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INLEIDING
De plaats van Ljubica Marić (1909-2003) als een van de belangrijkste Servische
componisten was aan het eind van de jaren zestig van de 20ste eeuw al als zodanig
geaccepteerd in de Servische muziekgeschiedenis.1 Dat manifesteerde zich in frequente
uitvoeringen van haar aan het eind van de jaren vijftig en in de eerste helft van de jaren
zestig ontstane orkestrale en vocaal-instrumentale muziek op concerten in Servië,2
voormalig Joegoslavië en in het buitenland (Oostenrijk, Ierland, Groot-Brittannië,
Duitsland), in veelvuldige uitzendingen van opnamen daarvan op radio en televisie (de
toenmalige RTV Belgrado) en in de onveranderlijke aanwezigheid van de biografie en
vermelding van het oeuvre van de componiste in leerboeken over muziekgeschiedenis voor
middelbare muziekscholen en conservatoria en in algemene en muziekencyclopedieën van
toenmalig Joegoslavië. Al die tegenwoordigheid van de muziek van Ljubica Marić in de
cultuur van socialistisch Joegoslavië en Servië berustte echter op slechts een paar werken:
de cantate Pesme prostora (Songs of Space),3 Passacaglia voor symfonieorkest en
Vizantijski koncert (Byzantine Concerto) voor piano en orkest. Op de programma’s van
symfonische concerten in Servië en voormalig Joegoslavië, in de eerste plaats van de
leidende symfonieorkesten en festivals, zoals de filharmonieën van Belgrado, Zagreb en
Ljubljana, het Koor en Symfonieorkest van Radio-Televisie Belgrado, de festivals
Belgrade Music Festival (BEMUS) en de Zomerspelen van Dubrovnik, waren bijna
uitsluitend de genoemde composities van Ljubica Marić opgenomen en wel gedurende
enkele decennia, van het eind van de jaren vijftig tot het eind van de jaren tachtig. Heel
zelden werden de composities Oktoiha 1 (Octoïcha 1) voor symfonieorkest en Ostinato
super thema Octoïcha voor piano, harp en strijkorkest aan die werken toegevoegd, terwijl
haar kamermuziek op de concertpodia alleen werd vertegenwoordigd door de Sonata for
violin and piano. Ook de vijftien jaar lange periode (1967-1982) waarin de componiste
bijna niets componeerde, dus geen enkel volledig nieuw werk schreef dat in Servië werd
uitgevoerd,4 droeg daar zeker toe bij. Dat heeft er mogelijk toe geleid dat ook haar
(kamermuziek)werken die ontstonden tussen 1983 en 1993 (op twee uitzonderingen na) bij
hun verschijnen nauwelijks aandacht kregen van uitvoerders en critici, zodat hun betekenis
werd onderschat.5 Toch was ook die spaarzame aanwezigheid van de kamermuziek van
Ljubica Marić op het muzikale toneel van Servië en voormalig Joegoslavië, te oordelen
naar de kritieken, leerboeken en encyclopedieën, voldoende om over die muziek te
schrijven en spreken als een van de hoogtepunten van de Servische, en toen ook
Joegoslavische muziek.

Ljubica Marić werd geboren op 18 maart 1909 in Kragujevac (het toenmalige Koninkrijk Servië) en
overleed op 17 september 2003 in Belgrado (de toenmalige Staatkundige Eenheid Servië en Montenegro).
2
Volgens de uitvoeringslijst in de catalogus van de tentoonstelling Ljubica Marić, 1909-2003, tajna-tišinatvorenje (Ljubica Marić, 1909-2003, geheim-stilte-schepping), Servische Academie van Wetenschap en
Kunst (Srpska akademija nauka i umetnosti, SANU), Belgrado, 2009, p. 64-81. Zie ook hoofdstuk II en III.
3
De titels van alle werken worden in twee talen gepresenteerd: in de oorspronkelijke (Servische) versie en in
de Engelse vertaling (in het geval dat deze vertaling al eerder in de literatuur voorkomt) of in het Nederlands
(als de titels niet eerder in het Engels zijn vertaald of gebruikt.)
4
Zie hoofdstuk III en VII.
5
Deze uitzonderingen zijn de in 1984 gecomponeerde werken: de cantate Iz timne pojanje (From the
Darkness Chanting) en de compositie voor cello solo Monodia Octoïcha, de tweede vanwege regelmatige
uitvoeringen door de internationaal bekende Servische celliste Xenia Jankovich.
1
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Aangezien er ten tijde van voormalig Joegoslavië relatief weinig publicaties over muziek
en componisten waren vergeleken met de periode na 1991 (sindsdien bestaan er alleen al in
Servië drie muziektijdschriften die alle twee à drie keer per jaar uitkomen) en er zelden
encyclopedieën en boeken over de Joegoslavische en Servische muziek verschenen, was
het belang van die publicaties groot, vooral omdat die veel lezers (musici, musicologen,
studenten) bereikten, gedurende een groot aantal jaren.
Het boek Muzički stvaraoci u Srbiji (Toonkunstenaars in Servië) van componist en
musicoloog Vlastimir Peričić, docent Nationale Muziekgeschiedenis aan de
Muziekacademie van Belgrado (nu de Faculteit voor Muziek), verschenen in voormalig
Joegoslavië in 1969, is de meest uitgebreide publicatie over de Servische muziek van de
19e en 20ste eeuw.6 Het is een anthologie waarin bijna het complete oeuvre van 75
Servische componisten wordt gepresenteerd (te beginnen bij degenen die geboren zijn na
1830 tot degenen die in 1969 actief waren) en in totaal 470 van hun werken worden
geanalyseerd. De tekst van Peričić over Ljubica Marić, die tien bladzijden van het boek
beslaat, begint met de zin:
Ljubica Marić kan gerekend worden tot de interessantste persoonlijkheden uit de
Servische muziekwereld.7
Peričić heeft in dat boek een tamelijk gedetailleerde lijst met werken van de componiste
gepresenteerd en negen composities geanalyseerd.8 In de analyses gebruikte Peričić
regelmatig superlatieven en benadrukte hij de originaliteit van het oeuvre van Marić:
Een van de waardevolste bijdragen tot de Servische literatuur voor viool en piano is
de Sonata van Ljubica Marić...9
of
Pesme prostora is een van de hoogtepunten van de hedendaagse Servische muziek.10
Een tweede belangrijke publicatie over de Joegoslavische (en ook de Servische) muziek is
het tweedelige Leksikon jugoslovenske muzike (Lexicon van de Joegoslavische muziek), dat
in 1984 werd uitgegeven door het Joegoslavisch Lexicografisch Instituut ‘Miroslav Krleža’
in Zagreb.11 Dat is de meest veelomvattende en volledigste encyclopedie over de muziek
op het grondgebied van voormalig Joegoslavië die is gepubliceerd vóór 1991, voor het
uiteenvallen van het land. Een relatief omvangrijk encyclopedisch lemma (van meer dan
100 regels) is gewijd aan de muziek van Ljubica Marić, en daarin worden naast
biografische gegevens korte analyses gegeven van vijf composities.12 Ook in die publicatie
wordt de originaliteit van haar oeuvre benadrukt:

6

Dit is nog steeds het basisleerboek op de Servische conservatoria voor het vak Nationale
Muziekgeschiedenis.
7
Vlastimir Peričić, Muzički stvaraoci u Srbiji, Prosveta, Belgrado, 1969, p. 251.
8
Dat zijn: Wind Quintet, Sonata for violin and piano, Songs of Space, Passacaglia, Octoïcha 1, Byzantine
Concerto, The Threshold of Dream, Ostinato super thema Octoïcha en The Enchantress.
9
Peričić, Muzički stvaraoci u Srbiji, p. 258.
10
Ibid., p. 261.
11
Het huidige Kroatië.
12
Sonata for violin and piano, Songs of Space, Passacaglia, Byzantine Concerto en The Enchantress.
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Van de generatie componisten die in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog de
Servische muziek op uitgesproken hedendaagse wegen leidde, is Marić een van de
interessantste en origineelste creatieve geesten [...] Openheid tegenover het nieuwe
zal het duurzame kenmerk van haar creatieve persoonlijkheid blijven [...] de cantate,
Pesme prostora een van de mijlpalen van de nieuwe Servische muziek [...] Het
originele idee om op basis van Servische volkskerkmelodieën uit de Osmoglasnik
[...] een omvangrijke, avondvullende cyclus op te bouwen.13
Hoewel in de genoemde publicaties ook de biografie van Ljubica Marić wordt besproken,
dus ook de jaren van haar studie in Praag en Berlijn en de uitvoering van haar muziek op
festivals voor hedendaagse muziek tussen de twee wereldoorlogen (Amsterdam,
Straatsburg), worden die analyses van haar oeuvre en haar belang als componiste voor de
Servische muziek voornamelijk bezien vanuit het standpunt van haar rijpe creatieve
periode, aangekondigd met de cantate Pesme prostora (Songs of Space) uit 1956 en de
cyclus Muzika oktoiha (Music of Octoëchos).14 Daar droegen de talrijke uitvoeringen van
die composities toe bij, maar ook het interview met Dmitrij Sjostakovitsj in het Belgradose
tijdschrift Zvuk (Sound) uit 1963, ter gelegenheid van zijn bezoek aan Belgrado en
Joegoslavië:
One of my loveliest memories is a performance of Ljubica Marić’s Pesme prostora.
The composer has used the entire arsenal of contemporary music to achieve a major
objective. She speaks from the bottom of her soul, in a clear and impressive
language.15
Dat alles was er ook de oorzaak van dat in de tijd van voormalig Joegoslavië (dus tot 1991)
slechts een selectie van de composities van Marić werd uitgegeven: alleen haar tussen
1945 en 1964 ontstane composities. Veel van die uitgaven waren later moeilijk te vinden,
zodat een paar van die composities vergeten zijn geraakt.
Uit al het aangevoerde dringt zich de conclusie op dat het oeuvre van Ljubica Marić tot het
begin van de jaren negentig van de vorige eeuw verre van volledig bekend was, maar dat
de wel bekende werken van grote betekenis werden geacht. Er bestond geen kritische lijst
van werken met een heldere nomenclatuur, waardoor er in de literatuur over Marić geen
duidelijk onderscheid werd gemaakt tussen de compositorische fasen, hoewel daarover
bepaalde, onvoldoende gedifferentieerde aanduidingen bestonden.16 Zelfs in meer
gedetailleerde analyses van een deel van haar werk werd de ontwikkeling in het
compositieprocédé van de componiste niet opgemerkt.17 Die benadering van het oeuvre van
Marić heeft zich voortgezet in de receptie en acceptatie van haar nieuwere, gedurende de
jaren tachtig en negentig ontstane composities, die op een paar zeldzame uitzonderingen
(de teksten van Enriko Josif en Melita Blagojević, zie voetnoot 207, 336 en 669) na
Leksikon jugoslavenske muzike, deel 1, Jugoslavenski leksikografski zavod ‘Miroslav Krleža’, Zagreb,
1984, p. 569-570.
14
In die zin moet ook het boek Stvaralačko prisustvo evropske avangarde u nas (De creatieve aanwezigheid
van de Europese avant-garde bij ons) van Mirjana Veselinović worden genoemd, een uitgave van de
Universiteit van de Kunst in Belgrado, 1983.
15
Dmitrij Sjostakovitsj, interview voor het tijdschrift Zvuk br. 61 (Sound No. 61), Belgrado, 1963, p. 38-39.
16
In de boeken van Marija Bergamo (Elementi ekspresionističke orijentacije u srpskoj muzici do 1945
(Elementen van de expressionistische oriëntatie in de Servische muziek tot 1945), SANU, Belgrado, 1978) en
Peričić (Muzički stvaraoci u Srbiji).
17
Veselinović, Stvaralačko prisustvo evropske avangarde u nas.
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volkomen onopgemerkt bleven in de muziekkritiek en –essayistiek. De uitvoeringen ervan
bleven zonder aanduiding dat het ging om een nieuwe en mogelijk andere compositorische
fase.18
Pas toen men begin jaren tachtig in de Servische musicologie aandacht begon te schenken
aan de Servische muziek van tussen de wereldoorlogen en vooral aan de invloeden van het
muzikale expressionisme, begon de ontdekking van de eerste compositorische fase van
Ljubica Marić uit de jaren dertig van de 20ste eeuw. De belangstelling voor de betreffende
stijlrichting in de Servische muziek, die destijds werd vertegenwoordigd door jonge, in het
eerste decennium van de 20ste eeuw geboren componisten, die na 1928 studeerden bij Suk
en Hába in Praag,19 komt voort uit de behoefte van de Servische muziekwetenschappers om
de Servische muziek binnen de Europese muzikale stromingen te positioneren. Die
kortstondige atonale en microtonale fase vertegenwoordigt de eerste chronologische
overeenstemming van de stijlontwikkelingen tussen de Servische en de Europese muziek. 20
Toch was in de tijd dat die onderzoekingen van de composities van Marić uit die periode
plaatsvonden (het begin van de jaren tachtig), alleen het Wind Quintet bekend, zodat de
conclusies alleen werden getrokken op grond van dat voorbeeld. De auteurs hadden geen
inzicht in de vroege werken van de componiste, uit eind jaren twintig, voor haar vertrek
naar Praag.21 Van al die composities meende men dat ze verloren waren gegaan, want ook
Marić zelf hield informatie erover achter, waarschijnlijk omdat ze niet genoeg vertrouwen
had in de musicologen.22 Dezelfde onbekendheid gold ook voor de creatieve periode na de
Tweede Wereldoorlog, met uitzondering van de Sonata for violin and piano en de Three
Preludes and Etude voor piano.
De ommekeer in de kennis, classificatie en kwalificatie van het oeuvre van Ljubica Marić
begon op het concertpodium, in 1993 in Belgrado en Amsterdam. Op een concert in
Belgrado op 3 februari, dat geheel gewijd was aan haar kamermuziek, werd het grootste
deel van haar na 1983 geschreven kamermuziekwerken uitgevoerd, terwijl haar oeuvre op
het concert in Amsterdam (De IJsbreker) op 15 november werd vertegenwoordigd door de
composities Sonata for violin and piano en Ostinato super thema Octoïcha. Het concert in
Amsterdam was georganiseerd door Stichting Barka en Muziekcentrum De IJsbreker. 23
Van die twee concerten was vooral het tweede van belang, want dat zette een hele reeks
activiteiten in gang die verband hielden met de muziek van Marić. Na 1993 werd haar
18

Die verhouding tot haar muziek bleef in de literatuur zelfs na de dood van de componiste bestaan. Zo
schreef Melita Milin bijvoorbeeld in 2004 in het tijdschrift Muzikologija (Musicology), uitgegeven door het
Musicologisch Instituut van de SANU: ‘De terugblik naar de traditie vond plaats na de oorlog en kenmerkt
de middelste fase van haar compositorische ontwikkeling. [...] Die derde fase, de eindfase van haar werk,
duurde lang - zij het met een onderbreking - tot het eind van haar leven, tot Torzo voor pianotrio...’ Melita
Milin, ‘Unutarnja biografija kompozitora, Skica za studiju o uticajima u delima Ljubice Marić’ (De innerlijke
biografie van een componist, Schets voor een studie over de invloeden in de werken van Ljubica Marić), in
Muzikologija br. 4 (Musicology No. 4), Muzikološki Institut SANU, Belgrado, 2004, p. 80-81. Daaruit blijkt
dat de schrijfster van deze tekst geen stilistische veranderingen in Marić' werken tussen 1956 en 1996 heeft
opgemerkt en gevolgd, en dat ze de zogenoemde onderbreking(en) niet als markering van periode(n) van een
creatief proces van stijlverfijningen heeft opgevat.
19
Zie hoofdstuk I en IV.
20
Dat geldt ook voor de muziek van de 19e eeuw, omdat de romantiek als nationale school in Servië pas in de
tweede helft van deze eeuw begon (zie hoofdstuk I).
21
Bergamo, Elementi ekspresionističke orijentacije u srpskoj muzici do 1945.
22
Dat doen bepaalde commentaren vermoeden waarmee Ljubica Marić in gesprekken met Borislav
Čičovački, in de periode 1996-2003, haar relatie tot Servische musicologen verklaarde.
23
De oprichters en organisatoren van de Stichting Barka, die zich ten doel stelt de kunstwerken van
voormalig Joegoslavië te presenteren, waren Borislav Čičovački en Srđan Fink.
8

kamermuziek elk jaar op verschillende concertpodia in Amsterdam uitgevoerd, waaronder
ook drie concerten die uitsluitend aan haar werken waren gewijd, in 1995, 1996 en in 1999,
toen een concert werd georganiseerd ter ere van haar negentigste verjaardag. Tot 2000
organiseerden Stichting Barka en Muziekcentrum De IJsbreker een tiental concerten,
waarbij twaalf composities van Marić voor kamerensembles en -orkesten werden
uitgevoerd (en opgenomen voor de radio). Daarop volgden ook andere vormen van
presentatie van haar muziek. Het cd-label Emergo Classics Nederland bracht in 1996 de cd
Archaia uit met opnamen van haar kamermuziek, live gemaakt in Muziekcentrum De
IJsbreker. Bij die gelegenheid bezocht de componiste Amsterdam en was zij aanwezig bij
de feestelijke presentatie van die cd.24 In hetzelfde jaar bestelde Stiftung KölnMusik een
pianotrio (Torso) bij Marić, dat in april 1996 in Keulen in première ging. De waarschijnlijk
belangrijkste gebeurtenis in de zin van de presentatie en publicatie van haar muziek vond
plaats in 1997, toen de componiste een contract tekende met uitgeverij Furore Verlag uit
Kassel met betrekking tot het publiceren van haar volledige muzikale oeuvre. Zo werd
Ljubica Marić de eerste Servische componist van wie alle muziekwerken buiten Servië
werden uitgebracht.25 Dat feit was van speciale betekenis voor de mogelijkheid haar oeuvre
te bestuderen. Voor die gelegenheid heeft de componiste de meeste van haar werken
gedetailleerd bekeken en bepaalde segmenten van individuele composities herzien.
Het gevolg van die toegenomen belangstelling voor de muziek van Ljubica Marić in het
buitenland was ook een verandering in de verhouding tot haar nieuwe werken, en tevens
tot haar volledige oeuvre, in Servië. Zo ontving Marić voor haar compositie Torso in 1996
de Mokranjac-prijs, de belangrijkste muziekprijs in Servië, wat musicologen ertoe bracht
zich bezig te houden met de composities van haar laatste creatieve fase, maar ook met die
uit haar beginfase.26 Ook verschenen in Belgrado aan het eind van de jaren negentig twee
cd’s (uitgegeven door Terpsihore): de ene met kamermuziek, en de tweede, een dubbel-cd,
met voornamelijk orkestwerken.
Al die gebeurtenissen in verband met de plotseling toegenomen belangstelling voor haar
muziek, vooral in het buitenland, waren voor Ljubica Marić een stimulans om bepaalde
onbekende details uit haar biografie te openbaren en het lot van de composities die als
verloren werden beschouwd te onthullen. Ook liet Marić, die erom bekend stond dat ze
zelden en ongaarne interviews gaf, zich tijdens haar verblijf in Nederland en Duitsland in
april 1996 interviewen door Borislav Čičovački over haar leven en haar muziek, gedurende
iets meer dan twee uur. In dat interview (verder Interview 1996) onthulde ze veel
belangrijke, tot dusver volkomen onbekende feiten. Ze gaf een gedetailleerd beeld van haar
composities, vooral over de titels, de tijd en de omstandigheden van hun ontstaan, evenals
van feiten die verband hielden met de uitvoering ervan. Dat had vooral betrekking op de
werken uit de perioden voor en na de Tweede Wereldoorlog en op die composities die tot
dusver waren aangeduid als verloren, waaronder, qua plaats in haar totale oeuvre, vooral
haar eerste compositie Tuga za đevojkom (Sorrow for the Girl) voor mannenkoor en haar
eerste orkestcompositie Muzika za orkestar (Music for Orchestra) van belang waren. Marić
had die composities tot dusver bewust aangeduid als verloren, en in dat interview
24

Zie hoofdstuk II, p. 68.
De voornaamste medewerker van Furore Verlag bij die uitgaven was Borislav Čičovački.
26
De eerste musicologische tekst over haar oeuvre uit de jaren tachtig en negentig die werd gepubliceerd in
Servië is die van Ana Stefanović, ‘Moderno, arhaično i postmoderno. O najnovijoj stvaralačkoj fazi u opusu
Ljubice Marić’ (‘Het moderne, archaïsche en postmoderne. Over de nieuwste creatieve fase in het oeuvre van
Ljubica Marić’), Muzički talas br. 1-2 (Muziekgolf No. 1-2), Belgrado, 1997.
9
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openbaarde ze voor het eerst het feit dat ze bewaard waren en wel bij haar thuis. Het
toegankelijk worden van deze werken maakte een volkomen nieuw inzicht in haar eerste
compositorische fase mogelijk.
De interesse in de muziek van Marić bleef ook na haar dood bestaan. Chandos Records
bracht in 2004 een cd uit met haar orkestmuziek (CHAN 10267H). Die interesse bereikte
haar hoogtepunt in 2009, toen de honderdste geboortedag van de componiste werd gevierd.
De regering van de Republiek Servië vormde een commissie voor de viering bij het
Ministerie voor Cultuur en Media. Dat was het eerste jubileum van een componist in de
hele geschiedenis van Servië dat organisatorisch gezien werd verheven tot het niveau van
de regering van de republiek. De viering vond plaats onder auspiciën van de UNESCO,
wat ook uniek was in de Servische muziekgeschiedenis.
De viering omvatte:
1. de uitvoering van het complete oeuvre van de componiste op een aantal concerten
gedurende het hele jaar;27
2. de uitgave van cd’s met opnames van alle bewaarde werken;
3. de presentatie van de gedrukte uitgaven van de partituren;
4. een tentoonstelling over haar leven en werk in de Galerie van de Servische Academie
van Wetenschap en Kunst (Srpska akademija nauka i umetnosti, SANU) in Belgrado;
5. de publicatie van een boek met haar filosofische poëzie en dagboeknotities;
6. een internationaal symposium over haar leven en haar oeuvre.
Die hele manifestatie heeft enorm bijgedragen tot de kennismaking met de veelzijdigheid
van het werk van deze uitzonderlijke kunstenares en heeft met name door middel van de
concerten en cd’s de verdere tegenwoordigheid van haar muziek op concertpodia en in
radio- en televisieprogramma’s bevorderd.
Al die veranderingen die gedurende het laatste decennium van de twintigste en het eerste
decennium van de 21ste eeuw leidend tot versterkte interesse in het oeuvre van Ljubica
Marić en haar leven, kwamen ook tot uitdrukking in de muziekliteratuur. Het meest
omvattend en belangrijkst in die zin zijn de catalogus van de tentoonstelling Ljubica
Marić, 1909-2003, tajna-tišina-tvorenje (Ljubica Marić, 1909-2003, geheim-stilteschepping), uitgegeven door de SANU in november 2009, en de bundel met bijdragen tot
het symposium dat hetzelfde jaar in Belgrado werd gehouden, Prostori modernizma: opus
Ljubice Marić u kontekstu muzike njenog vremena (Spaces of Modernism: Ljubica Marić
in Context), uitgegeven door het Musicologisch Instituut van de SANU, Belgrado 2010.
Die twee omvangrijke publicaties, naast de tekst van Ana Stefanović ‘Moderno, arhaično i
postmoderno. O najnovijoj stvaralačkoj fazi u opusu Ljubice Marić’ uit 1997, gepubliceerd
in het tijdschrift Muzički Talas (Muziekgolf) uit Belgrado, vormen de samenvatting van alle
nieuwere onderzoeken naar de muziek van Marić. Ondanks die omvang en de
systematische verzameling van documenten bezitten deze bundels en teksten bepaalde
onvolkomenheden en gebreken, waardoor ze toch geen voldoende duidelijk inzicht bieden
in het totale oeuvre van de componiste. De catalogus voor de tentoonstelling Ljubica
Marić, 1909-2003, tajna-tišina-tvorenje vormt een tamelijk gedetailleerd uitgewerkte
bundel met informatie over leven en werk van de componiste, maar het voornaamste
gebrek ervan is de onoverzichtelijkheid en het grote aantal feitelijke fouten, zodat de hele
catalogus, ondanks zekere interessante gegevens, in feite een bron van vergissingen kan
zijn voor iedere serieuze onderzoeker, maar ook voor gewone lezers. De voornaamste
verwarring ligt in het feit dat op verschillende plaatsen in de catalogus over dezelfde zaken
27

De concerten werden gehouden in verschillende steden in Servië en in Nederland (Amsterdam).
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(composities, jaren van ontstaan, datums van premières) verschillende, vaak tegenstrijdige
gegevens staan. Dat blijkt vooral wanneer men de tekst in de oorspronkelijke Servische
taal vergelijkt met de vertaling in het Engels. Met name de informatie over de namen van
de composities is problematisch, vooral in de vertaling in het Engels, omdat de definitieve
nomenclatuur niet is geëerbiedigd die de componiste zelf heeft bepaald en bevestigd bij
gelegenheid van de uitgave van haar complete oeuvre in Duitsland (Furore Verlag).
Ook de bundel met bijdragen voor het symposium Prostori modernizma: opus Ljubice
Marić u kontekstu muzike njenog vremena geeft zeer waardevolle informatie over Marić,
vooral waar het haar leven betreft, want er wordt licht geworpen op enkele biografische
onzekerheden over haar verblijf in Praag, Berlijn, Amsterdam en Straatsburg in de jaren
dertig van de 20ste eeuw. Aangezien de organisatoren van het symposium (het
Musicologisch Instituut van de SANU) de onderwerpen van de musicologische bijdragen
echter niet van tevoren planmatig hadden bepaald, bleken de deelnemers met hun
presentaties niet de problematiek van de verschillende fasen van het oeuvre van de
componiste te hebben bestreken, maar zich eerder te hebben beziggehouden ofwel met een
brede (filosofisch-historische) context van Ljubica Marić, ofwel met een enge
beschouwing van enkele individuele composities of levensfasen; daardoor is haar oeuvre
niet in zijn geheel beschouwd in het kader van de verschillende tijdperken van de 20ste
eeuw en met betrekking tot haar persoonlijke artistieke uitdagingen en creatieve
onderzoekingen.
Iets dergelijks is het geval met de een tiental jaren eerder gepubliceerde tekst van Ana
Stefanović, ‘Moderno, arhaično i postmoderno’, waarin naast waardevolle observaties over
het verschil tussen de rijpe en de laatste fase van de componiste niet voldoende aandacht
wordt geschonken aan de, vergeleken met de voorgaande fasen, nieuwe, anderssoortige
behandeling van de kerkzangen uit de bundel Octoëchos. In de meeste genoemde boeken
en artikelen overheerst de tendens het oeuvre van Marić te beschouwen als een uniform
geheel, waarin de verschillen in de compositieprocédés in dienst staan van dezelfde idee, in
plaats van dat de mogelijkheid wordt opengehouden voor de beschouwing ervan als een
onderzoekend-creatieve weg, die heeft geleid tot stilistisch volkomen verschillende en
uiteenlopende resultaten.
Het feit dat ik gedurende het laatste decennium van de twintigste en het eerste decennium
van de 21ste eeuw direct betrokken was bij alle belangrijke activiteiten in verband met de
presentatie van de muziek van Marić, waarvan ik er vele ook zelf in gang heb gezet (de
concerten in De IJsbreker, de uitgave van de partituren en de cd’s, bijvoorbeeld), bracht
met zich mee dat ik intieme en intensieve contacten met de componiste zelf onderhield.
Dat gold voor de laatste tien jaar van haar leven en vooral sinds 1995, hetzij via de
telefoon, hetzij via directe ontmoetingen. Gedurende die talrijke gesprekken (waarvan
slechts een deel is opgenomen in de vorm van een geluidsregistratie, terwijl de overige zijn
opgetekend in schriften) had ik de gelegenheid om kennis te nemen van veel gegevens uit
leven en werk van de componiste, die mij tot dusver niet bekend waren. Ik probeerde al
deze informaties onafhankelijk te bevestigen en dat was in de meeste gevallen mogelijk.
Waar dat niet het geval was, heb ik de informatie van Marić kritisch bekeken en dat
aangegeven in deze studie. Ljubica Marić heeft me ook manuscripten of kopieën van
manuscripten van veel van haar composities geschonken, evenals een aanzienlijk deel van
haar privé-foto’s; dat wordt allemaal bewaard in mijn appartement aan de Stuyvesantstraat
29/2 in Amsterdam. Zo heb ik met haar goedkeuring alle werkzaamheden in verband met
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de publicatie van haar muziek geleid, de rol van redacteur gespeeld bij de uitgave van de
partituren (Furore Verlag), heb ik het boek met haar poëzie en dagboekaantekeningen
geredigeerd (Arhipelag, Belgrado, 2009) en teksten geschreven voor de boekjes bij de cd’s
die zijn uitgegeven in Groot-Brittannië (Chandos Records, 2004) en Servië (PGP RTS,
2009). Toen de regering van de Republiek Servië een commissie benoemde voor de viering
van de honderdjarige geboortedag van de componiste, werd ik gekozen als muzikaal
redacteur van die hele viering. Uit de intensieve manier waarop ik me heb beziggehouden
met de muziek van Marić en op grond van mijn kennis van haar muziek is het besluit
ontstaan om haar muzikale werk te benaderen als onderwerp van musicologisch onderzoek.
Daarbij was ik me bewust van mijn dubbele betrokkenheid bij haar werk en haar muziek:
als pleitbezorger en als onderzoeker. Deze twee functies zijn toch in de tijd verdeeld: met
de promotie van haar werk was ik vooral in de jaren negentig en tot haar dood (2003)
bezig, terwijl ik juist daarna met het onderzoek ben begonnen. Mijn betrokkenheid bij het
honderdjarige jubileum van de componiste kwam als een gevolg van mijn activiteiten als p
pleitbezorger in de jaren negentig en was toch al veel meer op de onderzoekskant gericht.28
De fundamentele doelstellingen van deze dissertatie zijn:
1. De beschrijving van het volledige muzikale oeuvre van Ljubica Marić, in termen van de
juiste benamingen van de composities, de jaren van ontstaan en andere feitelijke gegevens.
2. Het beschrijven van ontwikkelingen van haar werk, met aandacht voor een mogelijke
fasering daarin, gebaseerd op muziekstructurele analyse van haar composities.
3. De beschrijving van de interactie tussen de compositorische activiteiten van Marić en de
sociale, politieke, culturele en meer specifiek muzikale context ervan, met aandacht voor
de mogelijke positionering van deze activiteiten in termen van conformering,
gemeenschappelijkheid, parallellie, verschil en eigenheid.
Aandacht wordt hier ook gegeven aan de verwerking door Marić van de muzikale en
culturele praktijken en producten van anderen, evenals omgekeerd, verwerking van haar
werk door anderen, zowel tijdgenoten als vertegenwoordigers van latere generaties, in
regionaal, nationaal en internationaal perspectief.
De belangrijke vraag hierbij betreft de rol van de Servische kerkmuziek en volksmuziek in
haar werk, met als deelvragen:
1. Op welke wijze leerde Marić deze muziek kennen, op welke wijze en in welke vorm had
zij daartoe toegang? Vallen er wat dat betreft nog veranderingen op te merken gedurende
haar leven?
2. Welke motiveringen c.q. intenties zijn er bij Marić vast te stellen ten aanzien van deze
verwerking, en van welke aard zijn deze (bijvoorbeeld religieus, nationalistisch,
esthetisch)? Treden hierin gedurende haar leven nog veranderingen op?
Het schrijven van teksten voor het cd-booklet of concertprogramma’s, het schrijven van het artikel ‘Het
oeuvre van Ljubica Marić’ voor het symposium Prostori modernizma: opus Ljubice Marić u kontekstu
muzike njenog vremena en het redigeren van het boek met haar poëzie en dagboekaantekeningen (Zapisi
(Notities)).
28
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3. Hoe verhouden zich vormen van bedoelde verwerking en motiveringen bij haar tot de
verwerking van kerkmuziek en volksmuziek bij contemporaine componisten?
Om die doelstellingen te verwezenlijken en de vragen te onderzoeken was het nodig alle
toegankelijke documenten over het leven en het artistieke werk van Marić (manuscripten,
brieven, aantekeningen, dagboeken, foto’s, schilderijen, interviews voor radio en televisie)
en alle geschreven en gefilmde literatuur over haar en haar muziek te verzamelen. Het was
ook nodig alle gepubliceerde catalogi met lijsten van werken van Servische componisten te
onderzoeken, om een juiste lijst samen te stellen van de composities van Marić. Het was
onontbeerlijk de geschiedenis van de Servische muziek en cultuur in de 20ste eeuw te
bestuderen, mede tegen de achtergrond van politieke turbulenties, zowel de algemene
muziekgeschiedenis van de 20ste eeuw als de aspecten die direct verband houden met de
kenmerken van het oeuvre van Marić (atonaliteit, microtonaliteit, athematiek, de
verhouding tot de modaliteit). Een belangrijk deel van het muziekgeschiedenisonderzoek
vormde het verzamelen van voor Marić' oeuvre relevante informatie over de liturgische
melodieënbundel Osmoglasnik (Octoëchos),29 die de basis van de Servische kerkmuziek
vormt en rechtstreeks afkomstig is uit de Byzantijnse kerkmuziek, en waarvan de eerste
uitgave in de 6e eeuw werd uitgebracht.30 Deze bundel vormt de belangrijkste muzikale
inspiratie in het oeuvre van Ljubica Marić; zij gebruikte gedurende meer dan vijftig jaar
melodieën hieruit in verschillende vormen en op verschillende manieren voor het
componeren van haar eigen muziek.31 Het was tevens nodig de kenmerken te onderzoeken
en te bestuderen van de volksmuziek van de westelijke Balkan,32 die een enorme invloed
heeft gehad op de muziek van Marić, maar ook op de vorming van de Servische versie van
de melodieën uit de Octoëchos.
Op grond van de verzamelde informatie ben ik overgegaan tot een gedetailleerde analyse
van elke bewaarde compositie, wat een analyse inhield van vorm, melodie, ritme en
harmonie, evenals een analyse van het klankaspect en de orkestratie. Speciale aandacht
wordt gegeven aan de vraag waar eventuele stilistische keerpunten liggen en aan de
daarvoor relevante composities. Bijzonder gedetailleerd werden composities op de
aanwezigheid van melodische karakteristieken van melodieën uit de bundel Octoëchos en
uit de volksmuziek van de westelijke Balkan onderzocht, en de omvorming daarvan tot
samenklanken, gezien hun primaire belang voor het grootste deel van het oeuvre van de
componiste.33 De analyses van de composities omvatten niet alleen het muzikale aspect,
maar voor zover van toepassing ook het literaire, (muziek)historische (numerologie, de
geschiedenis van de Middeleeuwen op de Balkan) en filosofische (taoïsme, manicheïsme).
Op grond van de geanalyseerde composities zijn de ontwikkelingslijnen van de muziek van
Ljubica Marić vastgesteld en zijn uitspraken gedaan over de toepassing van bepaalde
muzikale bronnen, de kwestie van de artistieke verwerking en integratie daarvan. Vanuit de
vraag waar de compositorische eigenheid van Ljubica Marić is te vinden, wordt
beargumenteerd bijzondere aandacht geschonken aan twee artistieke perioden, 1956-1967
29

