 1, Матица српска,
Нови Сад, 1994, стр. 289 – 295
18 Фрагменти из Увода Антологије српских народних
песама, Издавачко предузеће за музику, Букурешт, 1958, стр.
7 - 15
19 Извод из чланка „Основне тенденције послератног
етнолошког и фолклористичког проучавања Срба у Румунији“
објављеног у часопису „Књижевни живот“ број 1, Темишвар,
1984, стр. 90 - 92
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20 Узгред буди речено, и овде се јасно види како је
требало угодити властима да би „књига кроз цензуру
прошла“. У ствари, тај нови период означио је не само
јењавање, већ, често, и гашење хорског певања, то јест
многих певачких друштава која су деловала при српским
православним црквама.
21 Извод из Предговора књизи Српски хорови у
Банату, Издавачка кућа „Критерион“, Букурешт, 1978, стр. 5
– 10
22 Фрагменти из рецензије објављене у недељнику
„Банатске новине“ број 3543, Темишвар, 1979 стр. 4
23 Одломак из студије „Развој културе и књижевности
на српскохрватском језику у СР Румунији у послератном
периоду“ објављеној у антологији Трајање, „Милић Ракић“
Ваљево и Културно-просветна заједница Србије, Београд,
1986. године стр. 296
24 Фрагменти из написа „Лети, лети, песмо моја
мила“ који је објављен као Предговор књизи Доба потпуног
признања, Издавачка кућа Критерион, Букурешт, 1982, стр. 5-16
25 Извод из рецензије објављене у недељнику „Банатске новине“ број 3739, Темишвар 1982, стр. 4
26 Одломци из предговора збирци Музичко наслеђе
Срба, Шокаца и Карашеваца у Румунији, Нови Сад, 2006,
стр. 16 – 21
27 Сажет приказ према Ovidiu Giulvezan, Sava Ilin. Viaţa
şi scrierile sale muzicale, поглавње „Profesorul”, Темишвар,
1997, стр. 84-100
27 А Бела Барток, рођен у Великом Сенмиклушу 1881.
године, био је мађарски композитор, пијаниста и етномузиколог. Студирао је у Братислави и Будимпешти. Од
његових дела наводимо балете Дрвени принц и Чудесни
мандарин, оперу Дворац Плавобрадог, те композиције Плесна
свита за оркестар, Концерт за оркестар, Соната за два
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клавира, две Рапсодије за виолину и оркестар и 153 малих
педагошких композиција за клавир „сакупљених“ у шест
свезака а насловљених Микрокосмос. Бавио се, такође,
проучавањем музичког фолклора Мађара, Румуна, Словака,
Бугара, па чак и Турака или Арапа. У том склопу „имамо“ и
записивање српских мелодија. Пред Други светски рат
настанио се у САД. Умро је у Њујорку, али је сахрањен у
Будимпешти
28 Извод из написа Стевана Бугарског „Сава Илин
трагом Беле Бартока“
29 Цитати су из написа Јелене Јовановић „Певачко
наслеђе Срба у Румунији“, „Књижевни живот“ бр 2(126),
Темишвар, 2002, стр. 1-2
30 Стеван Бугарски Завичајна књижевност Срба из
Румуније 1918-1947, Савез Срба у Румунији, Темишвар, 2007,
стр. 460-463
31 Опширније о Бати Горуну види у Сава Илић Доба
потпуног признања, Издавачка кућа Критерион, Букурешт,
1982, стр 183- 185 и Борислав Ђ. Крстић и Васа Лупуловић,
Соколовац, Савез Срба у Румунији, Темишвар, 1999, стр. 173
- 179
32 Овај кратак текст преузет је из већ више пута
цитиране монографије Овдијуа Ђулвезана о Сави Илићу
33 Текст је преузет из већ назначене монографије О.
Ђулвезана о Сави Илићу
34 Напис објављен у „Нашој речи“ у рубрици „Улицом
памћења“ и у зборнику Oameni, evenimente şi tradiţii din
Banatul de câmpie, свеска 9, стр. 37-43
35 Из монографије Sava Ilin – viaţa şi scrierile sale
muzicale, Темишвар, 1997, стр 107 - 108
36 Некролог објављен у часопису „Књижевни живот“
број 4, Темишвар 1989, стр. 17
37 Напис објављен у „Нашој речи“ бр. 407, 21.
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новембра 1997, стр. 4
38 Опширније о написима Саве Илића о представама
Српског државног ансамбла и о другим аспектима његових
односа према Ансамблу и ставовима у вези представа ове
установе, види у монографији Љубомира Степанова и
Стевана Бугарског Српски ансамбл у Темишвару, Издавачка
кућа Савеза Срба у Румунији, Темишвар, 2005.
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Зграда које више нема: Српска школа у Варјашу
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Сава Илић (први с лева у доњем реду) са колегама
Српске педагошке школе

Поглед на једну варјашку улицу
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