Grieks: Octoëchos.
Zie hoofdstuk V.
31
Vanaf het midden van de jaren veertig tot het eind van haar activiteit als componiste in 2001. Hoewel haar
laatste voltooide compositie is ontstaan in 1996 (Torso), heeft Ljubica Marić tot eind 2001 gecomponeerd; in
dat jaar is ze gevallen en invalide geworden.
32
Servië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Macedonië, Kroatië en Albanië.
33
Daarop wijzen alle documentaire bronnen over het werk van Marić, evenals de namen van de composities
(de cyclus Music of Octoëchos bijvoorbeeld).
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en 1983-1996. Daar wordt ook het belangrijkste artistieke procédé van de componiste
onderzocht, dat een combinatie vormt van verschillende werkwijzen: samen ‘muzikale
archaïsatie’ genoemd. Al die resultaten worden bediscussieerd in relatie tot de literatuur
over de Servische, Joegoslavische en algemene muziekgeschiedenis van de 20ste eeuw.
Deze dissertatie is verdeeld in negen hoofdstukken:
I. DE SERVISCHE EN EUROPESE CULTURELE CONTEXT TIJDENS HET LEVEN
VAN LJUBICA MARIĆ. In dit hoofdstuk wordt de culturele ontwikkeling van Servië
gedurende de 20ste eeuw beschouwd, dat wil zeggen tijdens het leven van Ljubica Marić.
De culturele geschiedenis van Servië wordt parallel gevolgd in een aantal artistieke
disciplines: literatuur, beeldende kunst, muziek en film. Gezien de historische keerpunten
tijdens de 20ste eeuw die directe invloed hadden op de cultuur van het land, is het hoofdstuk
verdeeld in een aantal segmenten: Tot het einde van de Eerste Wereldoorlog (1901-1918);
Tussen de twee wereldoorlogen en tot het jaar 1945 (1918-1945); Na de Tweede
Wereldoorlog (1945-1961); De periode van Joegoslavische welvaart (1961-1980) en
Tussen de dood van Tito en de val van Milošević (1980-2000). Daarnaast wordt in
algemene trekken ook het culturele klimaat tussen de twee wereldoorlogen beschouwd in
de Europese steden waar Ljubica Marić langere tijd verbleef (studie in Praag) en waar voor
haar compositorische carrière belangrijke gebeurtenissen plaatsvonden (Amsterdam,
Straatsburg).
II. CONTACTEN VAN LJUBICA MARIĆ IN DE WERELD VAN DE KUNSTEN BIOGRAFISCHE NOTITIES. In dit hoofdstuk wordt een schets gegeven van het leven
van de componiste, beschouwd via informatie over haar professionele en persoonlijke
contacten.
III. HET MUZIKALE OEUVRE VAN LJUBICA MARIĆ. Dit hoofdstuk geeft een
gedetailleerde lijst van alle composities en muzikale voortbrengselen van Marić. Hier
worden de problemen uitgewerkt van de nomenclatuur en wordt informatie gegeven over
de jaren van ontstaan en de jaren waarin elke compositie in première is gegaan, met de
namen van de uitvoerenden, waarbij ook gegevens over de plaatsen waar de manuscripten
worden bewaard en details van alle gedrukte uitgaven worden vermeld. Voor de
composities die niet zijn bewaard wordt aangegeven of en waar die gevonden zouden
kunnen worden. Het is de tot dusver meest gedetailleerde lijst werken van Marić. Aan het
eind van dit hoofdstuk wordt de verdeling van het oeuvre van Marić in vijf fasen
voorgesteld, met de precieze jaren van iedere individuele fase en een korte beschrijving
van elk daarvan.
IV. DE EERSTE TWEE COMPOSITORISCHE FASEN (1928-1955). In dit hoofdstuk
worden door middel van analyse van composities de eerste twee fasen beschreven. Aan de
hand van aandacht voor de aanzienlijke aanwezigheid van invloeden van andere
componisten, wordt de betekenis daarvan voor het totale oeuvre van de componiste
bepaald. Het gaat om haar studentenwerken (eerste fase) en de werken ontstaan in de
periode van de sterke communistische propaganda-ideologie in Joegoslavië onmiddellijk
na de Tweede Wereldoorlog (tweede fase).
V. DE BYZANTIJNSE OCTOËCHOS - OORSPRONG EN STRUCTUUR. Vanwege het
uitzonderlijke belang van de liturgische bundel Osmoglasnik (Octoëchos) voor de rijpe
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fase van Marić en voor de vorming van haar specifieke stijl, worden hier de voor haar werk
relevante feiten van de afkomst, de oorspronkelijke structuur en de historische
ontwikkeling van deze Byzantijnse middeleeuwse bundel en de melodieën daarvan
beschouwd. Ook worden de feiten van hun opname en toepassing in de orthodoxe
christelijke kerk bij de Slavische etnische groeperingen, en vooral de Serviërs, beschouwd,
van wie de versie, opgetekend aan het eind van de 19e eeuw in Belgrado, door Marić is
gebruikt als basisbron van haar muzikale inspiratie. In het hoofdstuk zijn ook
beschouwingen opgenomen over de modificatie en differentiatie van de melodieën,
gedurende de veertien eeuwen van het bestaan van de bundel.
VI. DE RIJPE ARTISTIEKE PERIODE VAN LJUBICA MARIĆ (1956-1964). Dit
hoofdstuk brengt gedetailleerde muziekanalyses van alle composities die in die periode
zijn ontstaan, waarbij de ontwikkeling van de compositorische procédés van Marić en de
vorming van haar specifieke stijl door middel van haar methoden van muzikale archaïsatie
worden onderzocht. Het hoofdstuk is volgens de chronologie van het ontstaan van elke
individuele compositie verdeeld in een aantal delen, die de namen van die composities
dragen: De cantate Pesme prostora (Songs of Space), Passacaglia, Cyclus Muzika oktoiha
((Music of Octoëchos - Oktoiha 1 (Octoïcha 1), Vizantijski koncert (Byzantine Concerto),
Octoïcha 3 (Prag sna (The Threshold of Dream) en Ostinato super thema Octoïcha)),
Čarobnica (The Enchantress) en muziek voor Slovo svetlosti (Word of Light).
VII. DE LAATSTE ARTISTIEKE PERIODE (1976/1983-1996). Dit is het hoofdstuk
waarin de kenmerken van de composities van de laatste creatieve periode van Marić
worden geanalyseerd. Ook wordt de stilistische specificiteit van die fase beschreven.
Helemaal aan het begin van het hoofdstuk wordt ook inzicht gegeven in Marić’ fase van
muzikale improvisatie.
VIII. MUZIKALE ARCHAÏSATIE IN DE STIJL VAN LJUBICA MARIĆ. In dit
hoofdstuk worden alle elementen van muzikale archaïsatie die karakteristiek zijn voor de
rijpe en de laatste fase van Marić besproken.
IX. DE INVLOEDEN VAN LJUBICA MARIĆ OP DE SERVISCHE EN
JOEGOSLAVISCHE MUZIEK. Hier worden de invloeden van Marić’ oeuvre op de
muziek van haar leeftijdgenoten, maar ook op de jongere generatie componisten in Servië,
dus haar invloed op de stilistische ontwikkeling van de muziek in Servië en Joegoslavië
gedurende de 20ste eeuw, beschouwd.
Het werk omvat ook APPENDIX I, waarin alle in de tekst genoemde muziekvoorbeelden
zijn gepresenteerd en APPENDIX II, waarin beknopte biografieën worden gegeven van
personen die in deze studie worden genoemd, evenals een lijst van gebruikte literatuur.
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I. DE SERVISCHE EN EUROPESE CULTURELE CONTEXT
TIJDENS HET LEVEN VAN LJUBICA MARIĆ
TOT HET EINDE VAN DE EERSTE WERELDOORLOG (1901-1918)
Ljubica Marić werd geboren in 1909 te Kragujevac,34 in de tijd toen het jonge Koninkrijk
Servië (sinds 1882) zijn eerste bloei beleefde. Na de omwenteling van 1903, toen de
koningsdynastie Obrenović ten val werd gebracht,35 kwam de zeer progressieve
vertegenwoordiger van de als monarchie functionerende dynastie Karađorđević, koning
Petar de Eerste, aan de macht. Hij was opgegroeid in Parijs, studeerde aan de Sorbonne en
bracht, als geleerde, veel vernieuwingen met zich mee naar Servië. Ten eerste zijn de
relaties met andere Europese landen (Frankrijk, Engeland) versterkt en stabiel geworden;
daardoor begon de industrialisatie en de economische groei, evenals de algemene
wederopbouw van het land (vooral de steden); er begon ook een hervorming van het
opleidingssysteem (naar voorbeeld van West-Europese landen) waardoor de rol van de
universiteiten belangrijker is geworden. Heel snel werden de West-Europese invloeden
zichtbaar in Servië, vooral in de hoofdstad Belgrado. Het onderwijs, de wetenschap en de
kunsten hebben van die vernieuwingen zeer geprofiteerd.
Het begin van de 20ste eeuw werd in de Servische kunst gekenmerkt door de romantiek en
het realisme. De romantiek was vooral verbonden met de poëzie en het realisme met het
proza en de schilderkunst. Een aantal van de belangrijkste vertegenwoordigers van beide
stijlen in de literatuur zijn juist in de eerste jaren van de 20ste eeuw overleden: de dichters
Laza Kostić en Jovan Jovanović Zmaj, en de schrijvers Milovan Glišić, Stevan Sremac en
Simo Matavulj. Kostić en Zmaj studeerden in Boedapest en Wenen en kwamen daar in
contact met de Duitse en Hongaarse romantische poëzie (Heine, Hölderlin, Petőfi).36 De
gedichten van Kostić en Zmaj zijn, volgens de literaire theoreticus Zoran Gluščević,
tegelijkertijd de basis en de rijpe verwezenlijking van de Servische romantische poëzie.
Volgens de literaire theoreticus Velibor Gligorić werd de stijl van de vier belangrijkste
vertegenwoordigers van het realisme in het Servische proza, Glišić, Sremac en Matavulj,
beïnvloed door de Russische realisten (Gogol, Gontsjarov, Tolstoj). Hun proza baseerde
zich op het alledaagse leven in het Servië van de 19e eeuw.37 Het realisme was de
dominerende stijl in de Servische literatuur tot na de Eerste Wereldoorlog, maar was ook
daarna aanwezig. Tegelijkertijd werden onder de jonge schrijvers nieuwe stilistische
stromingen ontwikkeld, voornamelijk de symbolistische poëzie en het psychologische
proza. Hoewel de eerste werken van deze voor de Servische kunst nieuwe stijlen voor de
34

Stad in Centraal-Servië, de eerste Servische hoofdstad tijdens de oorlog tegen en na de bevrijding van de
Turken (1818-1841) en stad van de eerste universiteit in Servië (uit 1838); in 2016 de vierde stad van het
land. Volgens Čedomir Antić, Kratka istorija Srbije (Korte geschiedenis van Servië), Stubovi kulture,
Belgrado, 2008.
35
De stichter van de dynastie Obrenović was vorst Miloš Obrenović (1780-1860). Hij leidde de
bevrijdingsoorlog tegen de Turken (1815-1830) en vormde de eerste onafhankelijke Servische staat na de
Middeleeuwen. Zijn achterneef Milan (1854-1901) was de eerste Servische koning na de bevrijding van de
Turken. Volgens Antić, Kratka istorija Srbije en Mirjana Radojević, Tibor Živković, Marko Šuica, Kratka
istorija Srba (Korte geschiedenis van Serviërs), Mladinska knjiga, Belgrado, 2011.
36
Ljubica Marić werd geïnspireerd door de verzen van Laza Kostić. Dat vermeldde zij in haar commentaren
op haar composities The Threshold of Dream en Torso (Furore Verlag, Kassel).
37
‘Glišić had aanmerkelijke invloed op de ontwikkeling van de Servische realistische literatuur. Hij heeft
ertoe bijgedragen dat de Servische realistische literatuur in de tweede helft van 19e eeuw zich hoofdzakelijk
bezighield met dorpse problematiek.’ Velibor Gligorić, Srpski realisti (De Servische realisten), Prosveta,
Belgrado, 1960, p. 131.
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Eerste Wereldoorlog werden gepubliceerd, beleefden zij hun echte bloei toch na 1918.
Terwijl Bora Stanković en Ivo Ćipiko het realisme van de Servische literatuur met de
stilistische ervaringen van de psychologische roman verrijkten,38 kwam de meest
belangrijke vernieuwing door de invloed van het Franse symbolisme (vooral Mallarmé en
Rimbaud). De meest prominente Servische dichters die gedeeltelijk onder deze invloed
schreven, Jovan Dučić, Milan Rakić en Vladislav Petković-Dis, zijn vrij laat in contact
gekomen met het symbolisme (tijdens hun verblijf in Frankrijk gedurende het eerste
decennium van de 20ste eeuw). Zij ontwikkelden daarna hun persoonlijke stijl die de
Servische poëzie domineerde tot de Tweede Wereldoorlog.39
In de Servische schilderkunst aan het begin van de twintigste eeuw was het realisme de
heersende stijl. De belangrijkste schilders van het realisme, Uroš Predić, Paja Jovanović,
Stevan Todorović en Đorđe Krstić, die in Wenen en München studeerden, hebben
voornamelijk historische scènes en portretten geschilderd. De eerste schilder die de
moderne tendensen (fauvisme en expressionisme) in Servië introduceerde was een vrouw,
Nadežda Petrović. Zij studeerde in Parijs en München en daar maakte ze kennis met de
stijlen van Matisse, Dufy, Rouault en van de groep Die Brücke.40 Petrović was een zeer
belangrijke vertegenwoordiger van deze stijlen in Servië.41 Met haar werk correspondeerde
de Servische beeldende kunst voor de eerste keer in de geschiedenis na de Middeleeuwen
met de Europese kunstontwikkelingen en daarmee begon een nieuw tijdperk in de
Servische contemporaine schilderkunst. 42
De hoofdstroming in de klassieke muziek in de tijd voor de Eerste Wereldoorlog in Servië
was de nationale romantiek.43 De basis voor deze stijl lag in de interesse in volksmuziek; de
verwerking daarvan was destijds van cruciaal belang voor de algemene muzikale
ontwikkeling in het land. Dat grote belang hing samen met de tot dan toe aanwezige
‘Bora Stanković en Ivo Ćipiko hebben een nostalgisch gevoel voor een vol en intens leven, veel
hartstochten, sensualiteit, een sterk sociaal gevoel voor de kleine man, de zwakken, de in het leven
gekwelden.’ Jovan Skerlić, Pisci i knjige (Schrijvers en boeken), Prosveta, Belgrado, 1955, p. 138.
39 ‘Dučić voelt als weinig andere Servische dichters de trillingen van het geluid. Hele beschrijvingen zijn bij
hem niet anders dan een vaardig opgevangen en vertaald geluid.’ Ibid., p. 224.
40
In het jaar 1905 werd in de Europese schilderkunst zowel het expressionisme als het fauvisme
geïntroduceerd: in Duitsland werd de expressionistische groep Die Brücke opgericht en in de Lentesalon te
Parijs werd de eerste tentoonstelling van de fauvisten gehouden. De oprichters van de groep Die Brücke
waren Fritz Bleyl, Erich Heckel, Ernst-Ludwig Kirchner en Karl Schmidt-Rottluff. Volgens Zoran
Konstantinović, Ekpresionizam (Het expressionisme), Obod, Cetinje, 1967.
41 ‘De meest energieke vertegenwoordiger van de moderne kunst in Servië was Nadežda Petrović, wier werk
op zeer karakteristieke manier toonde hoe de Europese kunst zich door de jaren heen ontwikkelde... Zij heeft
het expressionisme tijdens haar zelfstandig gehouden tentoonstelling in Belgrado geïntroduceerd en later
heeft zij er een nog sterkere nadruk op gelegd door middel van een enorme kleurenexplosie, vervormde lijnen
en sterke expressie in de karakters of de natuur die zij schilderde.’ Ljubica Miljković, Servische schilderkunst
in de periode 1900-1941, in Belgrado en Parijs, Waanders Uitgever, Zwolle, Gemeentemuseum Den Haag,
2004, p. 28.
42 Tot die tijd kwamen in de Servische kunst- en muziekgeschiedenis de invloeden van de Europese stijlen of
helemaal niet (de muzikale barok en het classicisme, bijvoorbeeld) of heel laat in vergelijking met de
ontwikkelingen in Europa (de romantiek). De hoofdreden was de Turkse bezetting van het grootste deel van
het land, die in sommige provincies tot 1912 duurde. Volgens Andreis, Povjest glazbe (Muziekgeschiedenis),
SNL, Zagreb, 1975/6.
43 Deze oriëntatie binnen de romantiek was vooral door de volksmuziek geïnspireerd en begon zich in de
tweede helft van de 19e eeuw te ontwikkelen onder invloed van het werk van Glinka (Rusland), Liszt
(Hongarije), Moniuszko (Polen), Smetana (Tsjechië), Grieg (Noorwegen) en later Sibelius (Finland), Enesco
(Roemenië) en vele anderen. Volgens Andreis, Povjest glazbe, SNL, Zagreb, 1975/6.
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muziekpraktijk in Servië. Het grootste deel van die muziekpraktijk werd gevormd door de
optredens van volksmuzikanten. De uitvoeringen van volksmuziek waren in twee groepen
verdeeld: die in dorpen en die in steden. De tweede groep was kenmerkend voor de
concertachtige praktijk. Er waren stadsorkesten (semi-professionele of amateuristische) die
op verschillende plaatsen in de stad optraden: in cafés, op straat, in parken, op stadsfeesten
en in theaters. De samenstelling van de stadsorkesten was vooral op strijkinstrumenten
gebaseerd. De violen speelden virtuoze solopartijen, terwijl de ritmische basis lag bij de
contrabassen. Soms speelden in de orkesten ook blaasinstrumenten (klarinet en trompet) en
tevens de accordeon (die later de meest prominente rol naast de viool kreeg). De orkesten
traden meestal met zangers op. De zang was een zeer belangrijk onderdeel van deze
concerten. De muziek die deze orkesten speelden was gebaseerd op de volksmuziek, maar
sterk gestileerd. De stilering werd vooral gerealiseerd in het melodische en harmonische
aspect, terwijl de teksten over het stadsleven handelden. De melodieën kenden geen
secunde-intervallen als basis voor de opbouw, maar kenmerkend was een
tweestemmigheid gevormd door parallelle tertsen, de melodieën eindigden met een reine
kwint, de harmonisatie was in het (getempereerde) dur-moll-systeem en soms kregen de
liederen de vorm van een wals.44 De belangrijkste eigenschappen van de Servische
volksmuziek die bij deze stilering overbleven zijn met name: de cadensering op de tweede
trap, de overmatige secunde en karakteristieke trillers (zie de eigenschappen van de
Servische volksmuziek in hoofdstuk IV). Deze liederen kregen een algemene naam die nog
steeds gangbaar is: ‘starogradske pesme’ (oude stadsliederen). In die zin was er destijds
geen groot verschil in de repertoires van het enige symfonieorkest in Servië (Orkest van
het Leger, opgericht in 1899) en de kleine stadsorkesten: beide formaties hebben
voornamelijk die gestileerde volksmuziek gespeeld. Daarnaast speelde het Orkest van het
Leger ook de belangrijkste werken uit het klassieke orkestrepertoire, maar dat was niet het
voornaamste deel van hun programma’s. De stadsvolksmuziek was ook belangrijk in de
theatervoorstellingen, waar ‘komadi s pevanjem’ (theaterstukken met gezang) het
belangrijkste en het meest populaire deel van de repertoires vormden (zie later de artistieke
activiteiten van de componist Davorin Jenko). Op die manier had de stadsvolksmuziek een
belangrijke invloed op de vorming van de Servische klassieke muziek.
De muziekpraktijk in de dorpen werd in die tijd niet beïnvloed door de muzikale
gebeurtenissen in de steden en is trouw gebleven aan de oude traditie (zie hoofdstuk IV).
Naast de volksmuziek bestond in Servië aan het begin van de 20ste eeuw nog een andere
invloedrijke uitvoeringspraktijk. Dat was de kerkmuziek. Hoewel de kerkmuziektraditie
door de eeuwen heen heel consequent werd bewaard, zijn in de loop der tijden toch
verschillende veranderingen ontstaan. De Servische volksmuziek had een aanzienlijke
invloed op de kerkelijke muziek. Deze invloeden creëerden subtiele verschillen tussen de
twee belangrijkste kerkcentra: Sremski Karlovci en Belgrado (zie hoofdstuk V). De
communicatie tussen deze centra was moeilijk en beperkt omdat het Servische volk tot
1918 tussen twee grote imperia was verdeeld: de Serviërs van de noordelijke provincies
leefden onder de Oostenrijks-Hongaarse bezetting, terwijl Centraal- en Zuid-Servië tot het
Ottomaanse rijk behoorden. Sinds eind 18e eeuw was de Mitropolija (het aartsbisdom) van
Sremski Karlovci het belangrijkste en invloedrijkste centrum voor de zelfstandige

Volgens Dragoslav Dević, Narodna muzika Crnorečja (De volksmuziek van Crnorečje), JP Štampa, Radio
i film, Bor i FMU, Belgrado, 1990, p. 69.
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Servische orthodoxe kerk.45 Daar ontstond een karakteristieke stijl van kerkgezang die als
Karlovačko pojanje (Gezang uit Karlovci) bekend stond. Deze gezangen werden tussen
1855 en 1862 genoteerd en geharmoniseerd door de in Hongarije geboren Servische
componist Kornelije Stanković. Daarnaast componeerde hij vooral vocale werken (zowel
seculiere als kerkelijke) die voornamelijk harmonisaties zijn van volksmelodieën (meestal
op de wijze van de stadsvolksmuziek). De eenvoudige, pretentieloze structuur van zijn
koorliederen was in overeenstemming met de mogelijkheden van de toenmalige
ensembles. Hoewel zijn Liturgy voor gemengd koor uit 1855 op diatonische basis een
homofone harmonisatie van kerkelijke gezangen is, heeft dit werk de eigenschappen van
een eerste poging tot vorming van een nationale stijl in de Servische muziek.
Ongeveer een halve eeuw later heeft een andere componist, Stevan Stojanović Mokranjac,
de andere karakteristieke stijl van kerkgezang, Beogradsko pojanje (Gezang uit Belgrado)
gecodificeerd en genoteerd. Hij heeft de melodieën niet geharmoniseerd. Hoewel deze
liederen ook de invloed van het dur-moll systeem hebben ondergaan, bleef het modale
karakter meer bewaard (zie hoofdstuk V).
De twee belangrijkste onderdelen van de muziekpraktijk in het Servië van het Fin de
siècle, de volksmuziek en de kerkmuziek, hebben ook, zoals gezegd, de Servische
klassieke muziek gevormd, ieder op eigen wijze. In die tijd bestonden er twee
hoofdvormen van Servische klassieke muziek: koormuziek en theatermuziek.
Koorzang was toen de meest beoefende vorm van klassieke muziek in Servië. Er bestonden
vele koorgezelschappen, zowel professionele als amateuristische. Bijna elke stad had
tenminste één seculier koorgezelschap (naast de kerkkoren). Het bekendste gezelschap was
de Beogradsko pevačko društvo (Belgradose koorvereniging).46 Het gaf regelmatig
concerten in Servië, maar ook in Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Griekenland en Turkije
(1895). Het was van zelfsprekend dat de belangrijkste Servische componisten van deze tijd
voor dit ensemble componeerden. Ze schreven zowel seculiere als kerkmuziek. Sommige
van hen waren ook dirigent van dat beroemde koor. Een van de eersten was Kornelije
Stanković. Een ander was de componist Josif Marinković, die in West-Europa studeerde en
die een veelgeprezen koordirigent was. Hij componeerde bijna uitsluitend koorliederen
(seculiere en liturgische) en liederen voor solostem en piano - het genre dat hij in de
Servische muziek introduceerde (zie voetnoot 350).
Maar de invloedrijkste Servische componist van deze tijd en een van de belangrijkste in de
hele geschiedenis van de Servische muziek was Stevan Mokranjac. Ook hij studeerde in
het buitenland en ook hij was een beroemde koordirigent in Belgrado. Maar zijn rol was
veel groter. Hij was een bekende muziekleraar, de oprichter van de eerste muziekschool in
Servië, in 1899 (de huidige Muziekschool ‘Mokranjac’), de oprichter van het eerste
Servische strijkkwartet (waarin hij zelf altviool speelde) en de oprichter van de Vereniging
van Servische musici. Daarnaast was hij een zeer actieve etnomusicoloog en componist.
Van zijn melografische werk op het gebied van de kerkmuziek is de bundel Octoëchos de
bekendste. Voor de bundel Octoëchos heeft Mokranjac de Servische variant van deze
45

Sremski Karlovci ligt in Vojvodina, Noord Servië, vlakbij Novi Sad, ten zuiden van de Donau, aan de voet
van de berg Fruška Gora. Deze stad was vanaf het eind van de 18e eeuw tot de tweede helft van de 19e eeuw
het culturele en educatieve centrum van de Servische bevolking in Oostenrijk-Hongarije. Volgens Radojević,
Živković, Šuica, Kratka istorija Srba.
46 Opgericht in 1853. Volgens Peričić, Muzički stvaraoci u Srbiji.
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liturgische gezangen, Beogradsko pojanje, genoteerd en voor het eerst in 1908
uitgegeven.47 Als componist stond hij volkomen onder de invloed van de volksmuziek van
de westelijke Balkan. Mokranjac schreef uitsluitend vocale muziek (voor koor), zowel
geestelijke als seculiere. Hij was van plan om liturgieën op alle acht modi van Octoëchos
te componeren, maar hij schreef maar één werk: Liturgija Svetog Jovana Zlatoustog
(Liturgy) uit 1895.48 Van zijn seculiere koorwerken zijn de Rukoveti (Song-Wreaths),
geschreven tussen 1883 en 1909, de meest bekende. Deze vijftien composities zijn de
meest uitgevoerde werken van de Servische klassieke muziek.49 De vorm van deze
composities is uniek (een soort suite of vocale rapsodie): een vervlechting van een aantal
volksmelodieën, geschreven voor koor a capella (zie hoofdstuk IV).
De toneelstukken met vocaal-instrumentale muziek (Singspiel) waren in Servië in de 19e
eeuw zeer populair. Veel componisten hebben muziek voor het toneel geschreven en dat
betekende een voorbereidingsperiode voor het creëren van de eerste Servische opera. Van
deze componisten was een in Belgrado wonende Sloveen, Davorin Jenko, het meest
succesvol. Voor zijn toneelmuziek gebruikte hij al bestaande Servische volksliederen en hij
componeerde zijn eigen muziek in het idioom van de Servische volksmuziek. Daarmee
legde hij de basis voor de Servische klassieke muziek op het gebied van de orkest- en
toneelmuziek.
Na enkele mislukkingen is de eerste Servische opera ten slotte in 1903 ontstaan. De
componist van deze opera, Na uranku (At Dawn), was Stanislav Binički.50 Als dirigent van
het Nationaal Theater had hij de mogelijkheid om in 1899 het eerste symfonieorkest in
Servië, het Legerorkest van Belgrado, op te richten. In zijn enige opera, gecomponeerd op
het libretto van de bekendste Servische toneelschrijver Branislav Nušić, zijn de invloeden
van het verisme en van de Servische folklore met elkaar vermengd. Deze stilistische
confrontatie was ook kenmerkend voor de opera's die daarna zijn geschreven (van Isidor
Bajić, bijvoorbeeld).
De periode vlak voor de Eerste Wereldoorlog was ook de tijd dat de nieuwe generatie van
Servische componisten haar eerste werken heeft geschreven. Dat geldt vooral voor drie
sterke persoonlijkheden, de componisten Petar Konjović, Stevan Hristić en Miloje
Milojević, wier belang voor de Servische muziek pas na de oorlog is toegenomen. Toch
heeft Petar Konjović ook voor de Eerste Wereldoorlog een belangrijke prestatie geleverd
voor de Servische muziek: hij is de componist van de eerste Servische symfonie, de
vierdelige Simfonija u c-molu (Symphony in C minor), geschreven in 1907 onder invloed
van Bruckner (qua vorm) en de Servische volksmuziek (qua thematiek).51

47Octoëchos

is een bundel middeleeuwse Servische geestelijke gezangen, gebaseerd op de Byzantijnse
kerkmuziek en volgens zijn toonladderstructuur ingedeeld in acht modi. Deze bundel, in de door Mokranjac
genoteerde versie, was een cruciale inspiratiebron voor Ljubica Marić (zie hoofdstuk V).
48 Een interessante vergelijking met het oeuvre van Marić is dat zij ook een reeks composities op de modi
van Octoëchos heeft gemaakt – de cyclus Music of Octoëchos. Ze wilde ook op alle acht modi schrijven,
maar dat idee heeft ze alleen voor de eerste vijf modi verwezenlijkt.
49 Rukoveti (Song-wreaths) vormen het basisrepertoire van alle koren in Servië, zowel professionele als
amateuristische. In Mokranjac’ geboortestad Negotin vindt sinds 1965 elk jaar een internationaal
muziekfestival Mokranjčevi dani (Mokranjac Days) plaats. Op dat festival voeren verschillende koren de
Rukoveti van Mokranjac uit.
50 Het was niet de eerste gecomponeerde opera, maar de eerste die werd uitgevoerd.
51
Volgens Peričić, Muzički stvaraoci u Srbiji, p. 183.
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TUSSEN TWEE WERELDOORLOGEN (1918-1941) EN TOT HET JAAR 1945
In de tijd na de Eerste Wereldoorlog wordt de politiek van Servië gekenmerkt door de
vorming van de gezamenlijke staat van Zuid-Slavische volkeren, Joegoslavië (in 1918). De
nieuwe staat was ook een koninkrijk, met als koning Aleksander Karađorđević (de zoon
van Petar de Eerste). De jonge staat was in economisch opzicht progressief en ontwikkelde
zich razendsnel met behulp van de Europese landen, vooral Frankrijk. Dit tijdperk was ook
voor de Servische kunst het meest productieve en het rijkste in de geschiedenis tot dan toe.
Jonge kunstenaars en intellectuelen hadden de mogelijkheid om in Parijs te gaan studeren
(de Franse regering zorgde voor studiebeurzen). Ook Praag was een geliefd studiecentrum
voor de jonge Serviërs vanwege zijn uitgesproken panslavistische idealisme. Na de
voltooiing van hun studies keerden deze mensen, de nieuwe Servische intellectuele elite,
terug naar hun geboorteland en ze namen de nieuwe West-Europese artistieke tendensen
met zich mee. Deze Servische kunstenaars waren enthousiaste vertegenwoordigers van het
expressionisme, het surrealisme en het dadaïsme.
In deze tijd ontwikkelden zich de artistieke persoonlijkheden van de belangrijkste
Servische (en Joegoslavische) schilders, zoals Milan Konjović, Sava Šumanović en Milena
Pavlović-Barilli; en van de beeldhouwers Ivan Meštrović en Toma Rosandić. Terwijl
Milan Konjović een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het expressionisme in de
Servische schilderkunst was, stond Sava Šumanović onder invloed van het kubisme. Het
werk van de surrealistische schilderes Milena Pavlović-Barilli was in Servië tijdens haar
leven niet echt bekend, omdat zij in buitenland leefde. Pas na de Tweede Wereldoorlog
begon de actie om schilderijen van deze bijzondere kunstenares in Servië te verzamelen.52
Het werk van de Kroatische beeldhouwers Meštrović en Rosandić werd door die Sezession
en Rodin beïnvloed, maar zij beiden vormden tegelijk ook hun eigen stijl: Meštrović als
internationaal bekende monumentale beeldhouwer en Rosandić als maker van kleine
figuren en reliëfs.53 In die tijd exposeerde in Belgrado en andere Joegoslavische steden ook
de jongere generatie schilders (geboren aan het begin van de 20ste eeuw), die meestal in
München en Parijs studeerden en van wie Nedeljko Gvozdenović, Ivan Tabaković, Petar
Lubarda, Zora Petrović en Ljubica Sokić het meest prominent waren.54
Tijdens de periode tussen de twee wereldoorlogen publiceerde ook de jonge generatie van
in het buitenland geschoolde auteurs, die nu gelden als de belangrijkste Servische en
Joegoslavische schrijvers en dichters van de 20ste eeuw, aan belangrijke werken. Dat zijn
Miloš Crnjanski, Ivo Andrić en Miroslav Krleža. Met de eerste gedichtenbundel van

52

Tussen de twee wereldoorlogen stelde zij regelmatig haar schilderijen tentoon in de belangrijke galerieën
in West-Europa (vooral in Parijs en Rome) en in New York. Zij was bevriend met onder anderen Cocteau en
Menotti. Breton en De Chirico schreven enthousiaste recensies over haar werk en Menotti componeerde in
1954 zijn opera The Saint of Bleecker Street, gelijknamig als een schilderij van Barilli, dat de inspiratie voor
deze opera was. Volgens Jelica Milojković, Milena Pavlović Barilli, Zavod za međunarodnu naučnu,
prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju Srbije, Belgrado en Fondacija Milenin dom, Požarevac, 1999.
53 Meštrović kreeg regelmatig opdrachten van, onder meer, het Vaticaan en verschillende instituties uit de
Verenigde Staten, waar hij na de Tweede Wereldoorlog woonde en doceerde. Rosandić woonde zijn hele
leven in Belgrado. Volgens Ian Chilvers, Harold Osborne, Dannis Farr, The Oxford Dictionary of Art, Oxford
University Press, Oxford, 1988 en Akademici-likovni umetnici (Academici-de beeldende kunstenaars),
SANU, Belgrado, 2011.
54 Lazar Trifunović, Slikarstvo Miće Popovića (De schilderkunst van Mića Popović), SANU, Belgrado, 1983.
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Crnjanski, Lirika Itake (Gezangen van Ithaca),55 werd in Servië de moderne,
expressionistische poëzie geïntroduceerd.56 In 1929 publiceerde hij zijn roman Seobe
(Volksverhuizingen), een van de belangrijkste Servische romans.57 In Bosnië geboren,
schreef Andrić in die periode vooral expressionistische poëzie (Nemiri (Beroeringen) en
Ex Ponto) en begon zijn qua onderwerp op de Balkangeschiedenis gerichte prozastijl te
ontwikkelen.58 De specifieke stijl van de Kroaat Krleža is gedeeltelijk gebaseerd op de
literatuur van Ibsen, Strindberg en Musil, met een sterke expressionistische invloed.59 In
die periode schreef hij het grootste en belangrijkste deel van zijn oeuvre (onder meer de
roman Povratak Filipa Latinovića (De terugkeer van Filip Latinović) en de proza- en
dramacyclus Glembajevi (De Glembays)). Expressionistische gedichten schreef ook Rastko
Petrović, voor wie de volkspoëzie de belangrijke inspiratiebron was. De volkspoëzie was
ook het uitgangspunt voor het werk van Momčilo Nastasijević; hij zocht naar oude,
vergeten woorden, vooral verbonden met de spreektaal in de dorpen, en maakte daarvan
zijn expressionistische poëzie en proza. Met zijn ideeën stond hij dicht bij de groep
kunstenaars Zograf (schrijvers, beeldende kunstenaars en architecten), die de Servische
middeleeuwse kunst wilden verbinden met de moderne tendenties.
Een voor toenmalig Joegoslavië specifieke vorm van het expressionisme was het
zogenoemde zenitisme. Schrijvers en beeldende kunstenaars waren verbonden aan het
tijdschrift Zenit, dat in 1920 in Zagreb door de dichter Ljubomir Micić is opgericht. Later
is Zenit naar Belgrado verplaatst en het bleef uitkomen tot en met 1926, toen het officieel
werd verboden. De belangrijke expressionistische dichters van Joegoslavië, zoals
Crnjanski, Rastko Petrović en Stanislav Vinaver, publiceerden in Zenit, maar ook Europese
expressionisten, onder anderen Carl Einstein, Herwarth Walden, Emilio Marinetti en Lajos
Kassák. Ook een aantal schilders was aan Zenit verbonden. Mihailo Petrov was de meest
prominente Joegoslavische zenitist, maar ook Vassily Kandinsky, El Lissitzky en
Alexander Archipenko waren medewerkers. Zenit had nauwe connecties met de andere
Europese expressionistische en avant-gardistische bewegingen en tijdschriften en kreeg

‘Zijn debuutbundel Gezangen van Ithaca [...] wordt algemeen beschouwd als het begin van de moderne
twintigste-eeuwse Servische poëzie.’ Guido Snel, ‘Nawoord voor Miloš Crnjanski’, Bij de Hyperboreeërs,
De Arbeiderspers, Amsterdam, 2007, p. 444.
56 ‘De expressionistische poëzie werd overschaduwd door een gevoel van angst en eenzaamheid en is vervuld
van hunkering naar volledig opgaan in de eindeloosheid van het heelal, naar geestelijke bevrijding uit iedere
gebondenheid aan de tijd en volledige overgave aan de eeuwigheid.’ Konstantinović, Ekpresionizam, p. 25.
57 ‘Deze roman vertegenwoordigt een uniek verschijnsel in onze literatuur en cultuur [...] Deze romanmonoloog, waarin het lot van een hele natie is uitgedrukt, heeft het poëtisch zenit bereikt in
romancierstechniek en in de roman als artistiek middel.’ Zoran Gluščević, ‘Roman jednog naciona’ (‘De
roman van een natie’), in Savremena proza (Modern proza), Nolit, Belgrado, 1965, p. 515-523.
Deze roman ontving in Frankrijk in 1987 de prijs voor het beste vertaalde boek in dat jaar. ‘Crnjanski,
Servisch schrijver van Europese statuur [...] uitzonderlijk stilist...’ Guido Snel, Nawoord voor Miloš
Crnjanski, p. 443.
58
Nobelprijswinnaar literatuur in 1961.
59 ‘... in elk geval behoort hij tot de grote Centraal-Europese schrijvers, naast Robert Musil, Karl Kraus,
Bruno Schultz, Stanislaw Ignacy, Witkiewicz, Miklós Szentuthy.’ ‘Bij dit nummer’, in Miroslav Krleža,
Raster Nr. 73, De bezige bij, Amsterdam, 1996, p. 5.
‘... overheerst bij Krleža een met grote stilistische en verbale kracht gepaard gaand sarcasme; als ergens zijn
directe betrokkenheid bij thema’s als oorlog, macht en intellectuele verantwoordelijkheid uit blijkt, dan wel
uit zijn gedreven, bijna Rabelaiseaans taalgebruik...‘, Jacq Vogelaar, ‘Wat nu, grote man van Blitwa?’,
Naschrift bij de openingsrede van ‘Banket in Blitwa’, Ibid., p. 128.
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daarmee internationale betekenis.60 Dr. Zoran Konstantinović beschrijft de esthetischideologische basis van het zenitisme als ‘het abstracte expressionisme’,61 dat aanvankelijk
zeer antimilitant was en later dichtbij de communistische ideologie kwam.
Het dadaïsme, als artistieke beweging tegen de moraliteit en ideologie van de
bourgeoisie,62 heeft na de Eerste Wereldoorlog ook aandacht gekregen onder jonge
Servische kunstenaars, van wie de dichter Dragan Aleksić het meest actief was.
De surrealistische artistieke beweging was in Servië ook heel aanzienlijk. Deze beweging
was in Belgrado in hetzelfde jaar gevormd als in Parijs: in 1924 (in het jaar waarin Breton
zijn Manifest van het surrealisme schreef).63 Dat kwam door de activiteiten van de dichter
Marko Ristić. Hij was bevriend met André Breton en schreef de eerste surrealistische tekst
in Servië in 1925. Hij publiceerde regelmatig in Franse surrealistische tijdschriften zoals
La Révolution surréaliste, Le Surréalisme au service de la Révolution en Le Surréalisme
A.S.D.L.R. Met een aantal brieven en teksten gaf hij steun aan Breton bij het schrijven van
zijn Tweede manifest van het surrealisme. Samen met de groep van zijn (12) vrienden,
jonge, enthousiaste, begaafde dichters (zoals Aleksandar Vučo, Dušan Matić en Oskar
Davičo), richtte hij in 1931 het eerste (en enige) surrealistische tijdschrift in Servië op,
NDIO (Nadrealizam danas i ovde (Het surrealisme hier en nu)). Zij hielden zich niet
alleen bezig met het schrijven van surrealistisch proza (automatisch proza/schrift) en
poëzie, maar schreven ook theoretische teksten over het surrealisme.64
Het muziekleven in Servië (vooral in Belgrado) groeide snel: in 1920 werd de Opera van
Belgrado gesticht, in 1923 het Belgrado Filharmonisch Orkest, in 1929 het Radio
Symfonieorkest van Belgrado en in 1937 de Muziekacademie van Belgrado. Daarmee
werd het aantal muziekevenementen (concerten, opera- en balletvoorstellingen) direct
enorm vergroot.
Ook in het werk van de Servische componisten waren nieuwe Europese tendensen
aanwezig. Naast de prominente aanwezigheid van de in Boedapest geboren laatromanticus
Petar Stojanović, die in 1925 naar Belgrado verhuisde en die een cruciale rol had in de
ontwikkeling van de Servische instrumentale muziek, waren de belangrijkste
vertegenwoordigers van deze nieuwe tendensen Petar Konjović, Stevan Hristić, Miloje
Al in 1921 was in het Duitse avant-gardistische tijdschrift Der Arabat het ‘Zenitistische Manifest’
gepubliceerd met het commentaar: ‘Zenit is een polyglottisch internationaal tijdschrift dat wordt uitgegeven
door jonge, zuivere mensen in Zagreb, Joegoslavië.’ Ook heeft Ljubomir Micić het artikel ‘Zenitosophie oder
die Energetik der schöpferischen Zenitismus’ in het Berlijnse expressionistische tijdschrift Der Sturm in 1925
gepubliceerd. Datzelfde tijdschrift publiceerde sinds 1926 regelmatig werken van de Joegoslavische
expressionistische en zenitistische dichters en schilders. De Duitse theoreticus Paul Pörtner heeft in 1960/61
in zijn omvangrijke werk over het expressionisme, Literatur-Revolution 1910-1925, een hoofdstuk over het
zenitisme geschreven.
61 ‘Zenitisme is abstract expressionisme, een imperatief voor de hoogste expressie in een kunstwerk.’
Konstantinović, Ekspresionizam, p. 61.
62 ‘Dadaïsme is een internationale campagne tegen de bourgeoisregels van moraliteit, reactionaire ideologie,
imiterende kunst en de bekrompen esthetiek daarvan.’ Branko Aleksić, Poezija nadrealizma u Beogradu
1924-1933 (De poëzie van het surrealisme in Belgrado 1924-1933), Rad, Belgrado, 1980, p. 9.
63 ‘Surrealisme streeft ernaar definitief alle overige psychische mechanismen te vernietigen en die te
vervangen bij het oplossen van de voornaamste problemen van het leven.’ André Breton ‘Manifest van het
surrealisme’, in Aleksić, Poezija nadrealizma u Beogradu, p. 9.
64 ‘De grote macht van woorden! - Ze werken onafhankelijk van hun betekenis.’ Aleksandar Vučo in het
tijdschrift Svedočanstva (Getuigenissen), 1924, in Aleksić, Poezija nadrealizma u Beogradu, p. 20.
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Milojević en Josip Slavenski.
Als student in Praag stond Petar Konjović onder sterke invloed van de muziek van
Janáček.65 De muzikale ideeën van zijn grote voorbeeld, het vormen van melodische lijnen
uit latente melodische flexies van het gesproken woord, 66 heeft hij naar Servië gebracht;
dat is het best te horen in zijn opera's Knez od Zete (The Prince of Zeta) en Koštana.67
Daarnaast was hij een bewonderaar van het werk van Stevan Mokranjac en was bezig, als
melograaf en componist, om volksliederen van heel Joegoslavië te verzamelen en
harmoniseren. Bij zijn ontmoeting met Stravinsky in Zwitserland (voor de Tweede
Wereldoorlog) gaf hij deze de uitgave van Mokranjac' Octoëchos, en hij voerde
correspondentie met Egon Wellesz over de Byzantijnse muziek (zie hoofdstuk V).
De rol van Stevan Hristić in de Servische muziek was veelvoudig. Hij was componist en
dirigent, oprichter van het Belgrado Filharmonisch Orkest en directeur van de Opera van
Belgrado. Onder zijn leiding beleefde de Opera van Belgrado zijn eerste gouden tijd.
Dankzij zijn activiteiten als operadirecteur was het publiek van Belgrado op de hoogte van
de nieuwste opera's zoals Salome en Der Rosenkavalier van Richard Strauss, De neus van
Sjostakovitsj en Jenůfa en Katja Kabánová van Janáček. Als componist stond zijn werk
onder invloed van Russische romantici en gedeeltelijk Debussy (vooral de orkestratie), die
hij combineerde met de melodiek van de Servische en Macedonische volksmuziek.
Hoewel componist dr. Miloje Milojević ook nauw betrokken was bij de Servische
volksmuziek, stond hij heel open voor de nieuwe muzikale ontwikkelingen in Europa.
Debussy's muziek beïnvloedde zijn werk enorm, maar hij was ook geïnteresseerd in
Schönbergs atonale fase. Hoewel Schönbergs invloed slechts in een klein aantal
composities van Milojević te horen was (Tri pesme na nemačke stihove (Three German
Songs) uit 1924, Pir iluzija (The Feast Illusion) voor koor, ook uit 1924, en Ritmičke
grimase (Rhythmic Grimaces) voor piano uit 1935), brachten deze werken heel nieuwe
compositorische technieken en ideeën naar de Servische muziek.
Maar de belangrijkste componist in Servië tussen de twee oorlogen was een geboren
Kroaat, Josip Slavenski. Hij was de eerste in Servië woonachtige componist die onder
invloed van Bartóks muziek stond. Slavenski studeerde in Boedapest bij Zoltán Kodály en
volgde van dichtbij de ontwikkeling van de compositiewijze van Bartók.68 Van hem heeft
Slavenski de werkwijze (waarin de melodisch-ritmische wetten van de volksmuziek
centraal stonden) overgenomen,69 maar hij gebruikte deze vanuit de volksmuziek van de
‘Janáček maintains that every folk song, even if 'its entire shape' has not developed from the words, will
have originally 'grown from the cadence of the speech' [...] The same words assume various 'melodic curves'
[…] and take on a different melodic and rhythmic slant according to the context in which they are spoken and
the different shades of their meaning.’ Jaroslav Vogel, Leoš Janáček, Academia, Praha, 1997, p. 113.
66 ‘Naar voorbeeld van Janáček insisteert Konjović consequent op de vorming van een vocale lijn uit de
latente melodische flexies van het gesproken woord.’ Peričić, Muzički stvaraoci u Srbiji, p. 173.
67 Koštana was de internationaal meest bekende Servische opera van de 20ste eeuw, in de jaren dertig en
veertig ook uitgevoerd in Praag, Brno en Bratislava. Volgens Peričić, Muzički stvaraoci u Srbiji.
68 Bartók begon al in 1905 met het verzamelen en het wetenschappelijke onderzoek van de volksmuziek. In
1934 nam hij de baan van etnomusicoloog aan bij de Hongaarse Academie voor Wetenschap en Kunst.
Volgens B. Suchoff, ‘Editor's Preface’, in Bela Bartók, Serbo-Croatian Folk Songs, New York, Columbia
University press, 1951, Vol. 1, p. 16.
69 Slavenski heeft Bartók persoonlijk gekend: als arme student heeft hij voor Bartók diens
etnomusicologische notities uitgeschreven. Volgens Milana Slavenski, Josip, Muzička škola ‘Josip
Slavenski’ – SOKOJ/MIC, Belgrado, 2006.
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Balkan. Zijn specifieke bijdrage aan deze compositiewijze lag in het gebruik van de
volksmuziektoonladders (pentatoniek, modi en andere)70 in zijn harmonische muzikale taal
(soms gecombineerd met de dodecafonie) en in zijn instrumentatie, die op de akoestische
wetten van boventonen zijn gebaseerd.71 Zijn vastberadenheid bij het vernieuwen van de
muziek in Servië duurde tot het eind van de Tweede Wereldoorlog. Slavenski was de
eerste Joegoslavische componist die in het buitenland aanzien verwierf en de eerste
componist van wie de werken door een buitenlandse uitgever (Schott) werden uitgegeven.72
In de periode tussen de twee wereldoorlogen begon ook de loopbaan van de generatie van
de componisten geboren aan het begin van de 20ste eeuw, onder wie Marko Tajčević en
Milenko Živković de meest belangrijke zijn. Tajčević volgde gedeeltelijk de
compositiewijzen van Janáček en Bartók en in 1926 schreef hij een van de meest populaire
en vaakst uitgevoerde Servische compositie, Sedam balkanskih igara (Seven Balkan
Dances) voor piano.73 Milenko Živković was in de Servische muziek destijds de enige
componist die zich oriënteerde op de muziek van Stravinsky uit diens zogenoemde
‘Russische periode’, die hij tijdens zijn studie in Parijs had gehoord. Onder deze invloed
ontstonden zijn ballet Zelena godina (The Green Year) en andere werken, zoals de cantate
Rođenje Vesne (The Birth of Spring), terwijl zijn zes pianosuites Južnoslovenske seljačke
igre (South-Slavonic Peasants’ Dances) door de muziek van Bartók werden beïnvloed (zie
de tekst over Songs of Space in hoofdstuk VI, p. 127). Živković behoorde tot het circuit
van de kunstenaarsgroep Zograf en was ook geïnteresseerd in de middeleeuwse kunst en in
de Byzantijnse kerkmuziek,74 onder invloed waarvan hij zijn Vizantijska liturgija

‘Een van de verschijnselen op het niveau van het hele oeuvre van Slavenski is het verschijnsel van modale
thema's, vaak van dezelfde toon (dorisch of aeolisch) in de partijen van de houtblazers [...]’ Maja Vasiljević,
‘Haos i Muzika 38 kao stvaralački odgovor Josipa Slavenskog na pitanja dodekafonije’ (‘Chaos en Muziek 38
als creatief antwoord van Josip Slavenski op de vraagstukken van de dodecafonie’), in Josip Slavenski i
njegovo doba (Josip Slavenski en zijn tijd), SOKOJ-MIC, Belgrado, 2006, p. 96-97.
71 ‘In de compositie Muzika 38 (Muziek 38) en Haos (Chaos) gebruikt Slavenski de zogenaamde horizontale
dodecafonie, terwijl hij vooral in de compositie Haos (Chaos) ook het twaalftoonstotaal in verticale vorm
gebruikt.’ Ibid., p. 96-97.
‘Omdat hij al heel vroeg de niet-gelijkzwevende volkszang waarneemt, probeert hij die in verband te brengen
met de natuurlijke boventoonreeks. Gegevens daarover vinden we al in een autograaf uit 1913, waar de
zeventienjarige student een volkslied optekent […], omgeven door een reeks akkoorden, gebaseerd op een
boventoonreeks.’ Mirjana Živković, ‘Harmonski jezik Josipa Slavenskog’ (‘De harmonische taal van Josip
Slavenski’), in Interakcija muzike i vremena (Interactie tussen de muziek en de tijd), FMU, Belgrado, 2014,
p. 80.
‘Slavenski fundeert zijn orkestratie op akoestische wetten, vooral op de volgorde van aliquoten. Het
beginakkoord van de compositie Sonata religiosa bijvoorbeeld is een akkoord, afgeleid van de aliquotreeks
op de toon C [...] In de orkestcompositie Haos (Chaos) bouwt het orgel ook een heel akkoord van aliquoten.
In de koorcompositie Ljubavna pesma (Love Song) uit 1921 verschijnen zevenklanken, bestaande uit alleen
secundes, wat durf zonder precedent vertegenwoordigt in de toenmalige Servische en Joegoslavische
muziek.’ Peričić, Muzički stvaraoci u Srbiji, p. 487. Zie ook hoofdstuk IV.
72 Zijn composities werden regelmatig uitgevoerd op de festivals van hedendaagse muziek in
Donaueschingen, Baden-Baden en Venetië en ook door beroemde dirigenten (Erich Kleiber, Jean Martineau,
Nikolay Malko, Dimitri Mitropoulos). Ibid.
73 Deze compositie stond op het repertoire van een groot aantal internationaal beroemde pianisten (zoals
Arthur Rubinstein en Kendall Taylor) en kent veel bewerkingen, van Jascha Heifetz tot het Calefax
rietkwintet.
74 Zie pagina 22.
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(Byzantine Liturgy) componeerde.75 Hij schreef in 1936 ook de eerste neoclassicistische
compositie in de Servische muziek: Svita u klasičnom stilu (Classical Suite) voor fluit en
strijkorkest, waarin hij het muzikale voorbeeld van Stravinsky volgde.76
In de jaren dertig werd een aantal van de toen jonge Servische componisten beïnvloed door
de atonaliteit van Schönberg en het microtonale systeem en de athematiek van Hába. Dat
waren componisten die destijds in Praag hebben gestudeerd. Naast Ljubica Marić hoorden
Dragutin Čolić, Vojislav Vučković en Milan Ristić bij deze groep. Hun werk, beïnvloed
door de atonaliteit, athematiek en microtonaliteit is voornamelijk in Praag gecomponeerd;
een uitzondering vormt Ristić, die ook na zijn terugkeer in Belgrado, tot 1945, atonale
composities schreef.77
In de tijd dat deze groep studenten in Praag studeerde (1929-1939) was Praag qua
muziekevenementen een stad waar de nieuwe muziek een belangrijke plaats had. Dat
kwam vooral door de activiteiten van de Praagse Associatie voor Hedendaagse Muziek. De
Associatie organiseerde concerten van zowel internationaal bekende als van jonge
componisten.78 Verder werden muzikale invloeden vooral door hun leraren aan studenten
doorgegeven. De twee invloedrijkste compositiedocenten aan het Staatsconservatorium
van Praag waren Vítězslav Novák en Josef Suk. En terwijl Novák de procédés van de late
romantiek en de muziek van Debussy omarmde,79 stond Suk open voor de nieuwe muzikale
tendensen en ervaringen.80 Heel belangrijk voor de ontwikkeling van de nieuwe
compositorische technieken was Alois Hába in zijn onderzoeken in het domein van de

75

Dit werk, geschreven voor mannenkoor, gebruikte vernieuwende zangtechnieken, zoals niet-gefixeerde
toonhoogtes en lange glissandi (tot een octaaf), maar werd nooit uitgevoerd. De redenen daarvoor kunnen
zijn de technische moeilijkheden (in de tijd voor de Tweede Wereldoorlog) en de thematiek (na 1945).
Volgens Bogdan Đaković, ‘Traženje nacionalnog stila u srpskoj duhovnoj horskoj muzici medjuratnog
perioda (1918-1945) – ogled o specifičnom doprinosu Milenka Živkovića’ (‘De zoektocht naar een nationale
stijl in de Servische geestelijke koormuziek in de periode tussen de wereldoorlogen (1918-1945) – een
verhandeling over de specifieke bijdrage van Milenko Živković’), in Koreni tradicije u stvaralaštvu Ljubice
Marić i Novi žanr srpske muzike (Wortels van de traditie in het werk van Ljubica Marić en Een nieuw genre
Servische muziek), Srpski jezik, književnost i umetnost (Servische taal, literatuur en kunst ), Zbornik radova,
knjiga III (Verzamelde werken, boek III), FILUM, Kragujevac, 2009, p. 121-135.
76
Naast het bescheiden oeuvre van Predrag Milošević werd het neoclassicisme in de Servische muziek vóór
1945 vertegenwoordigd door een klein aantal werken van Mihovil Logar en Stanojlo Rajičić. Volgens
Peričić, Muzički stvaraoci u Srbiji.
77
De enige Servische componisten die werden beïnvloed door de atonaliteit van collega’s die in Praag
hebben gestudeerd waren Petar Stajić, Dimitrije Bivolarević en gedeeltelijk Silvije Bombardelli. Eind jaren
dertig stichtten Milan Ristić, Stajić en Bivolarević in Belgrado de Groep van Atonale Componisten. Er is
weinig bekend over de concertactiviteiten van deze Groep. Silvije Bombardelli, een Kroatische componist
die toen in Belgrado leefde, was in de jaren dertig een leerling van Ljubica Marić op de Muziekschool
‘Stanković’ en hij stond direct onder invloed van haar muziek. In de periode tot 1940 componeerde hij
uitsluitend atonale muziek. Volgens Peričić, Muzički stvaraoci u Srbiji en Hrvatsko društvo skladatelja, 60
godina, 1945-2005 (Kroatische bond van componisten, 60 jaar, 1945-2005) (red. Erika Krpan), HDS,
Zagreb, 2005.
78
Interview 1996.
79 ‘Vítězslav Novák, whose own operatic and symphonic music is suffused with national thematic materials
on a flow of romantic harmonies...’ Nicolas Slonimsky, Music since 1900, Schirmer Books, New York, 1994,
p. 553.
80 ‘Early works influenced by Dvořak, but later developed a more complex harmonic and polyphonic style,
sometimes near to atonality.’ Michael Kennedy, The concise Oxford Dictionary of Music, Oxford University
Press, Oxford, 1980, p. 711.
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microtonaliteit en de athematiek.81 Dit was ook de tijd van de intense muzikale activiteiten
van de groep jonge, avant-gardistisch ingestelde componisten die in de jaren veertig in de
nazikampen zijn vermoord (onder anderen Erwin Schulhoff, Viktor Ullman, Pavel Haas,
Gideon Klein en Rudolf Karel).82 Dankzij de concerten van de Associatie voor
Hedendaagse Muziek was in Praag de muziek van Schönberg, Berg en Webern regelmatig
te horen. Ook Stravinsky concerteerde in Praag (in 1930) en in andere steden van
toenmalig Tsjechoslowakije. De studenten hadden de mogelijkheid en ook de gewoonte
soms naar Wenen te gaan om bijzondere concerten bij te wonen (zie hoofdstuk II en IV).83
Onder invloed van Schönberg ontstond zo in 1930/1 de eerste atonale Servische
compositie, het String Quartet van Ljubica Marić en in 1932 de eerste Servische atonale
compositie voor symfonieorkest, Music for Orchestra, ook van Marić, beide geschreven in
Praag. Dat was het begin van een reeks atonale en microtonale werken, geschreven door de
jonge generatie van Servische componisten die tussen de twee oorlogen in Praag
studeerden. In die tijd schreef ook Josip Slavenski zijn microtonale compositie Muzika u
prirodnom tonskom sistemu (Music in the Natural Tonal System) voor Bosanquet
enharmonium (het eerste deel) en voor vier trautoniums en pauken (het tweede deel). Deze
werken werden echter, op een paar uitzonderingen na, in die tijd in Servië niet uitgevoerd.84
Daarom hadden deze stromingen geen invloed op Servische componisten van andere
generaties. In ieder geval waren deze stromingen de eerste in Europa (na de
Middeleeuwen) die contemporain ook door een kleine groep van Servische componisten
werden geaccepteerd en ontwikkeld (zie tekst over het Wind Quintet in hoofdstuk IV).
Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de regering van Servië (onder toezicht van de
Duitse nazibezetters) van de kunstenaars geëist het loyaliteitsdocument aan het Derde Rijk
te ondertekenen. Het grootste deel van de belangrijke Servische kunstenaars (onder wie Ivo
Andrić en Miloje Milojević, bijvoorbeeld) weigerde dat. Sommige van deze kunstenaars
werden daarom gearresteerd en iedereen die connecties had met het bevrijdingsleger van
Tito werd of gedood of gevangen genomen. Een aantal kunstenaars nam deel aan dit

‘The most systematic investigation of the theory and practice of quarter-tone was undertaken by Alois
Hába [...] The first entirely self-consistent work in quarter-tones was the string quartet written by Hába in
1919 [...] He also compiled the [...] title Neue Harmonielehre in 1928 [...] Habá [...] constructed the first
model of a quarter-tone piano which was patented in 1924 [...] At the same time Habá established the first
seminars of Microtonal Music at the Prague Conservatory.’ Nicolas Slonimsky, Music since 1900, p. 1148.
82 ‘Ondanks de oude traditionele vormen heeft Ullmann in zijn Kwartet uit 1935 geprobeerd nieuwe inhoud
te bieden, wat hem vooral in melodisch opzicht is gelukt, waar hij beslist de geschetste lijn van de licht
atonale melodiek van Hindemith heeft verwezenlijkt.’ Vojislav Vučković, ‘Savremeni kompozitori na
Londonskom festivalu 1938’ (Hedendaagse componisten op het Festival van Londen in 1938), in Studije,
eseji, kritike (Studies, essays, kritieken), Nolit, Belgrado, 1968, p. 501-502.
83 Interview 1996.
84 Een van de uitzonderingen was de uitvoering van Music for Orchestra van Ljubica Marić in 1934 in
Belgrado, gedirigeerd door de componiste zelf. Ook de Belgradose uitvoering van Two Songs en de First
Symphony van Vojislav Vučković in 1938, respectievelijk in 1939, waren deze uitzonderingen (zie voetnoot
755). Het Amar-Hindemith kwartet heeft in 1924 in Belgrado een kwarttoonstrijkkwartet van Hába
uitgevoerd. (Volgens Katarina Tomašević, Na raskršću istoka i zapada (Op het kruispunt van oost en west),
Muzikološki institut SANU, Belgrado en Matica srpska, Novi Sad, 2009.) Daarna was een keuze uit de
microtonale werken van Servische componisten uit de jaren dertig in Belgrado te horen via een radiouitzending van een concert in Praag in 1938 (zie hoofdstuk III). De eerste live-uitvoering in Belgrado van een
Servisch microtonaal werk uit die tijd was in 2008 (!), en dat was het derde deel van Duo, op. 11 voor viool
en cello van Milan Ristić.
27
81

bevrijdingsleger en vocht tegen de nazistische bezetters.85
NA DE TWEEDE WERELDOORLOG (1945-1961)
De overwinning van Tito's partizanen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog en
daarmee van de Communistische Partij in Joegoslavië in 1945 heeft de culturele sfeer in
Servië (en in het toenmalige Joegoslavië) snel en drastisch veranderd in vergelijking met
de tijd voor de oorlog. De harde eisen van de Communistische Partij ten opzichte van de
cultuur hoorden bij het begrip socialistisch realisme. Dit beleid in de cultuur is afkomstig
uit de Sovjet-Unie, waar het sinds 1934 was ingesteld.86 In de literatuur betekende deze
didactische en ideologisch-repressieve methode van kunstschepping een beperkte keus van
thema's, zoals het leven in de dorpen, collectivisatie, de gebeurtenissen tijdens de
Oktoberrevolutie, en alles moest vol optimisme op de manier van ‘de volkstraditie’
gerealiseerd worden. De aanbevolen voorbeelden voor het schrijven en componeren
volgens de doctrine van het socialistisch realisme was de literatuur van Maksim Gorki en
de muziek van Glinka.
Het socialistisch realisme was in toenmalig Joegoslavië ingevoerd door de projecties van
Sovjetfilms, vertalingen van de desbetreffende schrijvers en door het organiseren van de
tentoonstelling van de Sovjet-Russische socialistische beeldende kunst, die in Belgrado in
1946 werd gehouden. Daarmee werden de Joegoslavische kunstenaars geïnformeerd hoe ze
hun werk moesten vormgeven. De eerste Joegoslavische naoorlogse documentaires en
speelfilms toonden het leven in dorpen, het presteren op de zogenoemde arbeidersacties
van de jeugd en de strijd van de partizanen, die het meest belangrijke thema werd in de
gehele Joegoslavische filmkunst. Dezelfde thema's en de realistische stijl waren ook vereist
voor de beeldende kunst, zowel in de portretten van Tito als die van andere belangrijke
partijleden en nationale helden. Het schilderij Sondiranje terena na Novom Beogradu
(Sondering op het terrein in Nieuw Belgrado) van Boža Ilić uit 1948 was het voorbeeld van
de ‘geslaagde’ Joegoslavische socialistisch realistische stijl in de beeldende kunst. De
andere geëxposeerde schilders van deze stijl waren Ðorđe Andrijević Kun, Moša Pijade en
Božidar Jakac. De schrijvers en dichters moesten zich ook houden aan de eisen van het
socialistisch realisme en hun dominante thema was eveneens de partizanenoorlog. De
meest belangrijke van hen waren Branko Ćopić en Radovan Zogović, maar iedereen die als
schrijver wilde bestaan moest deze richtlijn volgen, zo ook de jongere generatie van
getalenteerde schrijvers en dichters die later andere stijlen hebben beoefend en die tot de
belangrijkste Servische schrijvers zouden behoren, zoals Desanka Maksimović, Vasko
De componist Miloje Milojević werd gearresteerd wegens het feit dat hij onderdak bood aan een illegale
communist. Ook de surrealistische schrijvers Aleksandar Vučo en Oskar Davičo zaten in de gevangenis
wegens illegale antifascistische activiteiten, de componist Vojislav Vučković werd gedood in 1942, de hele
groep artiesten van de surrealistische beweging waren of partizanen of illegale antifascistische strijders, de
schrijver Meša Selimović en de schilder Mića Popović vochten als partizanen in de oorlog. Volgens Peričić,
Muzički stvaraoci u Srbiji, Mala enciklopedija (Kleine encyclopedie), Prosveta, Belgrado, 1986 en Lazar
Trifunović, Slikarstvo Miće Popovića, SANU, Belgrado, 1983.
86 Het directief van het Centrale Comité van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie aan de schrijvers
uit 1932 luidde als volgt: ‘Het socialistisch realisme, als basismethode van de Sovjet-Russische
kunstliteratuur en literaire kritiek, eist van de kunstenaar de werkelijkheid in haar revolutionaire
ontwikkeling. Daarbij moet de waarheidsgetrouwheid en de historische concreetheid van de kunstzinnige
voorstelling van de werkelijkheid overeenkomen met de opgave van de ideologische omvorming en
opvoeding van het werkende volk in de geest van het socialisme.’ Aндрей Синявский, Что такое
социалистический реализм, Путешествие на Черную речку, Москва (Andrei Sinjavskij, Wat is
socialistisch realisme, Reis naar de Zwarte rivier, Moskou), 2002, p. 1.
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Popa en Meša Selimović.
In de muziek van toenmalig Joegoslavië betekende dit beleid het volgende:
Verschijnselen van decadentie en formalisme in onze muziek komen onder andere tot
uiting in eclecticisme, naturalisme, atonaliteit, chaos en een veelheid aan
verschillende, altijd korte en scherpe klanken, in disharmonie en kakofonie, die zelfs
te vinden zijn in een aantal composities op het thema van de Nationale
Bevrijdingsoorlog. Dat is ontoelaatbaar. Wij mogen niet vergeten dat de strijd tegen
de resten van het formalism in ons land, en vooral tegen de decadentie uit het westen,
tot dusver heeft ingehouden en in de toekomst ook zal inhouden: strijd voor de
popularisering van de Sovjetkunst.87
En inderdaad, alle eerdergenoemde nieuwe compositorische technieken waren streng
verboden. De werken met avant-gardistische tendenties konden om politieke redenen niet
worden uitgevoerd en daarom hebben de componisten hun stijl veranderd. Het beleid van
het socialistisch realisme eiste een terugkeer naar toegankelijke melodieën en eenvoudig
ritme, met een belangrijk accent op oriëntatie op de Balkanvolksmuziek. Alle componisten
(ook van de oude generatie) moesten hun stijl veranderen en vooral cantates en
koorliederen voor de massa op het thema van de Nationale Bevrijdingsoorlog
componeren:88 Petar Konjović componeerde het symfonische gedicht Makar Čudra (op het
gelijknamige verhaal van Gorki) en de opera Seljaci (The Peasants); Josip Slavenski
componeerde de cantate Borba za Jugoslaviju (The Struggle for Yugoslavia) en veel
liederen voor de massa; Dragutin Čolić componeerde de cantate Patroldžije (The Patrol
Men) en de suite Pionir i dvojka (The Pioneer Boy and a Bad Mark); Milan Ristić maakte
bewerkingen van volksliederen en dansen. Ljubica Marić componeerde twee liederen voor
de massa en andere werken, gebaseerd op de Servische volksmuziek (zie hoofdstuk IV).
Er waren componisten die zich niet (volledig) aan die regels hielden en dat heeft
problemen veroorzaakt. Zo heeft bijvoorbeeld Stevan Hristić in 1947 zijn belangrijkste
werk, het ballet Ohridska legenda (The Legend of Ohrid) voltooid, dat meteen groot succes
bij het publiek en de kritiek oogstte. Daarom besloot de directie van het Nationale Theater
in Belgrado deze productie naar het Festival te Edinburgh in 1951 te sturen. Ondanks het
succes op dat festival kregen de componist en de productieploeg harde kritiek op de
Tweede congres van de Associatie van Joegoslavische componisten: er werd gezegd dat
werk ‘een culturele blaam’ was.89
Waarschijnlijk het voorbeeld volgend van de muziek in Sovjet-Unie kozen de
Joegoslavische componisten al een paar jaar na de bevrijding de stilistische koers van het
Uit een referaat van Radovan Zogović, gelezen op het Vijfde congres van de Communistische Partij van
Joegoslavië in 1949, in Danilo Kiš, Homo poeticus, Globus, Zagreb en Prosveta, Belgrado, 1983, p. 62-63.
88
De zogenoemde liederen voor de massa (masovne pesme) zijn eenstemmige koorliederen, gecomponeerd
op eenvoudige teksten over de socialistische revolutie en de partizanenoorlog, met de bedoeling dat iedereen
ze kan zingen. Dat was een belangrijk onderdeel van de communistische indoctrinatie. Volgens Mala
enciklopedija.
89
Volgens het artikel van Ivo Tijardović, ‘Uspomene iz ličnog kontakta’ (‘Herinneringen uit persoonlijk
contact’), Zvuk br. 21/23 (Sound No. 21/23), 1958, was de reden voor deze kritiek waarschijnlijk het thema
van dit ballet: het had niets te maken met de communistische revolutie. Later bleek dit ballet een van de
bekendste en meest populaire werken van de Servische muziek: in de 60 jaar (tot 2008) van zijn bestaan
beleefde dit ballet circa 1500 uitvoeringen, inclusief de productie in het Bolsjoj Theater in Moskou in 1958.
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neoclassicisme.90 De heldere structuur van de neoclassicistische composities (vooral
symfonieën, sonates en concerti) en de duidelijke melodische benadering van het
thematische materiaal (dat ook vaak op de volksmuziek was gebaseerd) was niet in
tegenspraak met de principes van het socialistisch realisme in de Joegoslavische kunst.
Hoewel een aantal met name kamermuziekwerken al in de eerste jaren na de oorlog
ontstond (waarvan de Sonata for violin and piano uit 1948 van Ljubica Marić een van de
eerste was), kwam de officiële afkondiging van deze stijl in 1951 met de Druga simfonija
(Second Symphony) van Milan Ristić. Dit werk, geschreven onder invloed van
Mendelssohn en Borodin, met eenvoudige thema's op basis van volksmuziekliederen, werd
een voorbeeld hoe een Joegoslavische componist onder het socialistische regime een
symfonie moest componeren. Het goedkeuren en bevorderen van de classicistische vormen
in de muziek had te maken met de iets lossere koers van de Communistische Partij van
Joegoslavië na het conflict tussen Tito en Stalin in 1948.91 Het socialistisch realisme was
nog steeds de officiële kunstrichting, maar in de muziek ontstonden wat minder
heldencantates en meer symfonieën.92 Dat voorbeeld volgde een hele reeks componisten,
onder wie Ristić zelf, dan Stanojlo Rajičić, Dragutin Čolić en de jongere componisten die
na de oorlog begonnen met hun loopbaan, zoals Rudolf Bruči, Vasilije Mokranjac,
Aleksandar Obradović, Vlastimir Peričić, Dejan Despić, Petar Osghian en anderen. Deze
jongere componisten bleven trouw aan een eenvoudig neoclassicisme (volgens het
voorbeeld van Ristić' Second Symphony), maar daarna ontwikkelde een aantal van hen een
eigen benadering van de classicistische muzikale vormen (met gebruik van elektronische
muziek door Obradović, bijvoorbeeld).
Het verzet van de kunstenaars tegen het dictaat van het socialistisch realisme begon bij de
beeldende kunstenaars al in 1946. Een groep jonge studenten van de Academie voor
Beeldende Kunsten (van wie Mića Popović, Petar Omčikus, Kosara Bokšan en Vera
Božičković de meest belangrijke waren) stopte plotseling met de studie, ging naar de stad
Zadar aan de Adriatische Zee (in het huidige Kroatië) en begon daar te schilderen als De
Groep van Zadar. Hun werken uit deze periode (meestal portretten en landschappen) waren
een reactie op het socialistisch realisme: ze zochten hun inspiratie in de natuur, waren vrij
bij de keus van de motieven en hadden een neiging om de vormen te deformeren. 93 Na hun
terugkeer naar Belgrado werden deze studenten gestraft (Mića Popović mocht niet meer
studeren en anderen kregen ook te maken met diverse bureaucratische belemmeringen).
Ondanks de problemen bleef Mića Popović als kunstenaar actief in het ondergraven van de
dogmatische ideologie van het socialistisch realisme. Voor zijn tentoonstelling in 1950

‘Door de vorm van symfonieën te bevorderen lukte het de componist Nikolay Myaskovsky een specifieke
vorm van het socialistisch realisme te ontwikkelen. Een van zijn 27 symfonieën werd qua inhoud aan de
collectivisatie van een sovjetdorp gewijd.’ Nenad Turkalj, Historija muzike (Muziekgeschiedenis), Naprijed,
Zagreb, 1980, p. 260.
91 Na dat conflict begonnen Tito en de Communistische Partij van Joegoslavië een andere koers in hun
politiek: de verbinding met Sovjet-Unie werd verbroken en werd steun gezocht erbij de Westerse landen.
Volgens Antić, Kratka istorija Srbije.
92 Tussen 1945 en 1951 zijn in de Servische muziek zijn een aantal symfonieën gecomponeerd (door:
Mihovil Logar, Stanojlo Rajičić, Svetomir Nastasijević, Božidar Trudić, Petar Stajić, Rudolf Bruči en
Ludmila Frajt (de eerste symfonie geschreven voor een eindexamen in Servië)). Deze werken zijn of maar
een keer zonder succes uitgevoerd of zijn nooit in première gegaan. Volgens Peričić, Muzički stvaraoci u
Srbiji.
93 Trifunović, Slikarstvo Miće Popovića, p. 27.
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schreef hij een tekst waarin hij deze ideologie probeerde te ontmaskeren.94 Dat was de
eerste keer dat een kunstenaar in het openbaar sprak tegen de kunstideologie van die tijd.
Het grootste deel van die groep beeldende kunstenaars (ook Mića Popović) emigreerde
begin jaren vijftig (voor kortere of langere periode) naar Parijs.
Nog een culturele gebeurtenis speelde een rol als verzet tegen het socialistisch realisme.
Dat is de tentoonstelling Srednjovekovna umetnost na tlu Jugoslavije (L’art yougoslave
mediéval), die Joegoslavische kunsthistorici in 1950 in Parijs hebben georganiseerd. 95 Deze
tentoonstelling heeft de interesse voor de middeleeuwse kunst gewekt bij een aantal
Servische kunstenaars.96 Deze beweging in de beeldende kunst, die een gevolg was van de
opnieuw ontdekte middeleeuwse, voornamelijk Byzantijnse kunst (zoals in het geval van
Mića Popović), inspireerde ook Ljubica Marić om verbindingen met de Byzantijnse
muziek te zoeken. In het geval van Marić was de geestelijke en culturele erfenis van het
Byzantijnse tijdperk een belangrijke bron van inspiratie geworden (zie hoofdstuk V en VI).
Dat had niet te maken met de imperialistische en nationalistische betekenis van het
Byzantijnse rijk, 97 zoals Marić daarover ook heeft geschreven:
De benaming Byzantine Concerto moet alleen de afkomst aanduiden uit die
machtige, verre wortel, waarvan ons volk met zijn creatieve geest een zoete stam
vertegenwoordigt.98
Een andere belangrijke gebeurtenis in de beeldende kunst begin jaren vijftig was de
tentoonstelling van 70 schilderijen en sculpturen van Servische kunstenaars, die tussen
1920 en 1940 waren ontstaan. Deze tentoonstelling werd gehouden in 1951 en was
belangrijk omdat die een discussie opende over de werken die na de bevrijding als taboe
werden gezien, vanwege hun niet-communistische inspiratiebronnen. Na deze
tentoonstelling begonnen zich in de schilderkunst van Servië groepen met diverse stijlen te
vormen, waardoor de dogmatische esthetiek van het socialistisch realisme langzaam werd
verzwakt. In 1955 werd de zogenoemde Decembergroep gevormd, die het procédé van het
estheticisme vertegenwoordigde.99 Dit procédé was heel populair bij de schilders van de
‘Het woord over de strijd van meningen moet datgene wat vóór de ware kunst komt mogelijk maken – het
recht die te zoeken. Alleen het principe van de strijd van meningen kan de kleinzielige filosofie van loyaal
zwijgen en de beeldende productie die met die filosofie in verband staat in diskrediet brengen.’ Ibid., p. 37.
95
‘Deze grandioze tentoonstelling diende het beschavingsgebied van toenmalig Joegoslavië niet alleen als
onwaarschijnlijk verscheiden en autonoom, maar ook als uitzonderlijk waardevol op mondiale schaal voor te
stellen.’ Melita Milin, Tradicionalno i novo u srpskoj muzici posle Drugog svetskog rata (1945-1965) (Het
traditionele en nieuwe in de Servische muziek na de Tweede Wereldoorlog (1945-1965)), Muzikološki
institut SANU, Belgrado, 1998, p. 51.
96
Mića Popović werd daardoor ook geïnspireerd. Hij zei: ‘... ik koos middeleeuwse fresco’s uit om die als
materiaal in te bouwen in de fundamenten van een hedendaagse beeldende instelling...’ Ibid., p. 51.
97
Voor de Tweede Wereldoorlog, werd de culturele erfenis van Byzantium juist gedeeltelijk als anti-Servisch
gezien en beschreven, vanwege de imperialistische politiek van dat rijk, zoals in de woorden van de
componist Miloje Milojević: ‘Het belangrijkste is dat de componist de meest verfijnde kenmerken van de
Servische volksmuziek aanvoelt en er een keuze uit doet, zo omzichtig mogelijk alles omzeilend wat vreemd
kan zijn, geërfd uit Byzantium, uit de Oriënt.’ Miloje Milojević, ‘Vaskrsenje’ (‘Opstanding’), in Srpski
književni glasnik (Servische literaire bode) No. XXVIII, 11, Belgrado, 1912, p. 862-868
98
Dragoslav Adamović, ‘Ljubica Marić: Pokušavam da otrkijem ono što već davno postoji u nekim
skrivenim prostorima’ (‘Ik probeer te ontdekken wat allang bestaat in bepaalde verborgen ruimten’), Politika,
Belgrado, 16 juni 1963.
99 ‘Het estheticisme stelt in plaats van de didactische functie van een schilderij de volledige
onafhankelijkheid daarvan, in plaats van literaire inhoud de zuivere vorm en de onafhankelijke realiteit van
de kunst voor.’ Trifunović, Slikarstvo Miće Popovića, p. 72.
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oudere en middengeneratie. Dicht bij deze esthetiek stond het procédé van Groep Zes
(gevormd in 1954), die door de leden van de groep (onder wie Nedeljko Gvozdenović,
Ivan Tabaković, Stojan Aralica en Peđa Milosavljević), met al voor de oorlog gevormde
persoonlijke stijlen, het moderne traditionalisme werd genoemd. 100 Een derde groep
beeldende kunstenaars, Mediala, werd in 1958 gevormd en de esthetische richtlijn van die
groep was de poging om ‘totale schilderkunst te stichten met het herstel van de principes
van de traditie van de renaissance.’101 De vierde groep was de meest radicale en is gevormd
in 1959 onder invloed van de internationale stijl l'Informel, die ontstond in Parijs.102 Deze
in de grond abstracte stijl speelde de cruciale rol bij de vernietiging van het socialistisch
realisme. De belangrijkste schilders van deze stijl waren Mića Popović (die in 1959 uit
Parijs naar Belgrado terugkeerde) en Vera Božičković, gesteund door de schilderes Ljubica
Sokić, die al tussen de twee wereldoorlogen modernistisch was georiënteerd.103 Door het
bestaan van deze diverse stilistische groepen was er in de kunst van Servië in de jaren
vijftig een pluralistische sfeer gecreëerd en werden verdere niet door de communistische
ideologie bepaalde kunststromingen mogelijk gemaakt.
In de literatuur werd dit verzet tegen het socialistisch realisme veel subtieler gepleegd. Aan
de ene kant stond de grote figuur van Ivo Andrić, die de doctrine van het socialistisch
realisme niet volgde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog en in de eerste jaren daarna
voltooide hij zijn drie grote romans die zich in de tijden van de Turkse bezetting in Bosnië
afspelen.104 Daarmee ontwikkelde hij een specifieke vorm van de zogenoemde
romanrivier.105 Deze romans zijn heel goed ontvangen en regelmatig herdrukt. Ook in de
jaren vijftig schreef hij werken met dezelfde thematiek en behield hij zijn gunstige en niet
bekritiseerde positie binnen de Joegoslavische naoorlogse kunst. Dat was waarschijnlijk te
danken aan zijn anti-nazihouding tijdens de oorlog. Als sympathisant en later lid van de
Communistische Partij kon Miroslav Krleža verder ook rustig romans over de decadentie
van de burgerlijke families schrijven.106 Hij heeft geen ‘socialistisch realistische’ bijdrage
geleverd. De groep vooroorlogse surrealistische schrijvers (onder wie Marko Ristić,
Aleksandar Vučo, Dušan Matić en Oskar Davičo) hadden bewust of onbewust profijt van
hun communistische oriëntatie. In hun werken (vooral gedichten) gebruikten zij de
ervaringen van de surrealistische kunst, alleen de thematiek stemde overeen met de
‘De atmosfeer van burgerlijke interieurs, zacht geschilderde stillevens en woeste landschappen met
elementen uit de fantastische literatuur waren kenmerken van het moderne traditionalisme.’ Ibid., p. 73.
101 Ibid., p. 75.
102 ‘De daad van het scheppen zelf is automatisch, zonder controle en constructieplan, gelijkend op de
methode die André Breton heeft bedacht in het manifest van het surrealisme. Zich bevrijden van het subject
betekent zich bevrijden van de natuur, de maatschappij en de bestaande kunst.’ Harold Rozenberg, American
Action Painters, ARTnews, New York, 1952, p. 7-8.
103 ‘Het Belgradose l'Informel verwierp het subject, de symbolische waarden van kleur, lijn en oppervlakte,
voerde een vastbesloten reductie van compositie en ritmes door, veranderde de betekenis en de functie van
kleur, licht en ruimte.’ Trifunović, Slikarstvo Miće Popovića, p. 77.
104 Dat zijn: Na Drini ćuprija (De brug over Drina), Travnička hronika (Kroniek van Travnik) en Gospođica
(Juffrouw).
105 ‘Door een enorme tijdsruimte verband leggen tussen een hele reeks onderscheiden persoonlijkheden en
gebeurtenissen die niet door enige zichtbare inhoudelijke eenheid zijn verbonden, in een structuur die toch is
geconcentreerd rond één centraal motief, is een buitengewone en gedurfde procedure die een kroniek in een
roman heeft veranderd. En dat alles is tot leven gewekt met een verheven stijl, waarin Ivo Andrić
onovertroffen meester is.’ Milan Bogdanović, Stari i novi (De ouden en de nieuwen), Prosveta, Belgrado,
1952, p. 75.
106 In de jaren vijftig schreef hij zijn omvangrijkste roman Zastave (De vlaggen), waarvan het verhaal in de
laatste jaren van het Habsburgse rijk is geplaatst.
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officiële doctrine van het socialistisch realisme: de bevrijdingsoorlog en de
communistische helden. Zo schreef Davičo in 1952 zijn belangrijkste roman Pesma (Het
lied) onder invloed van Joyce’s 'stream of consciousness'.107 Deze literaire vernieuwing
kwam in de Servische en Joegoslavische literatuur voor het eerst in deze roman voor, die
over een illegale partizaan in Belgrado vertelt.108 Ook Vučo bracht vernieuwingen in het
Servische proza en dat was vooral het vervlechten van verschillende tijden als
vertelmanier, die hij in zijn roman Raspust (Vakantie) uit 1954, ook over een illegale
partizaan, heeft toegepast en ontwikkeld.109 Het werk van Vasko Popa vormde eveneens
een heel belangrijke en onmiskenbare bijdrage tot een originele, niet door de politiek
bepaalde literatuur. Hij heeft ook sommige van zijn gedichten of cycli aan de
bevrijdingsoorlog gewijd, maar zijn stijl was een duidelijke tegenpool van het socialistisch
realisme.110
In de muziek was het verzet tegen de ideologie van het socialistisch realisme, vergeleken
met dat in de beeldende kunst, minder opvallend en gematigder en begon ook in de jaren
vijftig met de werken van twee compositiestudenten, Dušan Radić en Enriko Josif.111 Een
concert met hun werk, gehouden op 17 maart 1954, waar zij zelf de concertzaal voor
hadden gehuurd, werd gezien als dé historische gebeurtenis tegen de communistische
ideologie in de muziek.112 Naast andere werken stond op het programma de eerste versie
van de compositie Spisak (The List) voor sopraan en piano op gedichten van Popa, die later
als een van de belangrijkste werken van de naoorlogse Servische muziek werd gezien.113
En terwijl Josif de muzikale vorm van de barok wilde opfrissen en toepassen, zocht Radić
naar muzikale oplossingen die heel dichtbij het muzikale minimalisme en polystilisme

Volgens Aleksić, Poezija nadrealizma u Beogradu 1924-1933, p. 13.
‘Davičo keerde in de jaren vijftig terug naar de uitgangspunten van de surrealistische poëzie en werd een
van de voornaamste vertegenwoordigers van het naoorlogse modernisme.’ Nedeljko Mijušković, Poezija
(Poëzie), Nova knjiga, Belgrado, 1973, p. 541.
109 ‘Na Davičo's Pesma (Het lied) is Raspust (Vakantie) de grootste bijdrage aan onze naoorlogse roman en
ons proza in het algemeen. En zoals we van Pesma zouden kunnen zeggen dat het de roman van onze
revolutie is, zo zeggen we van Raspust dat het een roman is die het hele tijdperk van de eerste helft van de
20ste eeuw schildert.’, Vidici, in Aleksandar Vučo, Raspust, Predgovor (Voorwoord), Nolit, Belgrado, 1977,
p. 1.
110 ‘Steunend op de ervaringen van de symbolisten, de surrealistische en postsurrealistische poëzie, evenals
op de rijke folkloretraditie, wordt Popa's originaliteit uitgedrukt met gedurfde symboliek, bijzondere
metaforen en een zeker indrukwekkend, grotesk beeld.’ Nedeljko Mijušković, Poezija, p. 565.
111 Ze studeerden beiden bij Milenko Živković (zie pagina 25). Volgens Peričić, Muzički stvaraoci u Srbiji.
112 ‘Twee bliksemflitsen in onse muzikale dode water’, zo heeft de progressieve muziekessayist Pavle
Stefanović dit concert op 25 maart 1954 in het Belgradose tijdschrift Književne novine (Tijdschrift voor
literatuur) beschreven.
113 ‘Spisak (The List) van Dušan Radić was bijna agressief antitraditioneel en weerbarstig, hetgeen
stormachtige reacties veroorzaakte, zowel positieve als negatieve […]. Spisak was compromisloos scherp
[…] zodat men het kan beschouwen als het eerste naoorlogse Servische muziekstuk dat een avantgardistische werking had.’ Milin, Tradicionalno i novo u srpskoj muzici posle Drugog svetskog rata, p. 112120.
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stonden.114 De werken en de activiteiten van deze twee componisten veroorzaakten veel
polemiek en sommige ensembles en dirigenten weigerden destijds hun muziek uit te
voeren. Daarom bleef dit verzet tegen het socialistisch realisme ondanks veel discussies
beperkt succesvol.
De naoorlogse muziek in Servië en Joegoslavië kende eind jaren vijftig weinig sporen van
dodecafonie en serialisme, vanwege het culturele dictaat van het socialistisch realisme, met
uitzondering van String Quartet van Vladan Radovanović, een werk dat nooit werd
voltooid en uitgevoerd, en First String Quartet van Dušan Kostić uit 1954. Kostić schreef
ook de eerste Servische symfonie met gedeeltelijk gebruik van dodecafonie (Symphony in
Sol uit 1957). Deze werken hadden geen invloed op het culturele dogmatisme van die tijd,
omdat ze in het door de Joegoslavische politici toegestane neoclassicistische idioom zijn
geschreven.
De echte mijlpaal tegen het socialistisch realisme in de muziek was de uitvoering van
Songs of Space van Ljubica Marić. De première in 1956 liet het gebruik van in die tijd
ondenkbare teksten zien: de epigrafen van de leden van een middeleeuwse religieuze sekte
(Bogomielen uit Bosnië). Toch zagen de socialistische cultuuractivisten, die kunstwerken
konden censureren, geen gevaar in deze cantate. Het zou kunnen zijn dat de redenen
daarvoor lagen in het feit dat het (toch) over de geschiedenis van de Joegoslavische
volkeren ging, maar niet de monarchistische, die rechtstreeks in strijd was met het
socialistische regime. Wat de broederschap-eenheid betreft, als de grond voor het bestaan
van de multi-etnische staat Joegoslavië, hebben de autoriteiten het feit dat een Servische
componiste op teksten uit de Bosnische geschiedenis een compositie schreef waarschijnlijk
als positief gezien.115 Later, toen Marić in 1958 en 1959 met kerkmuziek begon te werken
(de cyclus Music of Octoëchos, gebaseerd op de middeleeuwse Byzantijnse bundel
Octoëchos), bevorderde het regime deze kunstrichting niet echt, maar heeft die kennelijk
toch niet verboden. Ljubica Marić ging niet bewust de strijd aan met het socialistisch
realisme. De veronderstelde schoonheid van de middeleeuwse kunst (muziek, beeldende
kunst en poëzie) was de echte inspiratie voor haar werk, los van de politieke situatie in het
land waar ze woonde (zie pagina 31 en tekst Songs of Space in hoofdstuk VI, p. 122). 116

‘Het tweede deel van mijn cyclus op gedichten van Popa, Predeli (The Landscapes) uit 1954, wees
duidelijk in de richting van het toekomstige minimalisme. Maar toen kon niemand dat zien.’ Dušan Radić,
Tragovi balkanske vrleti (Sporen van Balkansteilten), Beogradska knjiga, Belgrado, 2007.
‘Radić created a particular musical language which can rightly be called – in modern terminology –
polystylism […] These traits are particularly interesting in works which deal with serious events from the
Serbian past, such as the cantata Ćele kula (Tower of Skulls), about the First Uprising against the Turks. The
use of dance-like jazz rhythms in the last movement produces the […] striking effect of a pseudoanachronous fusion of utterly disparate emotional worlds...’ Borislav Čičovački, ‘Music from the outskirts of
Europe: the case of Serbia’, in Redefining musical identities, ArtEZ Press/VP, Arnhem/Rotterdam, 2007, p.
104-105.
115 ‘In de eerste jaren na het ontstaan werd de cantate Songs of Space ontvangen als avant-gardistisch, met
ongekend enthousiasme [...] De stilistische modernisering van de Servische muziek halverwege de jaren
vijftig is in vele opzichten versneld dankzij het verschijnen van Songs of Space.’ Milin, Tradicionalno i novo,
p. 135.
116 Een bewijs daarvoor is haar interesse in de bundel Octoëchos, die in de jaren veertig (tijdens de Tweede
Wereldoorlog) begon. Zij bestudeerde deze bundel toen en schreef de compositie Četiri improvizacije i fuge
na teme iz Osmoglasnika (Four improvisations and Fugues on themes from Octoëchos) voor piano solo, een
compositie die verloren is gegaan.
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DE PERIODE VAN JOEGOSLAVISCHE WELVAART (1961-1980)
De ideologie van het socialistisch realisme in de Joegoslavische kunst was aan het begin
van de jaren zestig helemaal voorbij en de oorzaak daarvan was niet alleen het verzet van
de kunstenaars tegen de dogmatische indoctrinatie van de Communistische Partij, maar
ook de veranderingen binnen het socialistische systeem van het toenmalige Joegoslavië.
Sinds begin jaren vijftig, na de bevrijding van de sovjetinvloed, begon Tito in 1952 de idee
van het zelfstandige collectieve bestuurderssysteem te ontwikkelen en daarmee de rol van
de staat te verminderen. Deze idee werd langzaam toegepast op de hele structuur van de
staatsorganisaties en werd in de jaren zestig verder ontwikkeld. Daarna kreeg Joegoslavië
een aanzienlijke rol in de wereldpolitiek wegens het oprichten van de Associatie van de
niet- gebonden landen en wegens goede, vrije relaties met de landen van West-Europa en
Amerika. De internationale banken verleenden veel kredieten voor de economische
ontwikkeling van het land en zo begon de Joegoslavische welvaart. Een gevolg daarvan
was de mogelijkheid voor de gewone burgers om vrij (zonder visa) te reizen. Voor de
kunst betekende het meer connecties en contacten met personen en gebeurtenissen in de
internationale kunst.
Voor de Joegoslavische kunst was het jaar 1961 bijzonder belangrijk. Dat jaar ontving Ivo
Andrić de Nobelprijs voor de literatuur en in dat jaar begon de zogenoemde ‘zwarte golf’
in de Joegoslavische film, waaruit internationaal belangrijke regisseurs werden gevormd,
die een specifieke bijdrage tot de internationale filmkunst leverden, bekend als New
Yugoslav Cinema.117 De thematiek van deze stroming baseerde zich aanvankelijk op het
gewone leven van de mensen en hun intieme relaties, zoals de eerste twee in die stijl
gemaakte films van 1961 tonen: Ples na kiši (Dance in the Rain) van Boštjan Hladnik (uit
Slovenië) en Dvoje (Two) van Aleksandar Petrović. Daarna begon een duidelijke
differentiatie in de thematiek van de Joegoslavische ‘zwarte golf’-films. Een groep
regisseurs zocht inspiratie in de surrealistische fantasiewereld (zoals Hladnik en Puriša
Đorđević), tegenover die regisseurs die films over de armoede in de onderste lagen van het
sociale milieu maakten (zoals Živojin Pavlović).118 Aleksandar Petrović maakte
psychologische films, waarin de schoonheid van het beeld een heel belangrijke functie
had.119 Midden jaren zestig ontstond nog een zeer prominente thematische richting in de
Joegoslavische ‘zwarte film’: het bekritiseren van het idealistische beeld van de
bevrijdingsoorlog en van de socialistische samenleving. Sommige films spraken direct
over de misverstanden en de onverwezenlijkte illusies tijdens de bevrijdingsoorlog, zoals
Tri (Three) van Aleksandar Petrović uit 1965, Zaseda (Ambush) van Živojin Pavlović uit
1968, Čovek iz hrastove šume (Man from the Oak Forest) uit 1963 en Delije (The Toughs)
van de schilder Mića Popović uit 1969, en de films van Vatroslav Mimica en Krsto Papić;
‘Yugoslavia's vanguard of film critics, theorists and film artists rallied loosely and with varying degrees of
commitment under the banner of New film [...] The advocats of New film sought: to free film from
dogmatism and bureaucratic control, to promote stylistic experimentation influenced by early 1960s films of
the French nouvelle vague, to involve film in the expression of contemporary themes and to do all of these
things within the context and premises of a Marxist-socialist state...’ Daniel J. Goulding, Liberated Cinema,
Indiana University Press, Bloomington, 1985, p. 66.
118 ‘Pavlović's style was naturalistic, often brutally so, but at moments was illuminated by dark lyricism and
poetry.’ Ibid., p. 73.
119 ‘Aleksandar Petrović probed with increasing complexity and sophistication the regions between human
freedom and fulfillment and the sometimes confining and harsh demands of social and historical realities
which penetrate the soul and pinion the spirit [...] His films are shot with remarkable economy and richness
of visual detail.’ Ibid., p. 74.
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en sommige toonden harde kritiek op de socialistische samenleving, zoals Ljubavni slučaj
ili tragedija PTT službenice (A Love Affair, or the Tragedy of the Switchboard Operator)
van Dušan Makavejev uit 1967 en Rani radovi (Early works) van Želimir Žilnik, wat ook
verbonden was met het studentenprotest van 1968.120 Hoewel een aantal van deze films de
hoogste prijzen op de bekendste internationale filmfestivals kreeg, 121 waarmee ook de hele
Joegoslavische kunst bekend werd, werden de meeste van deze films door het hoogste
bevel van Tito verboden voor vertoning.122 De culminatie van deze strijd tegen de
kunstenaars kwam in de jaren 1971 en 1972 na de productie van twee films die
onmiddellijk werden verboden: W. R. Misterije organizma (W. R. Mysteries of Organism)
van Dušan Makavejev uit 1971 en Maestro i Margarita (Maestro en Margarita) van
Aleksandar Petrović, naar Bulgakov, in 1972.123 Het bevel van Tito maakte de hele
stroming van de ‘zwarte golf’ letterlijk verboden: de regisseurs kregen geen mogelijkheden
meer om films in Joegoslavië te maken en zij konden niet meer aan de Filmacademie in
Belgrado doceren.124 Voor Petrović en Makavejev betekende dat het eind van hun
filmcarrière in Joegoslavië en de noodzaak om te emigreren. 125 Sinds 1974 gaf de staat
alleen (veel) geld voor films die de glorie van de bevrijdingsoorlog, de communistische
samenleving en Tito zelf verheerlijkten.
In de beeldende kunst was veel minder turbulentie dan in de voorafgaande periode.
l’Informel duurde tot 1963 en bij de groep Mediala kristalliseerde ‘het concept van het
integrale schilderij – de nieuwe figuratie met urbane symbolen’ uit.126 De activiteiten van
Mediala hebben de interesse voor de traditionele figuratieve en coloristische schilderkunst
vergroot en vernieuwd. Het Studentenprotest van 1968 had ook een bijzondere invloed op
‘In Belgrado zijn in 1968 twee soorten demonstraties gehouden: de spontane 'Rode Universiteit' en de
door de staat georganiseerde demonstraties.’ Slavko Timotijević, Tomislav Peternek fotografije (Foto’s van
Tomislav Peternek), SKC, Belgrado, 1984, p. 49.
121 De film Skupljači perja (I even met some happy Gypsies) van Aleksandar Petrović uit 1967 ontving de
Grand Prix d' jury op het Filmfestival in Cannes; deze film en zijn film Tri (Three) werden genomineerd voor
Academy Awards, voor de beste buitenlandse film in 1967 en 1968; de film Buđenje pacova (The Awakening
of the Rats) van Živojin Pavlović ontving de Zilveren Beer op het Filmfestival in Berlijn in 1965, waar de
film Rani radovi (Early works) van Želimir Žilnik in 1969 de Gouden Beer ontving; de films Jutro
(Morning) van Puriša Đorđević en Maestro i Margarita (Maestro en Margarita) kregen diverse prijzen op
het Filmfestival in Venetië; de film W. R. Misterije organizma (W. R. Mysteries of Organism) van Dušan
Makavejev kreeg de Luis Buñuel Prijs op het Filmfestival in Cannes in 1971 en de film Maestro i Margarita
(Maestro en Margarita) van Aleksandar Petrović werd verkozen tot de beste film in Frankrijk in 1972.
Volgens Goulding, Liberated Cinema.
122 Het verbod op de films Rani Radovi van Žilnik, W.R. Misterije organizma van Makavejev, Maestro i
Margarita van Petrović en films van Mića Popović duurde tot midden jaren tachtig en op de film Zaseda
(Ambush) van Pavlović tot begin jaren negentig.
123 ‘Dušan Makavejev, in his internationally acclaimed film W. R. Misterije organizma explores the regions
of erotic and sexual liberation as a foil to repressive power.’ Goulding, Liberated Cinema, p. 74.
124 ‘From about 1969 to 1972 the counteroffensive against New film tendencies was renewed and intensified
under the banner of 'black film'[…] The campaign was stimulated, in part, by events occurring on the larger
political stage: the 1968 student demonstrations in Belgrade, the Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia,
and especially the Croatian nationalist-separatist crisis of 1971 […] Similar harassments occurred in
literature, the press and theater.’ Ibid., p. 67.
125 Aleksandar Petrović emigreerde naar Frankrijk, waar hij verschillende scenario's schreef en waar hij op
verzoek van Heinrich Böll in 1976 een verfilming van diens roman Gruppenbild mit Dame (met Romy
Schneider in de hoofdrol) maakte. Dušan Makavejev emigreerde naar Amerika en ging verder met het maken
van provocatieve films, zoals Sweet Movie in 1974. Later werd hij professor aan de Harward University. Ook
Želimir Žilnik emigreerde, maar naar Duitsland. Hij maakte ook provocatieve films (over de Rode baretten)
die dan weer in Duitsland werden verboden. Ibid.
126 Trifunović, Slikarstvo Miće Popovića, p. 75.
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de schilders van die generatie en van de jongere (Petar Omčikus, Mladen Srbinović en
Vladimir Veličković) die, als taferelen, de scènes van dit protest hebben geschilderd.
Daaruit ontwikkelden zich twee richtingen: het conceptualisme en de nieuwe figuratieve
schilderkunst of het hyperrealisme, waarvan de neoromantiek, het panrealisme en het neoneoclassicisme de subrichtingen waren. De thematiek bij de tweede groep schilders (die
toen groter en invloedrijker was) was kamerthematiek: stillevens en portretten met een
zogenoemde ‘koude blik’ (volgens Trifunović), die een afstandelijke relatie tussen de
schilder en het object vertegenwoordigde. Bij die groep hoorden toen de meest actieve
schilders, zoals Ljubica Sokić, Zora Petrović, Mario Mascarelli, Mića Popović, Nedeljko
Gvozdenović en anderen.
De Nobelprijs voor literatuur, gegeven aan Ivo Andrić, versterkte in het buitenland de
interesse voor de Servische en Joegoslavische literatuur en er werden veel meer literaire
werken vertaald in vreemde talen dan daarvoor. De schrijvers zochten gevarieerde thema's,
hoewel het thema van de bevrijdingsoorlog nog altijd als actueel werd beschouwd. Toch
hebben de schrijvers dit thema met een kritisch oog beschreven, vernieuwende vormen van
proza toegepast en ontwikkeld (zoals de gedeeltelijk toegepaste vorm van 'stream of
consciousness' in de romans van Mihailo Lalić). In de jaren zestig en zeventig werden in
Belgrado drie nieuwe romans gepubliceerd van Miloš Crnjanski, een van de belangrijkste
Servische schrijvers: Druga knjiga seoba (Het tweede boek van volksverhuizingen) in
1962, Kod Hiperborejaca (Bij de Hyperboreeërs) in 1966 en Roman o Londonu (Een
roman over Londen) in 1974.127 Dat waren bijzondere gebeurtenissen in het kunstleven van
Joegoslavië omdat Crnjanski als anticommunist een dissident was en sinds de Tweede
Wereldoorlog in ballingschap in Londen leefde.128 Deze drie romans hadden een enorme
invloed op de Servische schrijvers vooral wegens het gevoel van vrijheid dat na het
publiceren van deze romans ontstond.
Naast de rijping van de dichters Vasko Popa, Miodrag Pavlović en Stevan Raičković, die
hun poëzie verder van de richting van het symbolisme en surrealisme vandaan
ontwikkelden en van wie de werken steeds meer in het buitenland werden vertaald, vormde
zich in de jaren zestig een belangrijke figuur in de Servische en Joegoslavische literatuur,
de schrijver Meša Selimović. Hoewel hij met zijn eerste roman over de partizanenoorlog al
eind jaren vijftig een solide reputatie had verworven, werd hij met zijn romans Derviš i
smrt (De dervisj en de dood) uit 1966 en Tvrđava (De Vesting) uit 1970 gezien als een van
de invloedrijkste schrijvers van de 20ste eeuw in Servië, naast Andrić en Crnjanski. Beide
werken zijn intieme psychologische romans die zich afspelen in de tijd van de Turkse
bezetting van Bosnië (de 17e eeuw).129
Begin jaren zestig publiceerden drie toen jonge schrijvers, die in de jaren zeventig een
aanzienlijk internationale bekendheid hebben gekregen, hun eerste roman. Dat waren
‘Een roman over Londen is een grote Europese exilroman [...]. Bij de Hyperboreeërs van Crnjanski is een
speelse, subtiele verbeelding van het sociale leven onder het fascisme...’ Guido Snel, ‘Nawoord voor Miloš
Crnjanski’, p. 443-449.
128 In 1965 gaf Tito persoonlijk zijn toestemming voor de terugkeer van Crnjanski naar Joegoslavië en
sindsdien leefde hij weer in Belgrado. Volgens Antić, Kratka istorija Srbije.
129 ‘Meša Selimović is een authentiek vertolker van algemeen menselijke thema's, door middel van
waarnemingen in een Bosnisch milieu [...] Een karakteristiek element van zijn proza is contemplatie,
immanent beschouwende overwegingen, uitgevoerd in een vorm die het dichtst bij de innerlijke monoloog
ligt, als rechtlijnige gedachtestroom.’ Janez Rotar, predgovor izdanju romana Tvrđava (voorwoord bij de
uitgave van de roman De Vesting), Svjetlost, Sarajevo, 1980, p. 10.
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Borislav Pekić, Danilo Kiš en Mirko Kovač. Terwijl Pekić later in zijn omvangrijke roman
in zeven boeken (de omvangrijkste roman van de Servische literatuur) Zlatno runo (Het
gulden vlies), geschreven gedurende jaren zeventig tijdens zijn politieke ballingschap in
Londen,130 de vorm van de epische historische fantasie onderzocht, volgde Kiš de
erfenissen van de ‘nouvelle roman’ van de experimentele Franse schrijvers, vooral RobbeGrillet.131 Kiš heeft deze vorm verrijkt met documentaristische procédés (onder invloed van
Borges) en met Midden-Europese thematiek (het probleem van de identiteit van de joden
voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog). Deze eigenschappen kwamen het meest tot
uiting in zijn romans Bašta, pepeo (Tuin, as) uit 1964 en Peščanik (Zandloper) uit 1972.132
Hoewel hij een grote internationale bekendheid kreeg,133 was hij het doelwit van een
omvangrijke polemiek binnen de Joegoslavische kunst, die eigenlijk een strijd tussen de
conservatieve en progressieve kunstenaars was.134 Die polemiek moedigde hem aan het
land te verlaten en sindsdien leefde hij in Frankrijk. Mirko Kovač was binnen de
Joegoslavische literatuur de eerste postmodernistische schrijver die met specifieke lokale
en historische taalgenres experimenteerde om de mentaliteit en het historische noodlot van
de mensen uit Herzegovina te beschrijven (Gubilište (Het schavot), 1962; Malvina, 1971;
Vrata od utrobe (De deur van de ingewanden), 1976).
De Servische literatuur werd in de jaren zeventig ook verrijkt met de toneelstukken (soms
zwarte komedies) van Ljubomir Simović en Dušan Kovačević. Kovačević vond een
specifieke vorm van geëngageerde literatuur, absurde komedie en joviale burleske.135
Ook de compositorische procédés van de Servische componisten vertoonden gedurende de
jaren zestig en zeventig veel diversiteit. Aan de ene kant stonden de componisten die de
richtlijn van het neoclassicisme hebben gevolgd. Die vorm hebben ze verrijkt òf met het
gebruik van elementen van dodecafonie (zoals Milan Ristić, Dragutin Čolić, Rudolf Bruči,
Vasilije Mokranjac, Aleksandar Obradović, Dušan Kostić), òf met het gebruik van
elektronische muziek in de symfonievorm (Obradović' Third Symphony uit 1967), òf met
Als jonge anticommunist zat Pekić eind jaren veertig en begin jaren vijftig een paar jaar in de gevangenis.
‘Het ontstaan van de Franse nieuwe roman valt samen met het begin van de schrijverscarrière van RobbeGrillet. Een jaar na de publicatie van de roman Les Gommes ontstond een briljant essay van Ronald Barthes
('Objectieve literatuur') ter verdediging van de jonge schrijver en de idee van zijn antitraditionele poëtica...’
Ivan Dimić, Pogovor izdanju romana Sastajalište (nawoord bij de uitgave van de roman La maison de
rendez-vous), Nolit, Belgrado, 2003, p. 137-138.
132 ‘Kiš is one of the great European writers of the post-war period [...] Muddling the real and the fictional,
the power of the Kiš’s stories lie in their ability to capture truth by doctoring history [...] Kiš contends that
fiction can acces a level of truth unavailable to the historical record.’ Chris Power, ‘A brief survey of the
short story, part 42: Danilo Kiš’, The Guardian, London, 2 August 2012.
133 Zijn boeken zijn in meer dan twintig talen vertaald en hij kreeg onder andere de prijzen Grand Aigle d'or
de la ville de Nice, Preis des Literaturmagazins en Bruno Schulz Prize. Volgens Mark Thompson, Birth
Certificate, The Story of Danilo Kiš, Cornell University Press, Ithaca, 2013.
134 Zijn antwoord op die polemiek publiceerde hij in een boek met essays, genaamd Čas anatomije (De
anatomische les) in 1977. ‘Dat boek was de enige manier en de enige ruimte die hem ter beschikking stond
om zichzelf en zijn werk te verdedigen. Sinds het verschijnen van dat boek houdt Kiš op met het geven van
interviews aan Joegoslavische kranten.’ Mirjana Miočinović, Pogovor knjizi Danilo Kiš, Gorki talog iskustva
(nawoord bij het boek Het bittere bezinksel van de ervaring), BIGZ, Belgrado, 1990, p. 320.
135 ‘Kovačević' komedies werden door het publiek ontvangen op tot dusver ongekende wijze. Het werden
'cultstukken'. Voor het eerst schiep een binnenlandse schrijver zijn eigen toegewijde publiek [...]. Kovačević
is vooral geïnteresseerd in de relatie tussen het individu en de autoriteiten, het individuele en totalitaire
bewustzijn en wel in het kader van het gezin [...] Belangwekkend is zijn procédé van 'tot gemeengoed
maken', waarmee hij het realistische verschuift naar het fantastische absurde.’ Filip David, Pogovor izdanju
Balkanski špijun (nawoord bij de uitgave Balkanspion), BIGZ, Belgrado,1988, p. 380.
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het gebruik van folkloristische elementen (Mihovil Logar). Aan de andere kant stond de
groep van componisten die de stijl van de muzikale archaïsatie volgden (volgens het
voorbeeld van Ljubica Marić), zoals Dušan Radić, Enriko Josif, Ludmila Frajt, Nikola
Hercigonja, de toen al oude componist Petar Konjović en gedeeltelijk Mirjana Živković
(zie hoofdstuk IX).
De nieuwe Europese muzikale tendensen, zoals serialisme, aleatoriek en elektronische
muziek waren in Joegoslavië voor het eerst te horen sinds 1961, vanwege het festival van
hedendaagse muziek, de Muziek-Biënnale van Zagreb, die dat jaar is opgericht. Voor de
componisten was dat festival ook een bron van invloeden. Deze stromingen werden door
de Joegoslavische componisten tot op zekere hoogte geaccepteerd, maar niet overal
geleikelijk verspreid: het serialisme vond een goede bodem bij Kroatische componisten
(Milko Kelemen, Ivo Malec en anderen), terwijl de aleatoriek beter werd ontvangen door
Sloveense (Primož Ramovš, Ivo Petrić) en Servische componisten. De eerste Servische
compositie met gebruik van aleatoriek en clusters was Kad su živi zavideli mrtvima (When
the Alive Envied the Death), epische partita voor koor en kamerorkest van Rajko
Maksimović uit 1963. Naast Maksimović accepteerden ook andere componisten de
aleatoriek en bij die groep componisten hoorden later nog Rudolf Bruči, Petar Osghian,
Ludmila Frajt en anderen. Sommige van deze componisten (Maksimović) kregen
studiebeurzen om in Amerika elektronische muziek te studeren. Dicht bij deze groep stond
ook Vladan Radovanović die eerst onder invloed van de dodecafonische muziek stond en
daarna een promotor van de elektronische muziek werd. Hij hield zich ook bezig met de
micropolyfonie van Ligeti en grafische partituren. Radovanović, Frajt en Ernö Király
waren de meest productieve componisten van de elektronische muziek.136
Al aan het begin van de jaren zeventig werd bij de Servische componisten de interesse
voor deze technieken echter sterker. De componisten probeerden deze ervaringen te
koppelen aan procédés van oudere muzikale tradities, vooral aan de Balkanvolksmuziek.
Frajt en Bruči waren daarin bijzonder succesvol. Zij combineerden de elementen van de
volksmuziek (archaïsatie) met de technieken van aleatoriek, micropolyfonie en bewegende
clusters, die eigenlijk in een primitieve vorm ook in de traditie van de Balkanvolksmuziek
existeerden (zie hoofdstuk IX). Dat was het best te horen in Bruči's Third Symphony, in de
koorwerken van Frajt Tužbalica (Lament), Kres (Bonfire) en Da padne dažd (Let the Rain
fall) en in haar orkestwerk Ekloga (Eclogue), alle gecomponeerd gedurende de jaren
zeventig.137
In die tijd, begin jaren zeventig, begon zich een andere stroming in de Servische muziek te

‘Zuivere voorbeelden van concrete muziek zijn er niet in de Servische muziek, maar des te meer auteurs
wenden zich tot het zuiver elektronische klankmedium: Vladan Radovanović, Ludmila Frajt, Aleksandar
Obradović en anderen.’ Vlastimir Peričić, ‘Tendencije razvoja srpske muzike posle 1945. godine’
(‘Tendensen in de ontwikkeling van de Servische muziek na 1945’), Muzički talas, Belgrado, 2000, p. 70.
137
‘Ludmila Frajt is uitgegaan van de heterofonie en de secundesamenklanken uit de volkse
uitvoeringspraktijk en vergrootte die tot de techniek van de beweeglijke cluster van Ligeti!’ Ibid., p. 69.
‘In haar werken gebruikte Ludmila Frajt haar muzikale ontdekking van de gelijkenissen tussen de
volksmuziekpraktijk (het oude traditionele ritueel van het klagen op de kerkhoven, bijvoorbeeld) en de avantgardistische technieken van de jaren zestig (aleatoriek, clusters, micropolyfonie).’ Borislav Čičovački, ‘Kerken volksmuziek in het werk van drie vrouwelijke Servische componisten’, een lezing gehouden op 11 juli
2010, Internationale school voor wijsbegeerte, Leusden, ongepubliceerd.
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ontwikkelen: het muzikale minimalisme.138 De aanvankelijke impuls voor de jongere
generatie componisten werd gegeven door de werken van Vasilije Mokranjac en vooral
door Odjeci (Echo’s) voor piano solo, geschreven in 1973, met harmonische invloeden van
de muziek van Debussy en Scriabin en met beperkt gebruikte elementen van
minimalisme.139 Al heel snel werd zijn leerling Vlastimir Trajković daardoor geïnspireerd
en hij schreef in de jaren zeventig de eerste composities met een beperkt gebruik van
minimalistische elementen.140 Het procédé van de minimalistische muziek was ook heel
aantrekkelijk voor Vuk Kulenović, die een synthese maakte met bepaalde structurele
elementen van de volksmuziek van de Balkan. Het eerste zo geschreven werk, de suite
Bukolike 1 (Bucolics 1) voor klavecimbel is qua inhoud een gevolg van de muzikale
archaïsatie (naar voorbeeld van Ljubica Marić) en qua vorm een volledig repetitieve
compositie. Dit procédé, dat bepalend was voor een hele generatie componisten in de jaren
tachtig, heeft Kulenović verder toegepast in zijn compositie Raskovnik (The Magic Herb)
uit 1978.
TUSSEN DE DOOD VAN TITO EN DE VAL VAN MILOŠEVIĆ (1980-2000)
Na de dood van Tito in 1980 werd de economische situatie langzaam slechter, vooral
omdat er geen kredieten van internationale banken meer aan de Joegoslavische staat
werden verstrekt. Daardoor werd ook de politieke situatie onstabieler, nog versterkt door
het steeds duidelijker streven van de deelrepublieken naar grotere onafhankelijkheid. Het
collectieve presidentschap (samengesteld uit vertegenwoordigers van alle zes
deelrepublieken) kon de situatie niet handhaven, vooral niet tegenover de harde protesten
van de Albanezen uit Kosovo, die totale onafhankelijkheid eisten. Het separatistische
nationalisme was het gevolg van deze economische en politieke onzekerheid, die ten slotte
is uitgegroeid tot de burgeroorlogen in de jaren negentig.
In de eerste jaren van het negende decennium waren de voordelen van de welvaart echter
nog te merken en daarvan profiteerde de kunst nog enige tijd. De nieuwe generatie
filmmakers kwam eind jaren zeventig terug van hun studies aan de Filmacademie van
Praag en verfristen de Joegoslavische cinema. Qua thematiek volgden zij in hun films van
de jaren tachtig de richtlijnen van de vorige generatie: het sociale leven van het lagere
milieu (films van Goran Paskaljević en Goran Marković), zelden de socialistische revolutie
en de bevrijdingsoorlog, gezien met een scherp, kritisch oog (films van Lordan Zafranović
en Rajko Grlić) en psychologische films en zwarte komedies met invloed van als
138

De anticipaties van het minimalisme werden al aangegeven in de jaren vijftig in sommige werken van
Dušan Radić en Vladan Radovanović. Tot kort geleden werd aangenomen dat Vladan Radovanović in 1957
de eerste Servische minimalistische compositie had geschreven: Četiri dvoglasna kanona (Vier tweestemmige
canons). (Volgens Peričić, ‘Tendencije razvoja srpske muzike posle 1945. godine’.) Maar na de dood van
Dušan Radić is diens minimalistische compositie Belutak (Little White Stone) uit 1954 ontdekt. Deze
compositie is geschreven voor een recitant en piano (op de verzen van Vasko Popa) en werd voor het eerst in
2010 in Belgrado uitgevoerd.
139
‘…waarom doken onze minimalisten juist op in Mokranjac’ klas uit de jaren zeventig? […] (Mokranjac)
kondigt met zijn repetitief preluderen […] het verschijnen van Keith Jarrett aan…’ Marija Kovač, ‘Klavir kao
muzički alter-ego Vasilija Mokranjca’ (‘De piano als muzikaal alter ego van Vasilije Mokranjac’), in Novi
Zvuk br. 3 (New Sound No. 3), Belgrado, 1994, p. 35.
140 ‘In his extraordinary works of these years Trajković dispensed completely with the established mode of
expression, introducing, very boldly and consistently, his non espressivo style, his music of states rather than
changes... In order to achieve his particular goal, Trajković resorted to minimalism (which, however, he
never embraced dogmatically), and to harmonic language which is close to impressionism.’ Čičovački,
‘Music from the outskirts of Europe: the case of Serbia’, in Redefining musical identities, p. 105.
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traditioneel geldende volksfantasieën (films van Srđan Karanović en Slobodan Šijan).141
Helemaal apart stond de figuur van Emir Kusturica, die met zijn eerste films Sjećaš li se,
Doli Bel (Do you remember, Dolly Bell) uit 1981, Otac na službenom putu (The Father on
business trip) uit 1985 en Dom za vešanje (Time of the Gypsies) uit 1987 de hoogste
prijzen op de filmfestivals in Venetië en Cannes kreeg, waarmee hij zichzelf positioneerde
als een van de belangrijkste Europese filmmakers van het eind van de 20ste eeuw. Ook de
werken van andere filmmakers hadden zowel in Joegoslavië als in het buitenland succes en
er kwam opnieuw aandacht voor de Joegoslavische kunst in het buitenland.
In de beeldende kunst was de kloof tussen de ‘traditionalisten’ en de ‘conceptualisten’
scherper, gezien het bestaan van twee onafhankelijke blokken. Naast nog heel actieve
schilders van oudere generaties, zoals Milan Konjović, Ljubica Sokić, Mića Popović, Petar
Omčikus, Kosa Bokšan en anderen, zijn bij de ‘traditionalisten’ vier schilders bijzonder
belangrijk geweest: Vladimir Veličković, Dado Đurić, Ljuba Popović en Milić od Mačve.
In hun werken vormen zij een synthese, gebaseerd op het schilderen van objecten met
elementen van surrealisme, die als resultaat een abstracte indruk creëerde. Veličković
hechtte veel belang aan kleur, Đurić en Popović brachten fantastische elementen en Milić
od Mačve baseerde zijn schilderijen op de Servische beeldende volkstraditie en de naïeve
schilderkunst. Veličković, Popović en Đurić hadden veel succes in het buitenland en leven
(of leefden) in Frankrijk.
De Joegoslavische en Servische literatuur in de jaren tachtig werd bepaald door het werk
van Danilo Kiš en Borislav Pekić. De verhalenbundel van Kiš, Enciklopedija mrtvih (De
encyclopedie van de doden) uit 1983, werd in het buitenland met grote bijval ontvangen.
Het procédé van dit boek (dat een voortzetting was van zijn eerder verschenen werken)
oefende aanzienlijke invloed uit op de jongere generatie Servische auteurs. Maar veel
grotere invloed binnen Servië verwierf Hazarski rečnik (Het Chazaars woordenboek), de
roman van Milorad Pavić uit 1983 die snel na het verschijnen een cultstatus kreeg. Het
succes van dit boek (ook in het buitenland) kwam niet voort uit de ongewone vorm van een
woordenboek, maar uit de fantasiewereld (beïnvloed door Borges), geplaatst in drie
verschillende tijdperken (de 9e eeuw, de 17e eeuw en eind 20ste eeuw).142 Voor de
Servische schrijvers opende dit boek een nieuwe bron van inspiratie, die op de ByzantijnsServische middeleeuwse geschiedenis is georiënteerd. De middeleeuwse Servische
geschiedenis werd het hoofdthema van een hele reeks nieuwe schrijvers, die daarin ook een
manier vonden om hun nationalism te uiten. Het nationalisme in de Servische literatuur
werd ook bevorderd door het werk van een oude communist en partizaan, Dobrica Ćosić.143
In de jaren tachtig werden ook romans geschreven over de misdaden van het regime van
Tito (beïnvloed door Solzjenytsin); het bekendst was de roman Tren 2 (Het Moment 2) uit
1982 van Antonije Isaković, ook een oude partizaan en communist.

‘They share a common interest in making films which reflect critically upon contemporary themes, but
without the radical confrontational impetus of earlier New films directors.’ Goulding, Liberated Cinema, p.
145.
142
‘Pavić schrijft de geschiedenis van het boek bloemrijk als een reeks wonderlijke verhalen. Ondertussen is
het ook een parabel over taal, droom en geloof die ook nog op deze tijd van toepassing is.’ Michiel
Devliegher, ‘Milorad Pavić – Het Chazaars woordenboek’, in Signalementen Uitgelezen - De Lente, Vooruit,
Gent, 2009, p. 404.
143 ‘In Ćosić' romans zit de waarheid en de historie, de atmosfeer, de geest, de ontzetting en de pijn van
Servië...’ Predrag Palavestra, ‘Patetični realizam’ (‘Pathetisch realisme’), in Savremena proza (Modern
proza), Nolit, Belgrado, 1965, p. 257-264.
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In de jaren tachtig tekenden zich in de Servische muziek heel duidelijk twee richtingen af:
de ene was de kosmopolitische benadering en de andere de nationalistische. De
kosmopolieten gebruikten vooral de technieken van het minimalisme, gebaseerd op het
voorbeeld van Vuk Kulenović (die ook door de muziek van andere tijdperken dan de
middeleeuwen werd geïnspireerd).144 De andere componisten die deze richting volgden
waren vooral Vlastimir Trajković, Zoran Erić en Milan Mihajlović en de vooraanstaande
vertegenwoordigers van de jonge generatie, onder wie Isidora Žebeljan. In die periode is
Ljubica Marić ook zeer actief als componiste, bezig met het verfijnen van haar specifieke
stijl, onafhankelijk van de stilistische oriëntaties van de bovengenoemde groepen (zie
hoofdstuk VII). De tweede groep, de nationalisten, was samengesteld uit oudere
componisten. Door het gebruik van verschillende elementen van de muzikale archaïsatie
componeerden ze vocaal-instrumentale werken die de middeleeuwse Servische
geschiedenis en de bevrijding van de Turken bejubelden (zie hoofdstuk IX).145 De
belangrijkste gebeurtenis, die het ontstaan van veel cantates en oratoria heeft gestimuleerd,
was de herdenking van het feit dat de slag op Kosovo polje tegen de Turken in 1389, toen
600 jaar geleden, had plaatsgevonden. De centrale manifestatie van deze herdenking in juni
1989 werd gezien als de ultieme bevestiging van Slobodan Milošević' politieke macht.
Tijdens het regime van Milošević, in de jaren negentig, toen Joegoslavië door de
burgeroorlog uiteenviel, beïnvloedde de nationalistische ideologie de complete officiële
kunst. Met andere woorden, de staat gaf alleen geld voor kunstprojecten die in het teken
van het nationalisme stonden. Daarom zijn veel kunstenaars naar het buitenland
geëmigreerd. Dat gold niet alleen voor Servië, maar ook voor andere ex-deelrepublieken
van voormalig Joegoslavië. In Servië werden geen represailles genomen tegen kunstenaars
die anders dachten, maar dat betekende niet dat ze hun werk konden doen. In Kroatië
werden, bijvoorbeeld, alle films van de regisseur Lordan Zafranović verboden, omdat deze
een reactie waren van de filmmaker op het nazistische verleden van zijn land (Kroatië).
Ook het werk van Miroslav Krleža, een van de grootste Joegoslavische schrijvers, werd in
Kroatië niet meer positief beoordeeld, omdat Krleža pro-Joegoslavisch georiënteerd was.
In Bosnië werden de standbeelden van de Nobelprijswinnaar Ivo Andrić vernietigd als
gevolg van de militante islamistische beweging.
De pro-westerse kunst was in Servië zeker niet welkom, hoewel een aantal kunstenaars,
vooral beeldhouwers en componisten, erin slaagde werken te maken die geen verbinding
hadden met de nationalistische bewegingen. De sterkste aanhangers van het nationalisme
waren de schrijvers die, naar het voorbeeld van Pavić, jubelende boeken met fanatieke
kenmerken over de Servische middeleeuwse geschiedenis schreven. Bijna geen boek werd
toen geschreven over de Balkanoorlogen van deze tijd. Bij de beeldende kunstenaars
heerste een heel duidelijke en onverzoenlijke deling tussen de conservatieve
(nationalistische) en de kosmopolitische kunstenaars. Een van de belangrijkste
vertegenwoordigers van de tweede groep was de jonge beeldhouwer Mrđan Bajić met zijn
conceptuele sculpturen. De meeste filmregisseurs van de jaren tachtig emigreerden, vooral
naar Amerika. Daar doceerden zij filmregie en maakten geen films. Alleen Goran
Paskaljević en vooral Emir Kusturica konden hun carrière in West-Europa met succes
144

In de jaren tachtig componeerde hij meerdere stukken, gebaseerd op de Byzantijnse kerkmuziek, zoals de
andere drie cycli van Bukolike II-IV (Bucolics II-IV), en hij combineerde free jazz met de klank van klassieke
symfonieorkesten in een minimalistisch procédé. Volgens Peričić, ‘Tendencije razvoja srpske muzike posle
1945. godine’.
145 Sommige componisten, zoals Kulenović, combineerden technieken van het minimalisme met elementen
van archaïsatie. Ibid.
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voortzetten. Het lukte Kusturica twee belangrijke films te maken, Podzemlje
(Underground) in 1995 (op een scenario van Dušan Kovačević) en Crna mačka, beli
mačor (Black cat, white cat) uit 1999, die beide de hoogste prijzen op de filmfestivals in
Cannes en Venetië kregen.146 Podzemlje (Underground) was een van de films die als
thematiek de recente oorlog had. Begin jaren negentig zijn meerdere films met deze
thematiek gemaakt, ook door oude regisseurs zoals Živojin Pavlović. Internationale
bekendheid kreeg ook de harde en compromisloze oorlogsfilm Lepa sela lepo gore (Pretty
villages pretty flame) uit 1997 van de jonge regisseur Srđan Dragojević.
De Vereniging van Servische Componisten was een plaats voor het verzet tegen het
regime. Daarom hebben ze in 1991 het festival voor hedendaagse muziek opgericht,
Međunarodna tribina kompozitora (International composers review), waarmee ze
probeerden contact met de buitenwereld te houden, ondanks de officiële culturele boycot
van het land. Ook vroegere nationalisten, zoals Rajko Maksimović, veranderden hun
politieke opinie. Diverse benaderingen binnen de esthetiek van de minimal music waren de
voornaamste stijlrichting: Vlastimir Trajković hield zich bezig met het samenvoegen van
het minimalisme en invloeden van Debussy (in zijn Concerto for viola and orchestra uit
1992, bijvoorbeeld), Zoran Erić combineerde elementen van het minimalisme met de
elektronica en zelfs Aleksandar Obradović voegde minimalistische elementen in de nu wat
lossere neoclassicistische vorm van zijn werken in (in Askeza (Asceticism) voor groot
strijkorkest uit 1990). Apart van deze algemene stromingen stonden de laatste werken van
Ljubica Marić, die in de jaren negentig zijn geschreven, in haar eigen stijl (zie hoofdstuk
VII). Zij beleefde toen hernieuwde interesse voor haar muziek in West-Europa.147 In die
jaren vormde zich ook de specifieke stijl van Isidora Žebeljan die de melodisch-ritmische
bijzonderheden van de dorpstraditie van de volksmuziek van de Balkan in het kader van
niet-thematische muziek onderzocht.148
Het regime van Milošević viel in oktober 2000. Ljubica Marić was 91 en leefde nog drie
jaar.

146

De film Underground werd bekroond met de Gouden Palm in Cannes en dat was Kusturica's tweede
Gouden Palm voor de beste film: in 1985 ontving hij deze prijs voor de film Otac na službenom putu (The
Father on business trip). Hij was toen naast Coppola de enige filmregisseur die twee Gouden Palmen voor de
beste film had gekregen. Volgens A brief history of the Palme d’or, Festival de Cannes 2013, Festivalcannes.com.
147 Haar laatste compositie Torso voor pianotrio werd gecomponeerd als opdracht van de Stiftung KölnMusik
in 1996 en werd daar in première gebracht (zie Inleiding).
148 ‘Music by Isidora Žebeljan seamlessly give us avant-gardist idioms and impressions of Balkan folk music,
amid fanfares, laments and unrestrained outbursts by the wind and percussion section. What comes of this
fusion of languages is an obsessive search for timbre and rhythm; this makes for a gripping score that is
never arbitrary.’ Giornale della musica, oktober 2008.
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II. CONTACTEN VAN LJUBICA MARIĆ IN DE WERELD
VAN DE KUNSTEN
BIOGRAFISCHE NOTITIES
Ljubica Marić werd geboren op 18 maart 1909 in Kragujevac, waar haar vader tijdelijk een
tandartspraktijk had. Haar familie verhuisde met haar in 1910 naar Belgrado. In 1913 nam
haar vader als gemobiliseerd officier deel aan de Tweede Balkanoorlog. Hij is omgekomen
in november van dat jaar in een gevecht in Oost-Servië (bij de stad Zaječar). Tijdens de
Eerste Wereldoorlog zijn Ljubica en haar moeder, waarschijnlijk in 1916, naar Jagodina
verhuisd en ze leefden daar tot 1919 bij de familie van haar vader. Toen verhuisden zij
naar Valjevo, waar zij ook bij haar moeders familie woonden. Daar kreeg Ljubica in 1920
haar eerste vioollessen. Waarschijnlijk in 1923 verhuisden zij weer naar Belgrado, waar
Ljubica in 1925 aan de Muziekschool van Belgrado haar muziekopleiding vervolgde. Ze
studeerde viool en compositie (bij Josip Slavenski). Ljubica Marić behoort tot de eerste
generatie componisten die het einddiploma compositie in Belgrado behaalde (op het niveau
van een middelbare beroepsopleiding). In 1929 ging zij naar Praag om compositie te
studeren. Zij werd meteen aangenomen aan de postacademische studie bij Jozef Suk. In
feite betekent dat dat ze nooit de basisstudie compositie heeft gedaan. Haar moeder ging
met haar mee en paste op oude mensen en maakte huizen schoon om geld te verdienen
voor de studie van haar dochter en hun levensonderhoud in Praag. In Praag studeerde
Ljubica Marić ook directie (bij Metod Doležil en Nikolay Malko) en viool (basisstudie),
maar ze maakte de vioolstudie niet af. In 1933 studeerde ze af in compositie en directie. Ze
probeerde haar studie compositie voort te zetten bij Paul Hindemith in Berlijn. Dat is niet
gelukt door de turbulente veranderingen in dat jaar in heel Duitsland en aan het
Staatsconservatorium in Berlijn. Toch studeerde zij daar een jaar piano bij Emil Seling. Na
uitvoeringen van haar werken op de festivals van hedendaagse muziek in Amsterdam en
Straatsburg (in 1933) keerde zij terug naar Belgrado, waar zij tot eind 1934 woonde.
Daarna verhuisde zij met haar moeder naar Zagreb (het huidige Kroatië), waar ze bleven
tot 1936. In dat jaar begon ze haar studie aan de Afdeling Microtonale Muziek van het
Staatsconservatorium te Praag bij Alois Hába. In 1937 keerde ze weer terug naar Zagreb en
in 1938 kwam zij definitief terug naar Belgrado, waar ze tot haar dood woonde. In de
periode tussen 1932 en 1945 was ze actief als dirigente. Ze dirigeerde onder meer orkesten
in Tsjechoslowakije (het Radio Symfonie Orkest van Praag), Frankrijk (het Orkest van het
Conservatorium van Straatsburg) en Servië (het Belgrado Filharmonisch Orkest). Sinds
1938 doceerde zij muziektheorie aan de Muziekschool ‘Stanković’ te Belgrado (19381945) en daarna was ze professor aan de Muziekacademie in dezelfde stad (tot 1967). In
1963 werd ze gekozen tot lid van de Servische Academie voor Wetenschap en Kunst. Zij is
overleden op 17 september 2003 in Belgrado.
Tijdens haar lange leven had Ljubica Marić contacten met verschillende Europese
kunstenaars, onder wie een aantal grote figuren uit de muziek en de kunst van de 20ste
eeuw, zoals Stravinsky, Sjostakovitsj, Bartók, Hába, Hermann Scherchen en Ivo Andrić.
Deze contacten waren kenmerkend voor de verschillende fasen van haar leven en kunnen
verdeeld worden in drie groepen: 1. de internationale contacten en vriendschappen gelegd
en gesloten tussen de twee wereldoorlogen; 2. de contacten met Joegoslavische
kunstenaars na de Tweede Wereldoorlog en 3. de internationale contacten gelegd en
onderhouden na de Tweede Wereldoorlog en aan het eind van haar leven. De bronnen voor
het kennen van Marić’ contacten zijn uiterst beperkt. Het grootste deel van de bronnen
bestaat uit schriftelijke of mondelinge beschrijvingen en informatie die Marić zelf gaf. Zij
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gaf tijdens haar leven weinig interviews en slechts een beperkt aantal daarvan is
gepubliceerd.149 Het laatste interview dat zij gaf is gehouden in 1996 met Borislav
Čičovački in Amsterdam en Keulen. Daarnaast heeft Čičovački tijdens telefoongesprekken
met Marić belangrijke herinneringen, observaties en informatie over haar leven
opgeschreven.150 Deze gesprekken werden gevoerd in de periode van 1995 tot 2002. Verder
waren ook de herinneringen van haar collega’s en kennissen van belang, die Borislav
Čičovački heeft bezocht en met wie hij heeft gesproken.Van geschreven documenten zijn
de bronnen de dagboeken van Ljubica Marić zelf en andere geschriften van haar en haar
kennissen in de vorm van brieven en ansichtkaarten,151 daarnaast de uitgebreide
boekenpublicaties over het leven van de componist Vojislav Vučković,152 het dagboek van
de dichter Marko Ristić,153 het dagboek van regisseur Vladimir Petrić over het maken van
het oratorium Slovo svetlosti (Word of Light),154 een deel uit de roman Drugi dolazak (De
tweede aankomst) van Miodrag Pavlović,155 een deel uit het boek Sećanja (Herinneringen)
van Vladeta Jerotić,156 het interview met Dmitrij Sjostakovitsj, 157 gehouden in Belgrado in
1963 en de correspondentie tussen Ljubica Marić en Marius Flothuis (1996-2000).158
TUSSEN DE TWEE WERELDOORLOGEN
Ljubica Marić had het voor een beginnend musicus in de jaren twintig ongebruikelijke
privilege om haar eerste compositielessen van een internationaal erkende componist te
krijgen. Josip Slavenski was de eerste Joegoslavische componist met een internationale
loopbaan (zie hoofdstuk I en IV). Hij kwam in 1924 in Belgrado wonen en doceerde daar
aan de Muziekschool, waar hij sinds 1926 de compositieleraar van Marić was,159 hoewel hij

Dat zijn: 1. Het interview ‘Ljubica Marić: Kroz zvuk prisustvo onih čudesnih svetova i emocije’ (‘Ljubica
Marić: Via klank de aanwezigheid van die wonderbaarlijke werelden en emotie’), in Miloš Jevtić, Muzika
između nas. Odgovori 2 (Muziek tussen ons. Antwoorden 2), Nota, Knjaževac i RTV Belgrado, 1979, p. 99104; 2. Interview in het programma ‘Koordinate’ van TV Belgrado uit 1990; 3. Interview met de journaliste
Nada Petronijević in het programma ‘Ja sam ti je on’ (‘Ik ben jij is hij’), Radio Studio B, Belgrado, 1995.
150
De mini-disc cassettes met dit interview en de notitieboekjes met de informatie uit de telefoongesprekken
worden bewaard in de woning van Borislav Čičovački, Stuyvesantstraat 29/2 te Amsterdam.
151
Een deel van haar dagboeken, die zij tussen 1996 en 2000 schreef, is in 2009 gepubliceerd onder de titel
Zapisi (Notities) door Uitgeverij Arhipelag in Belgrado. Uit andere bronnen, die haar vrienden hebben
geschreven, blijkt dat ze veel langer dagboeken heeft bijgehouden, maar na haar dood is niets meer
gevonden. De brieven en ansichtkaarten worden bewaard in het Musicologisch Instituut van de Servische
Academie van Wetenschap en Kunst.
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Vojislav Vučković, život i delo (Vojislav Vučković, leven en werk), Nolit, Belgrado, 1968.
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Marko Ristić, ‘Rodjenje i pogreb Turpitude, izvodi iz dnevnika jednog sedamnaestodnevnog boravka u
Zagrebu godine 1938’ (De geboorte en de begrafenis van Turpituda, delen uit het dagboek van een verblijf
van zeventien dagen in Zagreb in 1938), in Knjiga poezije (Poëzieboek), Nolit, Belgrado, 1984.
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Slovo svetlosti, Prikazanje u šest slova, Dramska obrada Zorana Mišića (Word of Light, mirakelspel in
zes woorden, Toneelbewerking Zoran Mišić), Srpsko narodno pozorište, Novi Sad, 1967.
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Miodrag Pavlović Drugi dolazak (De tweede aankomst), Nolit, Belgrado, 2000.
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Vladeta Jerotić, Sećanja (Herinneringen), Draslar partner, Belgrado, 2008.
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Zie voetnoot 15.
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Een deel van de correspondentie tussen Ljubica Marić en Marius Flothuis wordt bewaard in de woning
van Borislav Čičovački te Amsterdam en het andere deel in het Archief van de Servische Academie van
Wetenschap en Kunst te Belgrado.
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Ljubica Marić begon in 1925 muzieklessen te volgen aan de Muziekschool van Belgrado (als vervolg op
de muziekopleiding die zij in de periode 1919-1924 in Valjevo kreeg). In dat jaar ging Slavenski voor een
jaar naar Parijs, waar hij het compositorische werk van Les Six bestudeerde. Volgens Interview 1996.
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haar waarschijnlijk al eerder privé-compositielessen gaf.160 Slavenski reisde veel naar het
buitenland vanwege uitvoeringen van zijn muziek en hij kwam terug naar Belgrado met de
nieuwste partituren en informatie over de muzikale ontwikkelingen in het Europa van die
dagen. Marić en een aantal van haar collega’s kregen al dit nieuws te horen en te zien.161
Ljubica Marić herinnerde zich later (in Interview 1996) dat zij van Slavenski niet zozeer
echt compositieleer kreeg, maar dat hij haar de belangrijke impuls gaf om ideeën uit de
Balkanvolksmuziek te putten; daarna werd zij door hem zeer aangemoedigd en hij steunde
haar talent en ambitie. Alleen dankzij hem besloot zij zich volledig op de muziek te
richten. Slavenski hielp haar ook praktisch veel: hij adviseerde haar om haar studie in
Praag bij Jozef Suk te vervolgen (volgens Marić omdat Suk tolerant was ten opzichte van
de nieuwe muziek)162 en hij schreef aanbevelingsbrieven voor haar studiebeurzen en
reiskosten naar Amsterdam (voor het ISCM-festival in 1933).163 Samen bezochten ze het
ISCM-festival in Parijs, in juni 1937. Het intensieve contact met Slavenski werd na haar
terugkeer naar Belgrado in 1938 voortgezet en duurde tot zijn dood op 30 november 1955.
Tijdens haar studie in Belgrado was er nog een componist die invloed op Ljubica Marić
had. Dat was Miloje Milojević. Tijdens het studiejaar 1925/6 (toen Slavenski in Parijs was)
doceerde Milojević compositieleer aan de Muziekschool van Belgrado (ook gaf hij les aan
Marić) en hij droeg bepaalde expressionistisch georiënteerde ideeën ook op Marić over.
Hij was zich ook sterk bewust van haar talent en hij probeerde haar na de terugkeer van
Slavenski uit Parijs in zijn studieklas te behouden.164 Toch ging zij verder studeren bij
Slavenski.
Drie jaar studeerde Ljubica Marić compositie in de zogenoemde meesterschapsklas bij
Jozef Suk aan het Staatsconservatorium van Praag. Deze studies golden als
postacademische studies.165 Als brede artistieke geest liet Jozef Suk zijn studenten, ook
Marić, hun eigen muzikale weg zoeken. Hoewel hij een laatromanticus was, had hij een
bijzondere interesse voor de muzikale ontwikkelingen van Schönberg (vooral de
atonaliteit), die hij ook bij zijn leerlingen stimuleerde. Het betekende dat Marić
voortdurend een stimulans kreeg voor haar grote interess in de nieuwe muzikale
ontwikkelingen. Ze vertelde dat Suk heel nauwkeurig de muzikale gedachten van zijn
studenten en het proces van componeren beluisterde en volgde. Daarom voelde Marić zich
heel veilig om haar eigen artistieke weg te volgen, toen volledig aan de atonaliteit gewijd
(zie hoofdstuk IV). In haar diploma schreef Suk:166

Marić zei over Slavenski het volgende: ‘Toen Slavenski geregeld naar ons huis toekwam om me
compositielessen te geven, had ik al meerdere eigen composities voor viool geschreven. Ik ben hem
werkelijk dankbaarheid verschuldigd voor zijn aanmoediging en zijn grote zorg en liefde als leraar.’ ‘Ljubica
Marić: Kroz zvuk prisustvo onih čudesnih svetova i emocije’, Muzika izmedju nas. Odgovori 2.
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Toen was deze school het enige instituut waar compositieleer werd gedoceerd, want er was tot 1937 geen
hogere muziekopleiding in Belgrado.
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Slavenski heeft zelf bij Novák gestudeerd en daarom had hij directe persoonlijke ervaring wat betreft de
relatie tussen deze componist en de nieuwe muziek. In het interview ‘Ljubica Marić: Kroz zvuk prisustvo
onih čudesnih svetova i emocije’ zei Marić daarover het volgende: ‘Slavenski heeft me Praag aangeraden. Hij
heeft me ook aanbevolen bij Suk [...] En dat was echt goed, het bleek dat hij tot die keuze was gekomen
omdat hij zijn leerlinge werkelijk kende. En die leerlinge had een grenzeloos vertrouwen in haar leraar...’
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Milana Slavenski, Josip, p. 53.
164
Interview 1996.
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In de periode 1929-1932.
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Oorspronkelijke taal Tsjechisch. Het diploma van Ljubica Marić wordt bewaard in het Musicologisch
Instituut van de Servische Academie van Wetenschap en Kunst.
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Een begaafdheid, passend bij de moderne richtingen die de jonge componiste heel
ijverig heeft bestudeerd... Haar strijkkwartet heeft de aandacht gewekt door de
vermetelheid van de expressie. Er is voortdurend een in het oog springende
begaafdheid in aanwezig.167
De tweede belangrijke leraar van Ljubica Marić in de eerste periode van haar studies in
Praag was dirigent Nikolay Malko. De lessen waren gedurende het studiejaar in een aantal
periodes verdeeld, vooral in de zomer, omdat Malko niet regelmatig in Praag kon zijn.
Ljubica Marić herinnerde zich deze periode als de mooiste tijd van haar studies in Praag
vanwege de bijzondere sfeer rondom Malko, zijn studenten en de muziek.168 Zij volgden de
lessen niet in het Conservatorium, maar in een zomerhuis buiten Praag, wat ook
indrukwekkend was.169 Malko was voor Marić zo’n stimulerende leraar dat zij haar
loopbaan aan directie dacht te wijden. Malko was van mening dat Marić echt moest gaan
dirigeren en hij gaf haar ook in praktische zin de volle steun. Zo dirigeerde zij in
Tsjechoslowakije (onder andere het Radio Symfonie Orkest van Praag, als eerste vrouw)
niet alleen de uitvoeringen van haar eigen muziek, maar ook werken van eigentijdse
componisten, zoals Hába. Malko steunde ook haar keuze om zoveel mogelijk eigentijdse
muziek te dirigeren.
Tijdens de eerste periode van haar studie in Praag had Ljubica Marić ook belangrijke
contacten buiten de leerkrachten van het conservatorium. Dat waren contacten zowel met
gerenommeerde componisten als met haar collega-studenten. De contacten met de eersten
zijn meestal ontstaan dankzij haar reizen en bezoeken aan verschillende concerten. Zo ging
zij in juni 1932 naar Wenen om de concerten van het 10e ISCM-festival te beluisteren.
Daar ontmoette zij Alban Berg en Erwin Schulhoff, en bezocht een concert onder leiding
van Anton Webern. Er is niet veel bekend over deze ontmoetingen, maar er zijn gegevens
dat met Schulhoff een collegiale, vriendelijke relatie is gelegd, terwijl de gesprekken met
Berg een diepe indruk op Marić hebben achtergelaten, vanwege zijn steun en de adviezen
die hij tijdens dat festival aan de jonge componiste gaf.170
Ljubica Marić bezocht ook het concert dat Igor Stravinsky in 1930 in Praag gaf met zijn
Capriccio voor piano en orkest.171 Ook ging zij waarschijnlijk in 1932 naar Ostrava om nog
een concert van Stravinsky bij te wonen. Op deze concerten ontmoette zij Stravinsky
persoonlijk. Er is niet veel bekend van deze ontmoetingen, behalve dat zij diep geraakt
werd door de muziek van Stravinsky en door zijn muzikale gedachten. Zij zou hem nog
een keer spreken en zien, maar dan dertig jaar later, in 1961, tijdens zijn bezoek aan
In 1989 werd Ljubica Marić gekozen tot erelid van de Jozef Suk Vereniging. In dat jaar schreef ze over
Suk het volgende op de achterkant van een uitnodigingsbrief: ‘Suk leefde zijn leven als de drijvende kracht
van meesterschap en goedheid – die de liefde is. Dit schitterende kleine kerkhof is onvergetelijk.’ Volgens
catalogus van de tentoonstelling Ljubica Marić, 1909-2003, tajna-tišina-tvorenje.
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Interview 1996.
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In het interview met Nada Petronijević in 1995 beschreef Ljubica Marić deze ervaring: ‘We hadden een
huis van twee verdiepingen gehuurd en er stond ook een piano [...] We logeerden daar allemaal, we aten in
een groot vakantieoord en begonnen altijd vanaf de vroege morgen met Nikolay Malko te werken. En aan het
eind van die directiecursus dirigeerden we dan allemaal. We kregen het orkest van de Tsjechische
Filharmonie in een zaal op het eiland, die Rudolfinozaal heette [...] Malko herinnerde zich mij later en liet me
de groeten doen vanuit Amerika...’
170
Ljubica Marić reisde naar Wenen met haar studiegenoot en collega Vučković (volgens Interview 1996).
Het is niet bekend wat de vorm was van de toespraak van Berg tot de jonge componisten die dat festival
bezochten. Waarschijnlijk was dat een informele ontmoeting in de pauze tussen twee concerten.
171
Interview 1996.
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Belgrado.
Tijdens haar eerste studieperiode in Praag bezocht een aantal gerenommeerde componisten
zoals Hindemith, Prokofjev en Schönberg het Staatsconservatorium. Meestal gaven ze
lezingen en Ljubica Marić bezocht deze lezingen en ontmoette deze componisten.172
Hindemith maakte een bijzondere indruk op de jonge componiste, niet alleen als leraar,
maar ook als componist en uitvoerend musicus.173 Deze indruk was zo sterk dat Marić aan
het begin van het studiejaar 1932/33 probeerde haar studie compositie voort te zetten bij
Hindemith in Berlijn.174
In Praag was ze daarnaast ook bevriend met Tsjechische studiegenoten, onder wie de later
bekende dirigenten Karel Ančerl en Walter Süsskind.175
In dezelfde periode van haar eerste studiejaren in Praag studeerde daar nog een aantal
Joegoslavische musici: de pianiste Ljubica Maržinec en de componisten Predrag
Milošević, Dragutin Čolić, Stanojlo Rajičić en Vojislav Vučković.176 Van deze collega’s
was Vojislav Vučković een zeer belangrijke persoon in het muzikale en persoonlijke leven
van Marić. Hij ging ook in 1929 naar Praag, waar hij eerst bij Rudolf Karel en daarna bij
Suk compositie studeerde, terwijl hij ook samen met Marić directielessen van Malko
volgde. Vučković sloot zich in Praag aan bij een groep van de communistische
jeugdorganisatie en later werd hij lid van de communistische partij, wat zijn muziek en
activiteiten volkomen bepaalde. Ljubica Marić en hij hadden een diepe professionele en
intieme relatie, waardoor ook zij zich op de links georiënteerde ideologie richtte, hoewel
zij nooit lid van de communistische partij werd. De hele periode van haar studies tot haar
terugkeer naar Belgrado in 1938 werd gekenmerkt door de relatie met Vučković.
Marić studeerde, zoals gezegd, tijdens het studiejaar 1932/3 piano bij Emil Seling in
172

Schönberg gaf daar op 22 oktober 1930 een lezing over nieuwe muziek. Volgens catalogus van de
tentoonstelling Ljubica Marić, 1909-2003, tajna-tišina-tvorenje.
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Op 3 november 1929 schreef Ljubica Marić uit Praag aan Josip Slavenski het volgende: ‘… ik heb
Hindemith gehoord! Hij speelde gisteravond in de Duitse Schouwburg op een concert van de Duitse
Filharmonie zijn eigen concert voor altviool met orkestbegeleiding, [Kammermusik No. 5, Op. 35 No. 4 Viola Concerto uit 1927/B. Č.]. Dat is een prachtig stuk, en dan nog in zo’n uitvoering door de componist
zelf met zijn orkest. […] Dit alles was voor mij een hele ontdekking.’ Melita Milin, ‘Praški kulturni ambijent
kao podsticaj za profilicanje ranog stvaralaštva Ljubice Marić’ (‘Prague Musical Life as a Stimulus for
Ljubica Marić’s Early Works’), in Prag i studenti kompozicije iz Kraljevine Jugoslavije (Prague and the
students of composition from the Kingdom of Yugoslavia), MDS, Belgrado, 2010, p. 27.
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Dat is niet gelukt omdat dat jaar ook een turbulent jaar was op het Staatsconservatorium van Berlijn
vanwege het ontslag van Franz Schreker als directeur en de sterke anti-nazistische opvattingen van sommige
docenten (Hindemith). Volgens Helmut Loos, ‘Ljubica Marić in Berlin 1932/33’, in Prostori modernizma:
opus Ljubice Marić u kontekstu muzike njenog vremena, p. 143-150.
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Over deze vriendschappen herinnerde een andere studiegenoot van Marić, de Joegoslavische dirigent
Oskar Danon, zich in maart 2009: ‘Ljubica Marić was meestal in het gezelschap van Vojislav Vučković,
maar ook van Karel Ančerl en Walter Süsskind [...] Ze spraken vaak af in de cafés ‘Slavija’, ‘Metro’ en
‘Louvre’.’ Volgens Milin, Ljubica Marić, 1909-2003, tajna-tišina-tvorenje, SANU, Belgrado, 2009. Karel
Ančerl dirigeerde later, in 1967, de Tsjechische première van Songs of Space met het Koor en Orkest van de
Tsjechische Filharmonie.
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Deze groep componisten (met uitzondering van Predrag Milošević), samen met Marić en Milan Ristić, die
later in Praag studeerde, is in de geschiedenis van de Servische muziek bekend als ‘de Praagse groep’
(volgens Stvaralačko prisustvo evropske avangarde u nas) vanwege de compositorische innovaties in de
richting van Schönbergs atonaliteit en Hába’s microtonaliteit en athematiek. Ljubica Marić was tegen deze
benaming, omdat deze componisten, volgens het interview uit 1996, tijdens hun studie geen groep vormden.
Daarom wordt hier de term ‘componisten die in Praag hebben gestudeerd’ gebruikt.
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Berlijn, waar zij de opkomst van Hitler heeft meegemaakt. 177 Hoewel Vučković in dat jaar
voor compositie moest afstuderen bij Suk, ging hij ook naar Berlijn.178 Een andere
gebeurtenis maakte een eind aan haar studie daar en bracht haar terug naar de richtingen
compositie en directie. Dat was de opname van haar Wind Quintet in het programma van
het ISCM-festival in Amsterdam in 1933. Ljubica Marić was de jongste componist van dat
festival. In juni van datzelfde jaar was zij samen met Vučković in Amsterdam (de
reiskosten werden betaald door de Vereniging van Joegoslavische Componisten, dankzij de
aanbevelingsbrief van Slavenski), waar op 14 juni haar Wind Quintet werd uitgevoerd door
het Haagsche Kwintet (Jan Poolman, fluit, Jaap Stotijn, hobo, Anton Wit, klarinet, Piet
Veenstra, hoorn en Jacques Poons, fagot) in de Bachzaal te Amsterdam. Dat was een van
de belangrijkste gebeurtenissen in haar loopbaan. De uitvoering van haar Wind Quintet
werd besproken als een van de toppunten van dat festival:
Een verrassing - Ljubica Marić. Men voelt dat wij in dit geval te maken hebben met
een andersoortig talent dan degene die we tot dusver hebben leren kennen.
(L. M. G. Arntzenius in De Telegraaf, Amsterdam, juni 1933)
The Wind Quintet by Ljubica Marić was one of the most interesting and certainly one
of the soundest pieces of music the festival has so far produced. This work left one
wondering what the future held for such remarkable musical gifts.
(Glasgow Herald, June 1933)
Dezelfde mening had ook dirigent Hermann Scherchen, die Ljubica Marić als componiste
en dirigente uitnodigde voor zijn muziekfestival Musikalisch-dramatische Arbeitstagung in
Straatsburg in augustus van datzelfde jaar. In Amsterdam hebben zij tijd gehad om over
haar compositorische ideeën en over de ontwikkeling van nieuwe compositorische
technieken te spreken.
In Amsterdam heeft Marić nog een aantal Nederlandse componisten ontmoet. Naast
Willem Pijper, die zij tijdens dit festival heeft ontmoet, had zij vooral intense contacten
met Bertus van Lier en Guillaume Landré. Zij logeerde bij Landré en zij ging met hem en
met Van Lier naar concerten van het ISCM-festival, zij lieten haar Amsterdam zien en zij
bezochten Haarlem en Zandvoort. Ook de journalist en muziekwetenschapper Albert van
Doorn stond in nauw contact met deze groep, vooral vanwege Marić, en hij volgde haar
later datzelfde jaar naar Straatsburg. Ljubica Marić had bijzonder mooie herinneringen aan
hem, maar over hem is nu volgens het Nederlandse Muziekinstituut niets bekend. Zelfs
Marius Flothuis, die beschikte over een uitgebreide documentencollectie, had geen
informatie over de functie en de activiteiten van Van Doorn. De jonge Nederlandse
componisten vonden het gezelschap van Marić in ieder geval heel inspirerend en dat is het
best beschreven met de woorden van Flothuis bij de presentatie van de cd ‘Archaia’ met
kamermuziek van Ljubica Marić in De IJsbreker, in april 1996. Flothuis zei dat hij de
uitvoering van haar Wind Quintet helaas niet kon bijwonen, maar dat al zijn collega’s
daarna uitsluitend over Ljubica Marić hadden gesproken. Deze naam heeft hij heel goed
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Ze woonde in Berlijn van 20 augustus 1932 tot 11 november 1933, volgens Helmut Loos.
‘Vučković en Ljubica Marić gingen in 1932 naar Berlijn [...] Ze woonden in de Schillergasse of de
Goethegasse, ergens in de buurt van de Tiergarten [...] We troffen elkaar bij Ljubica’s moeder, we praatten
lang over gemeenschappelijke kennissen, over Praag en Berlijn...’, Vlajko Begović, ‘Susreti s Banetom’
(‘Ontmoetingen met Bane’), in Vojislav Vučković, život i delo (Vojislav Vučković, leven en werk), Nolit,
Belgrado, 1968, p. 183.
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onthouden en hij probeerde haar na de Tweede Wereldoorlog te vinden. Dat is hem pas in
1995 gelukt. Na dat festival in Amsterdam heeft Marić geen contacten meer gehad met
Landré, maar Van Lier ontmoette ze voor de laatste keer in Straatsburg in datzelfde jaar. 179
Daarna had ze geen contacten meer met hen: over hun dood hoorde zij pas in 1996, toen ze
weer naar Amsterdam kwam. In haar dagboeken herinnerde ze zich het commentaar dat
Van Lier op haar Wind Quintet gaf:
De duidelijk bijzondere waarde ervan werd toen al opgemerkt door Bertus van Lier,
Nederlands componist en criticus.180
Wat zij van dat festival voor haar hele leven heeft meegenomen, was vooral de klank van
de Psalmensymfonie van Stravinsky, die zij in Amsterdam live heeft gehoord. Dat was
volgens haar eigen woorden een van de belangrijkste muzikale ervaringen in haar leven.181
Datzelfde jaar had Ljubica Marić in Straatsburg (tussen 4 juli en 16 augustus) nog een
aantal belangrijke invloedrijke ontmoetingen. Daar heeft zij Béla Bartók, Albert Roussel
en Igor Markevitch leren kennen. Bartók heeft op het muziekfestival aldaar (Musikalischdramatische Arbeitstagung) zijn Tweede pianoconcert als pianist uitgevoerd met het Orkest
van Straatsburg onder leiding van Hermann Scherchen. Daarnaast heeft zij ook L’ histoire
du soldat van Stravinsky gehoord.182 Uitgenodigd door Scherchen, de artistieke leider van
dat festival, voerde Marić haar eigen werk als dirigente uit. Zij dirigeerde haar Music for
Orchestra (het afstudeerwerk voor haar studie bij Suk) en Nonett op. 41 van Hába in de
Hector Berlioz-zaal van het Conservatorium te Straatsburg. Voor dit concert kreeg zij zeer
jubelende recensies:
Ljubica Marić dirigeerde haar Music for Orchestra met een krachtige innerlijke
beleving. Een geniaal begaafde vrouw.183 (Messager d’Alsace, augustus 1933)
Et l’on eut, pour finir, une vision gracieuse, celle d’un chef d’orchestre féminin, Mlle
Ljubica Marić, Yougoslave, dirigeant avec autorité une pièce symphonique pleine de
séduction. (Léon Kochnitzky in L’Intrasigeant, Parijs, 19 augustus 1933)
Op dat festival was ook Albert van Doorn aanwezig en hij schreef op 23 augustus 1933 een
recensie in het Algemeen Handelsblad:
Ljubica Marić, die op het Muziekfeest te Amsterdam reeds een zeer goeden indruk
maakte met een compositie voor blazers, bevestigde dezen indruk hier met een
179

Aan dat festival in Straatsburg nam ook Bertus van Lier deel als dirigent. Volgens Officieel programma
Elfde Muziekfeest, ISCM-Sectie Holland, Amsterdam,1933.
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Bertus van Lier publiceerde de recensie over haar Wind Quintet in zijn artikel ‘Elfde Muziekfeest der
I.S.C. M. Zesde dag: Kamermuziek’, in het Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad, 16 juni 1933. Daar
schreef hij: ‘... toen wij plotseling toch nog werden verrast door het blaasquintet van de Yougo-Slave Ljubica
Marić (1909) [...] Vooral het einde van het adagio bleek een vondst te zijn, die het beste belooft voor den
groei van dit talent, dat, hopen wij, zich rustig zal kunnen ontwikkelen onder verstandige leiding.’ Volgens
Helen Metzelaar, ‘A Woman’s Avant-garde Sound in 1933: Ljubica Marić in Amsterdam’, in Prostori
modernizma: opus Ljubice Marić u kontekstu muzike njenog vremena, p. 160.
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Interview 1996.
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Marić, ‘Musikalisch-dramatische Arbeitstagung u Strazburu’ (‘Musikalisch-dramatische Arbeitstagung in
Straatsburg’), Zvuk br. 12 (Sound No. 12), Belgrado, 1933.
183
Oorspronkelijke taal Frans. Ljubica Marić heeft die oorspronkelijke versie niet bewaard, maar alleen de
Servische vertaling ervan.
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‘Muziek voor orkest’, een levendig talentvol werk, dat door haarzelf geleid werd en
dat zeer veel voor de toekomst belooft.
Het is niet bekend of Bartók op dat concert aanwezig was, maar zijn muziek en zijn
kwaliteiten als uitvoerder hebben een diepe indruk op Ljubica Marić gemaakt.184
Ook in Straatsburg was zij met haar vriend en collega Vojislav Vučković. Zij namen deel
aan de openbare discussie op de laatste dag van dat festival, waar Vučković, toen al een
heel radicaal links georiënteerde componist, energiek over de muziek voor de massa heeft
gesproken. Hoewel hij ook als dirigent aan het programma van het festival deelnam, was
hij zeer ontevreden over de programmering. Daarom schreef hij aan het eind van het
festival een sterk provocatief en zeer kritisch manifest, dat daar ook werd voorgelezen.
... nergens is zoveel smerigheid, kitsch en charlatannerie als in de moderne muziek –
wat ons in de eerste plaats kan worden bevestigd door alle ISCM-festivals, evenals
door alle vergelijkbare evenementen (Musikalisch-dramatische Arbeitstagung in
Straatsburg)....
... Want deze kunst is, door het contact met het echte leven op te geven, door haar rol
bij het oplossen van sociale problemen te verloochenen, vervallen tot uiterst
subjectivisme, dat slechts een onderdeel is van een algemene individualistische
anarchie...
... In plaats dat ze een antwoord is op de algemene, massale en klasse-ambities, is
deze kunst gereduceerd tot een uitdrukking van de uitsluitend formalistische eisen
van een onbetekenende minderheid van muzikale intellectuelen...
... Het is dus aan ons om te strijden tegen een dergelijke manier van werken in de
kunst, tegen haar degradatie tot parasitair genot en vermaak van de
onverantwoordelijke klaplopers van de samenleving, om die artistieke werken te
scheppen en te ondersteunen bij welke de morele werking van de kunst tot ware
uitdrukking zal komen als resultaat van onze wereldbeschouwing – de eerste
maatgevende factor bij het bepalen van de ideologische richtlijnen voor een werk.185
Dat was te veel voor de artistieke directeur van het festival, Hermann Scherchen, die een
discussie over het manifest opende. Jammer genoeg ondertekende Ljubica Marić dit
manifest ook. Daardoor verloor zij helaas de verdere steun van Scherchen. Zij heeft hem
nog een keer gezien, in 1965, in Zagreb, tijdens het festival Muziek-Biënnale.
Na het festival in Straatsburg gingen Marić en Vučković naar Parijs, waar ze Luis Aragon
hebben ontmoet. Daarna keerden ze terug naar Belgrado.
De jaren 1934 en 1935, de minst bekende periode van haar leven, verbleef zij vooral in
Zagreb (toenmalig Joegoslavië, het huidige Kroatië) en zij reisde soms naar Belgrado. Zij
was toen volledig actief als dirigent en trad vooral op met de orkesten uit Belgrado.186 Het
is bekend dat zij op de concerten in Belgrado vooral symfonieën van Haydn, Mozart en
Marić, ‘Musikalisch-dramatische Arbeitstagung u Strazburu’ en Interview 1996.
Uit het Straatsburgs Manifest. Vučković Vojislav, Studije, eseji, kritike, Nolit, Belgrado, 1968.
186
Met Symfonieorkest ‘Stanković’ en met het Belgrado Filharmonisch Orkest. Ibid.
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werken van Beethoven (Ouverture Egmont) dirigeerde.187 De relatie met Vučković werd
verbroken en dat was de reden dat ze naar Zagreb verhuisde. Toch hebben zij op 18 januari
1935 voor het laatst samen opgetreden als dirigent in Belgrado op een concert van het
Belgrado Filharmonisch Orkest.
In Zagreb werd haar woning enkele malen doorzocht vanwege haar bij de politie bekende
vriendschap met een communist, Vučković. Bij haar hebben zij een aantal brieven
gevonden waarvoor zij beiden een tijd in de gevangenis hebben gezeten. Ljubica Marić zat
medio 1935 een paar maanden in de gevangenis van Zagreb. Alois Hába werd daarover
geïnformeerd en hij probeerde haar te helpen. Hij verzocht de toenmalige president van
ISCM, Edward Dent, om in naam van ISCM een appèl te schrijven voor de vrijlating van
de jonge componisten.188 In dat najaar schreef de Belgische afdeling van ISCM
(ondertekend door Hermann Closson) het appèl voor de vrijlating van Ljubica Marić en zij
werd in oktober of november 1935 vrijgelaten.189 Toch sloot zij zich daarna aan bij de
communistische organisatie in Kroatië en hoewel zij nooit lid van de partij werd, bleef zij
in die jaren sympathisant (ze nam deel aan een aantal van de links georiënteerde
demonstraties aldaar). In 1935 is Vučković getrouwd met een Kroatisch-joodse vrouw,
Fani Politeo. Het volgende jaar, 1936, ging Marić weer een jaar naar Praag om bij Hába de
microtonale muziek te bestuderen. Daar dirigeerde zij haar eerste concert met het Radio
Symfonie Orkest van Praag op 29 januari 1937.190 Alle contacten met Vučković waren en
bleven verbroken. Toch heeft hij als redacteur van het rechtstreeks uitgezonden
radioconcert van Joegoslavische microtonale muziek (op initiatief van Hába) voor de
Tsjechische Radio in 1938 twee composities van Marić op het programma gezet: Trio voor
klarinet, trombone en contrabas en Suite voor kwarttoonpiano. Vojislav Vučković en zijn
vrouw zijn op 25 december 1942 door de Duitse Gestapo in Belgrado vermoord.
Nog voor de tweede periode van haar studie in Praag had Ljubica Marić professioneel en
persoonlijk contact met Hába.191 Zij bezocht zijn lezingen al tijdens haar studie bij Suk;192
ook componeerde ze toen haar eerste werken in het microtonale systeem.193 Ook in het jaar
van haar studie in Berlijn (1933) componeerde zij microtonale werken en stuurde ze aan
Hába.194 Hába was aanwezig op het ISCM-festival in Amsterdam (Marić reisde samen met
hem met de trein naar Amsterdam),195 en nam tevens deel aan het festival van Scherchen in
In het enige document dat deze concerten noemt, Vojislav Vučković, život i delo, zijn de nummers van
deze symfonieën niet genoteerd.
188
Ook de componist Dragutin Čolić, een vriend van Marić en Vučković, werd gearresteerd, maar hij en
Vučković werden snel vrijgelaten, waarschijnlijk vanwege de interventie van Vučković’ vader, een
gerespecteerd zakenman in Belgrado. De Communistische Partij van Joegoslavië was sinds 1921 verboden.
Volgens catalogus van de tentoonstelling Ljubica Marić, 1909-2003, tajna-tišina-tvorenje.
189
Volgens Vlasta Reitterova en Hubert Reitter, ‘Die internationale Geselschaft für Neue Musik im Spiegel
des brieflichen Nachlass von Alois Hába 1931-1938’, Miscellanea musicologica, Tomus XXXVI, Praag,
1999, p. 129-310.
190
Op het programma stonden Klassieke ouverture van Slavko Osterc, Meditatie op een Oud-Slavisch koraal
van Jozef Suk, Serenade in D gr.t. van Vítězslav Novák en een symfonie van Johann Christian Bach.
191
Zij studeerde bij Hába in het studiejaar 1936/7. Volgens catalogus van de tentoonstelling Ljubica Marić,
1909-2003, tajna-tišina-tvorenje.
192
Volgens Jiři Visloužil, Alois Hába. Život a dílo (Alois Hába. Leven en werk), Panton, Praag, 1974, p. 392
193
De titels en de bezettingen van deze werken zijn niet bekend. Ljubica Marić heeft nooit een lijst gemaakt
met haar microtonale werken. Al deze composities zijn verloren gegaan (zie hoofdstuk III, p. 71-73).
194
Dat schreef Hába aan de componist Slavko Osterc. Volgens Jiři Visloužil, Alois Hába. Život a dílo.
195
Daarover berichtte Ljubica Marić haar moeder door een telegram, verstuurd uit Hannover. Dit telegram
wordt bewaard in het Musicologisch Instituut van de Servische Academie van Wetenschap en Kunst te
Belgrado.
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Straatsburg. Marić dirigeerde daar zijn Nonett op. 41. Daarnaast was Hába degene die de
actie voor de vrijlating van Marić uit de gevangenis in 1935 initieerde. Tijdens haar studie
bij Hába ontwikkelde Ljubica Marić een nog diepere professionele relatie met deze
componist.196 Hába wilde heel graag dat zij als assistente bij hem bleef werken, maar dat
was voor haar niet gunstig.197 De redenen daarvoor zijn niet bekend. Waarschijnlijk had dat
te maken met te geringe financiële mogelijkheden, waarvan zij en haar moeder in Praag
zouden moeten leven. Hába en Marić waren nog samen op het ISCM-festival in Parijs, in
juni 1937, en daarna keerde Ljubica Marić eind 1937 na een reis door Italië, Slovenië en
Dalmatië terug naar toenmalig Joegoslavië, niet naar Belgrado, maar weer naar Zagreb.
Hába schreef aanbevelingsbrieven voor haar en stuurde ze op naar de toenmalige
directeuren van de muziekacademiën in Zagreb (Fran Lhotka) en Belgrado (Kosta
Manojlović) om haar aan een vaste baan te helpen. Marić hield met Hába zowel voor als na
de Tweede Wereldoorlog schriftelijk contact.198 Zo beschreef Hába haar het radioconcert
met Joegoslavische microtonale muziek dat hij initieerde in Praag in 1938, waar haar Trio
voor klarinet, trombone en contrabas en Suite voor kwarttoonpiano werden uitgevoerd.199
Marić en Hába zagen elkaar voor het laatst tijdens het festival Music Biënnale van Zagreb
in 1965.
Ljubica Marić bleef een jaar in Zagreb, tot het najaar van 1938. Ze dacht dat het
Conservatorium van Zagreb een kwarttoonpiano voor haar zou kopen – waarschijnlijk had
iemand daar haar dat beloofd, en zij was van plan daar een afdeling microtonale muziek te
openen. Maar dat lukte niet.200
In Zagreb was zij bevriend met belangrijke Kroatische kunstenaars zoals de schrijver
Miroslav Krleža, de dichter Gustav Krklec, de schilder Krsto Hegedušić en de
kunsthistoricus Vaso Bogdanov. Marić sprak zelf heel zelden en summier over deze jaren,
waarschijnlijk omdat ze waren verbonden met teleurstellingen vanwege het enorme
verschil tussen het muzikale leven in Tsjechië en toenmalig Joegoslavië, de
onmogelijkheid van een kwarttoonpiano in Zagreb en bovendien de verbroken relatie
tussen haar en Vučković. Het is belangrijk te vermelden dat alle mensen uit haar
vriendenkring in Zagreb links georiënteerd waren, sympathisanten of leden van de
Communistische Partij van Joegoslavië. Over haar vriendschappen en contacten in Zagreb
heeft de surrealistische dichter Marko Ristić in zijn dagboek geschreven:
Vrijdag, 27 mei
Om 21.50 u. aangekomen, opgewacht door Miroslav Krleža, Krsto Hegedušić, Vasek
Bogdanov en Ljubica Marić.
Maandag, 30 mei
Gedineerd bij ‘Gašpić’, in de tuin, met Vasek, Zvonko en Ljubica Marić.
Dinsdag, 31 mei
Zvonko en ik gaan naar het Theatercafé, waar wij Ljubica Marić en Vasek treffen.
196

Het is ook niet precies bekend hoeveel microtonale composities zij schreef in dat jaar van haar studie bij
Hába. Suite voor kwarttoonpiano en Trio voor klarinet, trombone en contrabas zijn de enige twee microtonale
composities die zij in haar eigen compositielijst opnam.
197
Interview 1996.
198
Deze briefwisseling is niet gepubliceerd en wordt in het Tsjechische Museum voor Muziek in Praag
bewaard.
199
Deze brief van Hába uit 9 juli 1938 wordt bewaard in het Musicologisch Instituut van de SANU te
Belgrado.
200
Interview 1996.
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Woensdag, 1 juni
Rond vier uur gingen wij naar Ljubica Marić, in de Hercegovačka straat 3. Haar
moeder.
Haar herinneringen aan Praag: Nezval, boeken, foto’s...
Maandag, 6 juni
Na 7 uur troffen wij Ljubica Marić en Vasek voor restaurant ‘Mlinarica’. We
wandelden tot Kalvarija, dronken slechte brandewijn in een kroeg op de Ksaverweg
en dineerden toen heel goed bij datzelfde ‘Mlinarica’.
Woensdag, 8 juni
Na het diner met Vasek, Krsto en Ljubica in het Theatercafé ‘Ševa’ opgewacht die in
de opera zat (Turandot).
Zondag, 12 juni
Op het station Vasek en Ljubica Marić. Ik geef haar Turpituda.201
Hoewel Ljubica Marić in het jaar dat zij in Zagreb verbleef bevriend was met deze
kunstenaars, is niet bekend of zij later in haar leven bijzondere contacten met hen had,
behalve met Marko Ristić, die in Belgrado woonde.
In het najaar van 1938 keerde Ljubica Marić definitief naar Belgrado terug, waar zij verder
haar hele leven bleef. Daar was zij tot 1945 lerares muziektheorie aan de Muziekschool
”Stanković” en daarna doceerde zij verschillende muziektheoretische vakken aan de
compositieafdeling van de Muziekacademie van Belgrado (muziekvormleer, harmonie,
contrapunt). In Belgrado kwam ze weer in contact met haar compositieleraren Slavenski en
Milojević, maar ook met haar collega’s uit Praag, de componisten Milošević, Rajičić en
Čolić. Zij heeft haar vriendenkring snel uitgebreid, vooral met kunstenaars uit andere
kunstgebieden en met jonge artiesten, voor wie ze altijd een bijzonder stimulerende figuur
was.
NA DE TWEEDE WERELDOORLOG
Contacten met landgenoten in of buiten Servië
In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog heeft Ljubica Marić regelmatig als dirigent
opgetreden, vooral met het Symfonieorkest van Radio Belgrado. Op deze concerten heeft
zij voornamelijk Tsjechische en Franse symfonische muziek gedirigeerd (Dvořák, Suk,
Honegger), maar ook werken uit de klassieke periode (J. C. Bach, Haydn). Omdat zij de
eerste Servische vrouwelijke dirigent was, voelde zij destijds een behoorlijke
onverdraagzaamheid van de mannelijke dirigenten, die zij erg onprettig vond. Ze had eens
een droom dat zij een heel zware concertvleugel moest dragen en dat dat heel moeilijk
voor haar was. Daarom stopte zij aan het eind van de jaren veertig met dirigeren.202
Na de Tweede Wereldoorlog nam Marić definitief afstand van de communistische
ideologie en hoewel ook zij verplicht was liederen voor de massa te componeren (volgens
het communistische cultuurbeleid, bekend als het socialistisch realisme), heeft zij het
communisme in voormalig Joegoslavië op geen enkele manier gesteund (zie hoofdstuk I).

Ristić, Rodjenje i pogreb Turpitude, izvodi iz dnevnika jednog sedamnaestodnevnog boravka u Zagrebu
godine 1938 , p. 361-367.
202
Interview 1996.
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Hoewel Marić een relatief geïsoleerd leven leidde (vooral na de dood van haar moeder in
1964, toen ze maandenlang haar woning niet verliet),203 had zij een groot aantal kennissen
op het gebied van de cultuur van de Joegoslavische hoofdstad Belgrado. Componisten
maakten een klein deel van haar vriendenkring uit, waarschijnlijk omdat de competitie
tussen collega’s sterk was. Haar besluit om te stoppen met dirigeren en het feit dat haar
nooit is toegestaan om een compositieklas aan de Muziekacademie in Belgrado (later
Faculteit voor Muziek) te leiden hebben daarmee te maken. Zij doceerde theoretische
vakken aan de compositieafdeling, maar compositie zelf doceerde zij niet. Later was zij
haar collega’s die dat nooit wilden toestaan dankbaar, omdat zij, volgens haar eigen
zeggen, haar tijd hebben bespaard ten gunste van haar eigen composities.204 Toch
bekleedde Marić tussen 1945 en 1952 een aantal functies in de componistenbonden: ze was
secretaresse van de Vereniging van Servische Componisten (1945-1950) en lid van het
Bestuur van de Vereniging van Joegoslavische Componisten (1950-1952). Het is niet
bekend waarom zij stopte met deze activiteiten. Waarschijnlijk was de hoofdreden
onenigheid over de politieke dogma’s van haar collega’s, en ze heeft daarna nooit meer een
of andere openbare functie op zich genomen. Ljubica Marić was toch bevriend met een
aantal van haar collega-componisten. Dat waren (in chronologische volgorde van hun
geboortejaar): Ludmila Frajt, Enriko Josif, Vuk Kulenović en Isidora Žebeljan.
Ludmila Frajt was geïnteresseerd in de volksmuziek van de Balkan en onderzocht die, en
zij was ook een nieuwsgierige geest, bezig met het experimenteren in muziek.205 Wat dat
betreft had zij dezelfde mentaliteit als Ljubica Marić, wat ook de basis was van een lange
vriendschap. Hoewel Ludmila Frajt haar eigen muzikale identiteit zocht en vond, heeft zij
toegegeven dat ze veel van Ljubica Marić heeft geleerd (zie hoofdstuk IX, p. 243).
Van alle Servische componisten had Ljubica Marić het meest intensief contact met Enriko
Josif. Dat contact liep (de laatste jaren uitsluitend telefonisch) tot de dood van Josif, een
half jaar voor de dood van Marić. Zij werkten ook samen aan de afdeling compositie van
de Muziekacademie van Belgrado en waren beiden lid van de Servische Academie van
Wetenschap en Kunst.206 Enriko Josif heeft ook een aantal krantenrecensies over haar

Dat heeft Vladeta Jerotić in zijn boek Sećanja beschreven.
Degenen die het beleid van de Muziekacademie hebben ontworpen en uitgevoerd waren, volgens het
interview uit 1996, vooral haar collega’s uit de Praagse studiejaren: de componisten Stanojlo Rajičić, Predrag
Milošević, Mihovil Logar, Mihailo Vukdragović en Dragutin Čolić, en dirigent Oskar Danon. In het
muziekleven van toenmalig Joegoslavië vormden zij een kern van macht en invloed, vooral door hun
activiteiten en politieke posities in de Communistische Partij. Oskar Danon was bijvoorbeeld tijdens de
Tweede Wereldoorlog lid van de Generale staf van het Volksbevrijdingsleger van Joegoslavië en voorzitter
van de cultuursectie daarvan, en na de oorlog de persoon die het muziekleven in het communistische land
moest reorganiseren.
205
Volgens Peričić, ‘Tendencije razvoja srpske muzike posle 1945. godine’ en Čičovački, ‘Music from the
outskirts of Europe: the case of Serbia’.
206
In het boek Sećanja schreef Vladeta Jerotić: ‘Natuurlijk was ik overgelukkig dat ik me onder Ljubica’s
vrienden bevond, onder wie Enriko Josif, Pavle Stefanović, Miodrag Pavlović [...] Mario Mascarelli en
anderen, die ik geregeld ontmoette en met wie ik heerlijk praatte.’ p. 14
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composities geschreven.207 Hij was een graag geziene kunstenaar in televisieprogramma’s,
vooral vanwege zijn eloquentie en grote algemene kennis. 208 In het televisieportret over
Enriko Josif, dat in 1987 werd gemaakt, sprak hij over de persoonlijke en muzikale invloed
van Marić op hem en zijn muziek (zie hoofdstuk IX). Marić en Josif hebben vaak over
religie en religieuze gevoelens gesproken.209 Ljubica Marić had een merkwaardig
voorgevoel van de dood van Josif. Toen ze niet meer kon telefoneren vanwege haar
gezondheidstoestand (maart 2003), vroeg ze Čičovački ineens of hij Josif wilde bellen om
hem haar meest diepe en vriendelijke gedachten en groeten over te brengen. Enriko Josif
was heel blij om na lange tijd iets van Marić te horen. Een week later is hij plotseling
overleden.
Vuk Kulenović behoorde in de jaren tachtig tot haar beste vrienden. Hij bezocht haar
regelmatig. Marić was van mening dat hij een van de meest inventieve Servische
componisten was. Zijn interesse voor de Byzantijnse muziek bracht hem bij haar en deze
muziek was de basis van de lange, creatieve gesprekken die zij jarenlang voerden. Hij
publiceerde een aantal teksten over de composities van Marić in de uitgave van een
dubbelalbum met haar muziek.210 In de jaren negentig componeerde Vuk Kulenović
Vizantijske formule (Byzantine Formulas), voor piano en strijkorkest, opgedragen aan
Ljubica Marić (zie hoofdstuk I, p. 39 en IX, p. 245).
Ljubica Marić beschouwde Isidora Žebeljan als haar enige volledige geestelijke en
muzikale erfgenaam in de Servische muziek. In de laatste jaren van Marić’ leven hadden
zij een intensief contact door de bezoeken van Žebeljan aan Marić en door de telefonische
gesprekken. In 1993 demonstreerden zij samen in de straten van Belgrado tegen het regime

‘Het nieuwe werk van Ljubica Marić, From the Darkness Chanting, heeft een gecondenseerde, krachtige,
compact uitgedrukte schoonheid. Rotsvast in klank, in het gezongen woord, zuiver in expressie,
gebeeldhouwd qua vorm, tot eenheid gebracht in een episch toonkunstwerk, is het een belangrijke en
uitzonderlijke prestatie...’ Enriko Josif, ‘Beogradska muzička hronika, Muzička moderna’, (Belgradose
muziekkroniek, Muzikaal modernisme), Politika, Belgrado, 12 maart 1985. ‘Bijna het hele opus van Ljubica
Marić is een luisteren, een horen, een aanraking van gene zijde vanuit deze zijde. Octoicha 1 [...] is een
uitgesproken ontmoeting en verbinding tussen die twee-eenheid [...] Een uitzonderlijke belevenis van een
uitzonderlijk werk van Servische symfonische muziek...’ Enriko Josif, ‘Beogradska muzička hronika, Tri
snažna doživljaja’, (‘Belgradose muziekkroniek, Drie krachtige belevenissen’), Politika, Belgrado, 21
november 1985.
208
In hetzelfde boek schreef Jerotić over Josif: ‘Een hartstochtelijke, religieuze intellectueel [...] ik heb geen
mens gekend naar wiens monoloog ik [...] meer dan een uur vol opwinding en onafgebroken aandacht kon
luisteren.’ p. 47.
209
Daarover schreef Jerotić: ‘Ze vertelde me dat zij, hoewel Enriko Josif [...] de behoefte heeft anderen zijn
religiositeit te bewijzen en daarbij al het mogelijke betrekt, van de politiek en de wetenschap tot de Kabbala
en het Evangelie, meent dat zijn geloof groter is dan het mijne.’ Sećanja, p. 30.
210
‘And if we alter one tone of the second mode of the Octoëchos, which is the origin of the first movement
of Byzantine Concerto, we shall get a scale which prevails in most folk tunes of the Morava region. And that
is not so far removed from that lost time, Byzantium [...] Ljubica Marić told me once, without any trace of
pathos: “I’ve learnt all I know from folk music.” [...] And that is where the foundations lie, where our roots
are. An almost forgotten time, the time of our ancestors has opened its gates. For the first time it has been
touched by an illuminated, ascetic hand which has awakened its tall belfries and its distant mysterious
voices.’ Vuk Kulenović, ‘Ljubica Marić’, booklet van de dubbelalbum, PGP RTB, Belgrado, 1985.
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van Slobodan Milošević.211 Isidora Žebeljan nam als pianiste en dirigente een aantal
composities van Marić op en ze bezocht haar tot op het laatste moment - zij was de laatste
vriend die Ljubica Marić heeft gezien. In 2007 was Žebeljan degene die in de Servische
Academie van Wetenschap en Kunst het voorstel aan UNESCO deed om een manifestatie
te organiseren ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Ljubica Marić. In dat
jaar schreef zij ook een artikel in het Servische dagblad Politika. Daarin stond het
volgende:
De expressionistische kreten van pijn en twijfel waarvan de muziek van Ljubica
Marić vol is, zijn menselijk en ze worden afgewisseld met de rust van de Byzantijnse
hemelse vlakte, alsof een monnik in zijn cel, door de verzoekingen en het zeer grote
lijden dat die met zich meebrengen, het licht van de waarheid ontdekt en beleeft, om
door dat lijden weer de afgrond in te worden getrokken, waardoor een cirkel van
levenscycli wordt geschapen waarmee ieder wezen zich verwant voelt [...] De
artistieke uitdrukkingsmiddelen waarmee Ljubica Marić in haar muziek werkt,
bevinden zich gewoonlijk op de tegengestelde polen van bekende artistieke werelden
en juist de onverwachte verbinding van een mogelijke kruising, laten we die de
westerse en oosterse ervaring noemen, maakt deze muziek groots.212
Veel meer vriendschappen sloot Marić met uitvoerende musici, omdat zij door haar
muziek haar hele leven met musici heeft samengewerkt. Bijzondere vrienden van Marić
onder de uitvoerende musici waren: dirigent Mladen Jagušt, violist Srđan Grujić, celliste
Xenia Jankovich en hoboïst Borislav Čičovački.
Ljubica Marić zag Mladen Jagušt als de beste vertolker van haar muziek. Hij heeft de
meeste van haar werken vaak uitgevoerd en opgenomen, waaronder ook de wereldpremière
van het oratorium Slovo svetlosti (Word of Light) in 1967.213 In de jaren negentig
redigeerden zij samen haar orkestwerken (Songs of Space, Passacaglia, Octoïcha 1 en
Byzantine Concerto). Deze redactie was vooral op de dynamiek gericht: ze maakten een
versie van deze werken waar de dynamiek in alle instrumentale partijen nauwkeurig werd
aangegeven. Deze versies zijn door Furore Verlag gepubliceerd.
Srđan Grujić was een van de beste vrienden van Ljubica Marić. Hij vertolkte al haar
werken voor viool en zij schreef voor hem Asymptote. De vertolking van de Sonata
fantasia voor viool solo was vooral belangrijk omdat hij na Marić de eerste violist was die
deze compositie speelde.214 Ljubica Marić gaf hem haar eigen viool ten geschenke.
211

Dat waren demonstraties die de Vereniging van Servische Componisten organiseerde. Een journalist van
het dagblad Novosti maakte toen een foto van Ljubica Marić en Isidora Žebeljan. In het korte bericht stond:
‘Op initiatief van professor Vuk Kulenović van de Faculteit voor Muziek [...] verzamelden zich ongeveer 200
componisten op de ‘kniel-meeting’, die is bedoeld als smeekbede aan president Slobodan Milošević om zijn
ontslag in te dienen [...] De verzamelde componisten knielden symbolisch een minuut of tien. Ook Ljubica
Marić was er, de oudste componist en academicus [...] We fotografeerden haar in gesprek met Isidora
Žebeljan, de jongste componist...’
212
Isidora Žebeljan, ‘Mistični vitraži zvuka’, (‘Mystieke gebrandschilderde ramen van klank’), Politika,
Belgrado, 14 maart 2009.
213
Jagušt maakte bijvoorbeeld de eerste opname van de eerste compositie van Ljubica Marić, Tuga za
đevojkom (Sorrow for the Girl), evenals van de later ontdekte koortryptiek Tužbalica, Pastorala i Himna
(Lament, Pastoral and Hymn), die deel uit maken van het oratorium Slovo svetlosti (Word of Light).
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Ljubica Marić schreef daarover in haar commentaar op Sonata fantasia: ‘...Pas na meer dan vijf decennia
dook tussen oude bladmuziek die kopie op en kwam in handen van de uitzonderlijke violist Srđan Grujić, die
de sonate hardnekkig nieuw leven wilde inblazen en daar wonderbaarlijk in is geslaagd.’ Marić, Zapisi, p. 35.
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De vader van celliste Xenia Jankovich,215 Pavle Janković, was na de Tweede Wereldoorlog
een leerling van Marić op de Muziekacademie van Belgrado en de vriendschap met deze
familie duurde ongeveer zes decennia.Voor Xenia Jankovich componeerde Marić de
Monodia Octoïcha, die zij op 25 mei 1985 in première heeft gebracht. Xenia Jankovich
organiseerde in 1995 voor Marić een compositieopdracht van de stichting KölnMusik voor
een pianotrio en Ljubica Marić werd door haar gestimuleerd dit stuk te schrijven. Dat was
het pianotrio Torso, het laatste afgeronde werk van Marić, door Xenia Jankovich in
première gebracht op 14 april 1996 in de zaal van de Kölner Philharmonie, in
aanwezigheid van de componiste.216
Hoboïst Borislav Čičovački kwam in 1993 in contact met Ljubica Marić, toen hij al in
Amsterdam woonde. Twee grondredenen voor dit contact waren: de zoektocht naar de
partituur van Wind Quintet, dat Čičovački met zijn ‘Sarabande’ blaaskwintet in Nederland
wilde uitvoeren, en het festival van hedendaagse muziek uit voormalig Joegoslavië, dat in
dat jaar in De IJsbreker te Amsterdam werd georganiseerd. Stichting Barka, opgericht in
dat jaar in Amsterdam met Čičovački als een van de stichters, organiseerde in november
1993 samen met De IJsbreker een vierdaags festival getiteld ‘Twintigste-eeuwse muziek
uit Bosnië, Kroatië, Slovenië en Servië’, dat ongeveer veertig musici uit verschillende
landen bij elkaar bracht. De hoofdgast tijdens dat festival zou Ljubica Marić zijn. Maar zij
brak in Belgrado haar been en kon niet komen. Na dat festival organiseerde Stichting
Barka tientallen concerten met muziek van Marić in Nederland. Ljubica Marić en Borislav
Čičovački hadden sinds 1993 regelmatig elke week telefonisch contact over de concerten
en de uit te voeren werken. De activiteiten van de Stichting Barka rondom de muziek van
Marić culmineerden in 1996, toen het cd-label Emergo Classics de cd Archaia met haar
kamermuziek publiceerde.217 Ljubica Marić bezocht Amsterdam in april 1996 ter
gelegenheid van de presentatie van die cd. Toen sloot zij een contract met de Stichting
Barka waarmee zij al haar auteursrechten voor het buitenland (behalve Servië) aan de
Stichting Barka schonk. Tijdens haar verblijf in Nederland en tijdens haar reis naar Keulen
(waar de wereldpremière van haar pianotrio Torso plaatsvond) hield Čičovački een twee
uur lang interview met Marić. In dat interview gaf Ljubica Marić veel belangrijke
informatie over haar leven en haar werk die tot dan onbekend was. Daarna heeft de
Stichting Barka (met behulp van Marius Flothuis) een muziekuitgeverij voor het gehele
oeuvre van Marić gevonden – Furore Verlag uit Kassel. Stichting Barka organiseerde nog
meer concerten (bijvoorbeeld het concert ter gelegenheid van haar negentigste verjaardag
in de Bachzaal in Amsterdam in 1999) en hield zich bezig met het produceren van een cd
met haar orkestmuziek (Chandos Records, CHAN10267H, 2005). Vanwege al deze
activiteiten en zorg heeft Ljubica Marić haar auteursrechten ook testamentair aan de
Stichting Barka nagelaten. Marić heeft ook een deel van haar archief aan de Stichting
Barka en Čičovački geschonken. Toen de laatste na 2000 naar Servië begon te reizen,
bezocht hij Ljubica Marić regelmatig tot op haar laatste dag. In 2009, een jubileumjaar van
Marić, werd Čičovački gekozen tot lid van het Jubileumcomité dat door de Regering van
Servië werd gevormd en hij was de redacteur van het gehele muziekprogramma van dat
jubileum. In een brief uit 1996 schreef Marić aan Čičovački het volgende:
En wat kan ik nu nog zeggen na uw laatste brief, waaruit ik zie hoeveel zorg u
Dat is de internationale spelling van haar naam. De Servische spelling is Ksenija Janković.
De andere uitvoerenden waren violist Arvid Engegård en pianist Aleksandar Madžar.
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besteedt aan mijn muziek. Daar ben ik gelukkig mee [...] Ik ben u voor altijd zeer
dankbaar [...]
Uw toegewijde Ljubica Marić. (Marić, Zapisi, p. 11)
Ljubica Marić was haar hele leven een gepassioneerd lezer. Dat bewijst niet alleen haar
omvangrijke bibliotheek (waarvan een deel in het Archief van de Servische Academie van
Wetenschap en Kunst wordt bewaard), maar ook haar notities over de literatuur die zij
las.218 Uit deze notities blijkt dat haar geliefde literatuur was: het Gilgamesj-epos, Lao Tse,
Perzische middeleeuwse poëzie, Servische (middeleeuwse) volkspoëzie, Dostojevski,
Borges, Arreola en een aantal Servische schrijvers, zoals Petar Petrović Njegoš, Andrić,
Popa en Borislav Pekić. Het is niet mogelijk te dateren in welke periodes zij een voorkeur
voor bepaalde boeken had. Alleen is bekend (door de bezoeken van Čičovački) dat zij de
Perzische poëzie altijd las en herlas. Marić schreef zelf ook gedichten en kort proza,
evenals dagboeknotities. Een deel daarvan is in 2009 gepubliceerd onder de titel Zapisi
door Arhipelag uit Belgrado. In dat boek is ook de bundel Tablice (Tafelen) met haar korte
poëtische epigrammen uitgegeven.219 Deze bundel ontstond als een visueel-poëtisch
gedicht. Marić kleurde eerst de achtergrond op kleine kartonnen plaatjes (A5) met
pastelkleuren en dan kerfde zij de tekst van het gedicht er met de nagel of een veer in.220
Volgens de woorden van dichter en recensent Gojko Božović vormt de bundel Tablice het
eerste voorbeeld van zogenoemde visuele poëzie in de Servische kunst van de 20ste eeuw.221
De grote interesse van Marić voor de literatuur, bracht haar in aanraking met schrijvers.
Samen met schilders vormden die het grootste deel van haar vriendenkring. De schrijvers
en dichters die een bijzondere vriendschap met Ljubica Marić hadden waren: Ivo Andrić,
Marko Ristić, Vasko Popa, Zoran Mišić, Miodrag Pavlović, Ljubomir Simović,
muziekwetenschapper Pavle Stefanović en theaterregisseur Vladimir Petrić.
Ivo Andrić was een groot muziekliefhebber.222 De vriendschap tussen hem en Ljubica
Marić duurde sinds vlak na de Tweede Wereldoorlog. Andrić was ook iemand met een
beperkte en nauwkeurig gekozen vriendenkring en hij stond bekend als een persoon die
weinig sprak.223 Daarom krijgt de vriendschap met Marić een bijzondere betekenis voor hen
beiden, vooral omdat zij een vaste dag in de week hadden waarop ze samen gingen
dineren.224
Marko Ristić was de enige tijdgenoot van wie het werk voor Marić een directe inspiratie
was: voor het componeren van The Threshold of Dream. De vriendschap, die al voor de
oorlog ontstond liep door tot de dood van Ristić. Heel vaak herinnerde zij zich in de laatste

Marić, Zapisi.
Tablice (Tafelen) is een titel die verwijst naar de kleitabletten waar het Gilgamesj-epos op is geschreven
of naar de stenen tafelen van Mozes. Borislav Čičovački was de redacteur van deze uitgave.
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Deze tekeningen worden bewaard in het Musicologisch Instituut van de SANU te Belgrado.
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Gezegd tijdens de presentatie van dat boek op de Boekenweek te Belgrado in 2009.
222
Daarover schreef hij in zijn boek Znakovi pored puta (Tekens langs de weg).
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Volgens Radovan Popović, Andrićeva prijateljstva (De vriendschappen van Andrić), Službeni glasnik,
Belgrado, 2009.
224
Volgens Interview 1996.
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jaren van haar leven de verzen van Ristić (zie de tekst Octoïcha 3 in hoofdstuk VI). 225
Vasko Popa behoorde tot de beste vrienden van Ljubica Marić.226 De goede vriendschap
schiep volgens Marić ook de mogelijkheid om kunstwerken aan elkaar te presenteren. Zo
liet Ljubica Marić haar improvisaties (Music of Sound) vooral aan Popa horen.227 Als
onderdeel van haar improvisaties heeft ze ook zijn gedicht Uljez (The Intruder) gereciteerd
(zie hoofdstuk VII, p. 194). Tot voor kort was men van mening dat Marić geen muziek had
gecomponeerd op gedichten van Popa, hoewel hij bij componisten een heel geliefde
dichter was.228 Toch werd in 2009 in het Musicologisch Instituut van de Servische
Academie voor Wetenschap en Kunst te Belgrado een aantal pagina’s gevonden van het
begin van een cantate voor gemengd koor en orkest, waar een deel van Popa’s gedicht
Beograd (Belgrado) was getoonzet. Deze cantate is nooit voltooid; de schetsen dateren uit
de jaren zestig.
Zoran Mišić en Vladimir Petrić behoorden tot de weinige vrienden van Marić met wie zij
heeft samengewerkt die geen musici waren. In 1960 kwamen zij op het idee om een
scenisch oratorium te maken op basis van middeleeuwse epische Servische gedichten.
Mišić schreef een libretto en samen vonden zij regisseur Petrić bereid om de theaterregie te
doen. Zo begon een heel intensieve drievoudige vriendschap, gebaseerd op het maken van
Slovo svetlosti (Word of Light), een gesproken oratorium. Het ontstaan van dat werk,
beschreven in het dagboek van Vladimir Petrić, was verbonden met veel problemen. Een
aantal daarvan bestond uit interne, creatieve problemen, omdat de auteurs ritueel theater
wilden maken, waar zij heel precies de rol en de hoeveelheid muziek in relatie tot de tekst,
maar ook alle scenische details moesten bepalen (decor, kostuums, choreografie). En een
tweede groep problemen kwam voort uit de politieke omgeving in toenmalig Joegoslavië,
waar de aandacht voor de middeleeuwse cultuur van één bepaalde bevolkingsgroep (in de
staat Joegoslavië) werd gezien als een nationalistische provocatie voor het regime.
Daarvoor waren twee grondredenen: het verband met de religie, die in de socialistische
maatschappij verbannen was, en de separatistische aard van dit soort culturele erfenis,
omdat de Joegoslavische volkeren in de middeleeuwen onafhankelijke, vaak onderling
vijandige feodale staten vormden. Daarom was het voor deze drie kunstenaars heel
moeilijk een theater te vinden waar een destijds zo radicaal en ongewoon project kon
plaatsvinden. Een aantal theaters heeft dat geweigerd. Daarover schreef Vladimir Petrić in
Daarover vertelde Ljubica Marić in het interview uit 1995 voor Studio B (uit Belgrado) het volgende:
‘De prachtige poëzie van Marko Ristić. Ik sta er even bij stil, want ik herinner me dat hij me zijn boeken
stuurde met de opdracht “in de aanmatigende hoop dat u uw eigen en mijn muziek in deze poëzie zult vinden
[...]” Ik bladerde ze lange tijd door en dacht “helaas zal ik die niet vinden”. Toen stuitte ik op het gedicht
Prag sna dat me volkomen aantrok, veroverde en inspireerde...’
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Daarover schreef ook Jerotić in zijn boek Sećanja: ‘Februari 1971. Ik blijf met Vasko Popa tot vier uur ’s
morgens praten bij Ljubica [...] Wanneer Ljubica zich laat meeslepen door de filosofie, verliest ze zich erin,
ze gaat erin op, want die filosofie, met de abstracte denkwijze die haar beheerst, onderscheidt zich door een
algemene geest, en niet één Geest. Vasko zei op een gegeven moment tegen haar: ‘‘Het concrete historische
moment, hier en nu, waarin je bent geboren, met zo’n gezicht, zo’n naam uit bepaalde ouders, valt niet te
negeren. En dat is nog steeds een christelijk moment [...]’’.Vasko was heel oprecht. Hij sprak over zijn
behoefte iets te weten te komen uit zijn kindertijd, een tijdperk waarover alleen de gestorvenen hem iets
kunnen zeggen, en wel zijn moeder en twee gestorven vrienden. Hij hoopt dat hij hen in de dood zal
ontmoeten. Ljubica zegt dat ze jaloers op hem is.’ p. 31.
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Interview 1996.
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Alleen de componist Dušan Radić componeerde werken op bijna het complete oeuvre van Popa, maar ook
tientallen andere componisten schreven tot op de dag van vandaag muziek op zijn verzen. Volgens Peričić,
Muzički stvaraoci u Srbiji.
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zijn dagboek op 2 mei 1962:
Ljubica belde me op om te vragen of ik haar wilde bezoeken. Ze was bij de directie
van de opera geweest en had gepraat over Slovo svetlosti. Ze had begrepen dat ze
zich terugtrekken. Beweegreden: niet het juiste moment, misschien even laten liggen,
zodat er wat tijd overheen gaat, ze zagen elkaar nog wel... Wat haar het meest
verwonderde was dat Danon haar had gezegd dat hij had gehoord dat de tekst een
chauvinistische bijklank had! Dat had ze categorisch afgewezen, met de bewering dat
een ieder die dat beweerde in feite zelf last had van chauvinisme. Haar stellingname
begeesterde me: ik weet heel goed dat Ljubica niet aan zulke vooroordelen lijdt en
dat gevoelens van dien aard haar vreemd zijn.229
Ten slotte vonden zij eindelijk Srpsko narodno pozorište (het Servische Nationale Theater)
in Novi Sad bereid, waar op 20 februari 1967 de première van Slovo svetlosti plaatsvond.230
Mladen Jagušt dirigeerde het koor en het orkest van dat theater. De recensies waren slecht
vanwege de zogenaamde politieke provocaties in dat stuk.231 Er waren maar negen
voorstellingen en dit theaterwerk is later door de staatscensuur verboden. Toch is de
vriendschap tussen Marić en deze kunstenaars ononderbroken voortgezet, ondanks de
fysieke afwezigheid van Petrić, die sinds 1969 in Amerika woont.232
De vriendschap met de dichter Miodrag Pavlović was gebaseerd op Marić’ bijzondere
interesse voor poëzie. Marić en Pavlović voerden lange gesprekken over de betekenis en de
zin van poëzie. Hij is de samensteller van de Antologija srpskog pesništva od XIII do XX
veka (Anthology of the Serbian poetry 13th-20th century), waaruit Marić veel inspiratie
heeft geput (Octoïcha 1, Music of Sound, Torso). Pavlović was ook degene die als eerste
zijn mening gaf over haar poëtisch-filosofische bundel Tablice. Pavlović heeft Ljubica
Marić in zijn autobiografische roman Drugi dolazak (De tweede aankomst) met volgende
woorden beschreven:
Je kon die jaren nergens gemakkelijker naar toe gaan voor een gesprek dan naar
Ljubica Marić: ze kon overal over praten. Bij alles had ze een eigen en onwillekeurig
heel persoonlijke benadering. Het enige onderscheid tussen ons was dat zij lang kon
praten en dat ook leuk vond, alsof ze nooit sliep [...] Zoran Mišić zat graag bij haar,
en daarom nam ik hem mee als versterking. Eerst ging het over boeken, alsof zij meer
las dan wij. En ze vroeg naar boeken die zij nog niet te pakken had gekregen. Toen
over concerten. En over schilders en filosofen. Over de mystieke leer van de
Egyptenaren. Het moeilijkst kreeg ik haar aan de praat over muziek. Dan was ze kort
van stof. Ze hield noch van Beethoven noch van iets wat elementen van muzikale
retoriek en competitie in klank met een imaginaire gesprekspartner bevatte. Ze sprak
zelden over haar eigen werken [...]. Het viel me op dat zij een schitterende
gesprekspartner was, maar dat ik het alleen leuk vond haar 's nachts te zien. Hoewel
ze in haar verfijnde vrouwelijkheid niets had dat naar beneden, naar de aarde trok,
was de nacht haar natuurlijke kader [...] Met haar kon je gemakkelijk afspraken
229

Vertaling Reina Dokter.
Slovo svetlosti, Prikazanje u šest slova, Dramska obrada Zorana Mišića (Word of Light, mirakelspel in
zes woorden, toneelbewerking Zoran Mišić), Srpsko narodno pozorište, Novi Sad, 1967.
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Melita Milin, ‘Slovo svetlosti. O obrednosti u pozorištu’ (‘Word of Light. Het ritueel theater’), Zbornik
Matice srpske br. 37, Novi Sad, 2007.
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In zijn boek Sećanja schreef Jerotić: ‘... Vlada Petrić, haar liefste vriend...’, p. 34.
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maken, zoals met bijna alle mensen die terzijde van de maatschappij leven en niet
veel waarde hechten aan wat de maatschappij kan eisen.233
Met Ljubomir Simović heeft Ljubica Marić in de laatste twee decennia van haar leven
vriendschap ontwikkeld. Ze hebben in de jaren tachtig samen door West-Servië gereisd.
Daar heeft ze een gedicht geschreven en aan hem opgedragen. Dit gedicht heeft Ljubomir
Simović in 2009 terug gevonden. Tijdens haar leven hoopte Ljubica Marić haar poëzie en
dagboeknotities te publiceren en als redacteur wilde ze Ljubomir Simović hebben. Bij de
uitgave uit 2009 kon hij geen hoofdredacteur zijn, maar hij deed het redactiewerk en
schreef een aanbevelingsbrief aan de uitgever. In deze brief stond:
... Deze notities zijn interessant, onconventioneel, vaak lucide geschreven. Ze
onthullen een uitzonderlijke creatieve persoonlijkheid met een zeer grote integriteit
en zouden van onschatbaar nut kunnen zijn voor degenen die het werk van Ljubica
Marić bestuderen.234
Pavle Stefanović was jarenlang een bijzondere vriend van Ljubica Marić. 235 Hij behoorde
tot de heel beperkte groep van haar vrienden voor wie zij haar nieuwste muziek
voorspeelde. Vooral met Songs of Space was dat van grote betekenis voor Marić: zodra zij
iets nieuws had gecomponeerd, ging ze snel naar hem toe om het voor hem voor te
spelen.236 Zij reisden soms ook samen.237 Pavle Stefanović schreef ook over Ljubica Marić
en haar muziek. Over Songs of Space publiceerde hij bijvoorbeeld een artikel in Književne
novine (Tijdschrift voor literatuur), waar hij schreef:
... Hedendaags is het werk van Ljubica Marić door dat specifieke klimaat van
emotionele spanning... Hedendaags is het door een fantastisch actueel aroma, een
tonus, een gevoelige, van binnenuit opwellende klinkende soort menselijk drama, het
eeuwige, dagelijkse menselijke drama, restloos omgevormd tot een wonderlijk
heldere, bijna zichtbare cavalcade van melodisch, ritmisch en toon-coloristisch
opgebouwde scènes, van ontzetting, onverbiddelijkheid, vergankelijkheid en
geestelijke onbreekbaarheid van de mens in de historie van zijn wonderen.238
Hij publiceerde ook een artikel over haar Passacaglia, waar hij schreef:
... De innerlijke betekenis van een barok opgebouwde, hedendaags beleefde, met de
gevoelens van het heden uitgesproken conceptie van de wereld, een conceptie in
welks abstracte proporties onze muziek naar mijn mening tot op heden nog nooit in
staat is geweest voor zichzelf het recht op een filosofisch ontstaan en bestaan te
Pavlović, Drugi dolazak.
Ljubomir Simović, Zapisi Ljubice Marić (Notities van Ljubica Marić), brief aan Uitgeverij Arhipelag,
Belgrado van 10 mei 2009, ongepubliceerd. Deze brief wordt bewaard in het archief van Ljubica Marić bij
Borislav Čičovački, Stuyvesantstraat 29/2 te Amsterdam.
235
Een aantal van zijn brieven aan Ljubica Marić worden bewaard in het archief van het Musicologisch
Instituut van de Servische Academie van Wetenschap en Kunst en andere brieven worden bewaard in het
privé-archief van de familie Stefanović te Belgrado.
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Volgens Interview 1996.
237
Ze bezochten het 19e ISCM-festival in Venetië in 1956. Deze informatie kregen we van de componiste
Ivana Stefanović, dochter van Pavle.
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Pavle Stefanović, 'Stvaralački podvig Ljubice Marić' ('De creatieve onderneming van Ljubica Marić'),
Književne novine (Tijdschrift voor literatuur), Belgrado, 23 december 1956.
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bevechten...239
Pavle Stefanović was begin jaren zestig adjunct-voorzitter van de Vereniging van
Servische Componisten en hij stelde Ljubica Marić namens deze Vereniging voor als
officiële kandidaat voor het lidmaatschap van de Servische Academie van Wetenschap en
Kunst.240 In zijn eigen dagboek schreef hij verschillende teksten over Marić en haar
muziek, waaronder ook deze zin:
Zij is beslist de enige persoonlijkheid die overal vandaan indrukken en inzichten
ontvangt en die haar eigen belevenissen transponeert tot scheppingen van haar
verbeelding, die zich bedienen van een aantal verschillende uitdrukkingsmiddelen:
schrijven, tekenen, schilderen en componeren!241
Vanaf haar kindertijd tot op hoge leeftijd was Ljubica Marić actief bezig met tekenen,
schilderen en beeldhouwen. Een groot deel van haar tekeningen en schilderijen worden
bewaard in het Archief van de Servische Academie van Wetenschap en Kunst te Belgrado.
Zij maakte vooral tekeningen (potlood op papier), maar ook schilderijen (olieverf op
karton of op klei). Ze tekende vaak tijdens reizen en haar tekeningen zijn figuratief, terwijl
haar schilderijen meestal abstract zijn. Van haar sculpturen zijn twee portretten van haar
moeder en een portret van een man met baard (alle drie kleiplastieken) bewaard. In de
jaren tachtig maakte Marić ook collages. Haar tekeningen werden tijdens haar leven een
keer tentoongesteld, op de tentoonstelling ‘De tekening: ja of nee’, die werd gehouden
tussen 18 juli en 20 augustus 1995 in de Galerie van de Faculteit van Beeldende Kunst te
Belgrado. Tijdens de tentoonstelling over haar leven en werk, die in november en
december 2009 in de Galerie van de Servische Academie van Wetenschap en Kunst werd
gehouden, was het grootste deel van haar werk tentoongesteld. Naast haar eigen artistieke
werk schreef Marić ook teksten en commentaren voor de catalogi bij tentoonstellingen van
haar vrienden en collega’s.242
Ljubica Marić’ passie voor de schilderkunst stimuleerde haar vriendschap met
verschillende Servische schilders. De sterkste vriendschappen had zij met Zora Petrović,
Ljubica Sokić, Ivan Tabaković, Mario Mascarelli en Petar Omčikus (zie hoofdstuk I).
Zora Petrović was een van de twee schilders die Marić toestond haar te portretteren. Ze
schilderde rond 1955 een olieverf op canvas en dit portret is in privé-bezit. Het werd
tentoongesteld op de tentoonstelling over leven en werk van Marić, eind 2009 in de Galerie
Pavle Stefanović, 'Tri suštinske novine u našoj umetnosti' ('Drie essentiële noviteiten in onze kunst'), in
Izraz (Expressie), Belgrado, 1958.
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Deze brief wordt bewaard bij de componiste Ivana Stefanović te Belgrado.
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In 2009 schreef Ivana Stefanović een tekst over deze vriendschap, getiteld Ljubica Marić i Pavle
Stefanović (Ljubica Marić en Pavle Stefanović). Deze tekst presenteerde ze op de internationale conferentie
van musicologen Spaces of modernism: Ljubica Marić in Context, 5-7 november 2009.
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‘Wie zal de woordeloze taal van kleuren en klanken en vormen en bewegingen en van de vreemde
verbindingen van woorden en begrippen verstaan, als hij de aanwezigheid van de levende idee niet kan
aanvoelen of deze hem niet wordt opgelegd – van die geest met de vele gezichten der dingen, die aanwezig is
in alles wat geschapen is en afwezig uit alles wat gemaakt is – welke de wet van alle wetten is in de kunst,
welke als enige in staat is te verlichten met klank en te klinken met kleur en te daveren of te trillen met
vormen en een poëtisch woord – welke de maatstaf is van alle waarden van alle kunstwerken op de wereld.’
Marić, commentaar voor de tentoonstelling van de Belgradose groep in het Museum van Toegepaste Kunst te
Belgrado, 21 december 1958 - 5 januari 1959, ongepubliceerd manuscript, Musicologisch Instituut van de
SANU, Belgrado.
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van de Servische Academie van Wetenschap en Kunst. Tijdens hun leven ontmoetten
Marić en Petrović elkaar regelmatig op de Servische Academie van Wetenschap en Kunst,
maar verder is over de inhoud en de ontwikkeling van hun vriendschap weinig bekend.
Ljubica Sokić was een van de intiemste vriendinnen van Marić, decennia lang tot op de
laatste dag. Ze hebben elkaar ontmoet op de zogenoemde arbeidsacties na de Tweede
Wereldoorlog en later ontmoetten zij elkaar regelmatig privé en op de Servische Academie
van Wetenschap en Kunst (waar Sokić op de hoogste verdieping haar atelier had).243 Ze
gingen vaak samen naar concerten en tentoonstellingen. Later voerden zij hele nachten
lang telefonische gesprekken. Sokić schilderde voor Marić ansichtkaarten, verjaardags- en
nieuwjaarskaarten en gaf haar die als geschenk (vaak per post opgestuurd).244
De vriendschap met de schilder Ivan Tabaković ontwikkelde zich binnen de activiteiten
van de Servische Academie van Wetenschap en Kunst. Op 19 maart 1975 maakte
Tabaković een portret van Marić (potlood op papier) tijdens een bijeenkomst van de leden
van de Kunstafdeling van de Academie. Ljubica Marić schreef ook een tekst, geïnspireerd
door de kunst van deze schilder.245
Mario Mascarelli was een heel intieme vriend van Ljubica Marić. Zij hebben elkaar in de
jaren vijftig ontmoet, toen hij lid was van de kunstenaarsgroep genaamd de Belgradose
groep. Zij werd door hem gestimuleerd om actief met de schilderkunst bezig te zijn. In een
periode van haar leven (waarschijnlijk begin jaren zeventig) stond haar piano ook in zijn
atelier en componeerde zij daar. Hun afspraak was dat zij daar overdag werkte en hij ‘s
nachts.246 Men zou kunnen zeggen dat ze op zo’n ongewone manier een paar jaar hebben
samengewoond. Marić schreef de tekst voor Mascarelli’s tentoonstelling getiteld Mesečevo
konačište (De herberg van de maan), gehouden in januari 1961 in het Museum voor
Toegepaste Kunst.247
De schilder Petar Omčikus leefde en werkte sinds 1954 in Parijs, daarom konden Ljubica
Marić en hij elkaar niet vaak zien. Marić bezocht Parijs (na de Tweede Wereldoorlog) in
1955, in 1980 en in 1992 en ze had dan intensieve contacten met Omčikus en zijn vrouw
Kosa Bokšan.248 Omčikus bezocht Marić regelmatig, elk jaar wanneer hij naar Servië
243

Na de Tweede Wereldoorlog waren de arbeidsacties voor de jongere generaties van Joegoslaven een
georganiseerde (en verplichte) manier van wederopbouw van het land. Volgens Antić, Kratka istroija Srbije.
244
Deze kaarten worden bewaard in het Musicologisch Instituut van de SANU te Belgrado.
245
‘Bepaalde onbekende sensoren dienen die niet aflatende geest van het scheppen, delen hem steeds nieuwe
en nieuwe betrekkingen en betekenissen mee van datgene wat vorm zal krijgen in de artistieke prestatie, in
imaginaire, maar ware werelden, tot dusver niet geschapen, maar allang nabij. Als de ontvanger van het werk
in zijn binnenste maar een resonator heeft, herkent hij dan ook wat hij nooit heeft gezien, wat hij nooit heeft
gehoord, hij herkent het en krijgt er tegelijkertijd inzicht in.’ Marić, ‘Povodom dela Ivana Tabakovića’ (‘Naar
aanleiding van het werk van Ivan Tabaković’), ongepubliceerd manuscript, Musicologisch Instituut van de
SANU, Belgrado.
246
Volgens catalogus van de tentoonstelling Ljubica Marić, 1909-2003, tajna-tišina-tvorenje.
247
‘Bij iedere willekeurige kunstvorm waagt elke scheppende kunstenaar het met zijn eigen maat de wet te
tonen en de vergankelijkheid te dwingen tot voortduren – en al het scheppen in een eigentijdsheid bereikt
juist door die verschillende maten één gemeenschappelijke maat en ze bevestigen elkaar [...] De herberg van
de maan biedt zijn eigen maat en, zoals alles wat in de juiste zin geschapen is, die onmeetbare maat die de
kleur van zilver of de duurzaamheid van een droom heeft.’ Marić, uit de catalogus voor de tentoonstelling
2009.
248
Marić ging op studiereizen naar Parijs; deze reizen werden gefinancierd door het Ministerie van Cultuur
van Servië of door de SANU. Volgens catalogus van de tentoonstelling Ljubica Marić, 1909-2003, tajnatišina-tvorenje.
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kwam.249 Toen in 1999 de NAVO-bombardementen op Servië plaatsvonden, gaf Marić het
grootste deel van haar schilderijen en tekeningen aan Omčikus om deze in Parijs te
bewaren. Ze vond dat die bij hem veilig zouden zijn. Omčikus heeft deze tekeningen en
schilderijen in 2004 naar Belgrado teruggebracht. Ze zijn gedeponeerd in het Archief van
de Servische Academie voor Wetenschap en Kunst.
Ljubica Marić was ook zeer geïnteresseerd in de wetenschappen, vooral in de
natuurwetenschappen. Ze las boeken over natuurkunde en deze boeken vormden een
belangrijk deel van haar bibliotheek. Zij had contacten met verschillende wetenschappers.
Geoloog en natuurhistoricus dr. Nikola Pantić was een van haar beste vrienden. Diverse
wetenschappelijke gebieden en de verbanden daartussen waren voor Marić interessant en
Pantić en zij hadden lange gesprekken die haar sterk inspireerden voor haar eigen werk.250
Aan het eind van zijn leven was Pantić bezig met een kunstproject waar de teksten van
verschillende schrijvers, dichters en filosofen over de aarde een poëtische eenheid
vormden, samen met de muziek van Marić. Hij stelde de tekst samen en zij beiden hebben
de muziek gekozen. Dit project is tijdens het leven van Marić en Pantić niet tot een einde
gebracht, maar is in 2007 voltooid door medewerkers van de Servische Academie van
Wetenschap en Kunst en in de vorm van een cd gepresenteerd, onder de naam Harmonija u
kamenu (Harmonie in steen).
Een bijzondere vriendschap, die duurde van 1967 tot 1975, ontstond met de belangrijke
Servische psychiater en theoloog Vladeta Jerotić. Over Ljubica Marić en haar relatie tot de
religie, de basis voor hun gesprekken, schreef Jerotić in zijn boek Sećanja:
Ljubica heeft meermalen gezegd dat ze zich schuldig voelde aan de dood van haar
moeder en ze was daar door geen enkele redenatie van af te brengen, zelfs niet
wanneer ze af en toe een objectieve reconstructie van de gebeurtenissen toestond,
waarin werkelijk geen sprake kon zijn van enige schuld.
Na haar moeders dood bleef ze voorgoed weg van de Muziekacademie, ze kwam
maandenlang haar huis niet uit en ze leest nog steeds geen krant en zet de radio niet
aan.
De tijd die ze werkelijk alleen doorbrengt, vult ze op buitengewone wijze met allerlei
geestelijke activiteiten. Ze tekent, schrijft en leest, voornamelijk op het gebied van de
natuurkunde en de astronomie waar die raakvlakken hebben met de filosofie, of ze
denkt na [...]. Ze houdt zich niet meer bezig met componeren, maar met het maken
van kleine tekeningen, het schrijven van aforismen en het lezen van interessante
boeken. Haar moeders dood lijkt een negatieve uitwerking te hebben op haar
compositorische vermogens [...]. De rest van de tijd komen er zorgvuldig gekozen
vrienden bij haar, van wie ze de kring niet wenst uit te breiden.
Tegenover de natuur staat ze altijd vol bewondering en eerbied en ze spreekt graag
Volgens gesprekken door B. Č. met Ljubica Marić en met Petar Omčikus, gehouden in de periode 19992003.
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Het werk van Nikola Pantić omvatte diverse gebieden van natuurwetenschappen: geologie, paleontologie,
meteorologie, petrologie, natuurkunde, biochemie en botanica, waarover hij ook schreef in zijn omvangrijke
boek Zapisi iz geološke istorije (Notities uit de geologische geschiedenis), Zavod za grafičku tehniku TMF,
Univerzitet u Beogradu, Belgrado, 2002.
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van de Geest van de natuur, hoewel die Geest bij haar moeilijk gelijk te stellen valt
met ons gebruikelijke begrip van God. Het is alsof het eerder een soort onbewuste
Geest is die het alles regelt op grond van een onophoudelijk samenvoegen en weer
scheiden van de elementaire deeltjes daarvan.
Ze is een groot tegenstander van ieder systeem, van alles van gesloten aard. Daarom
heeft ze ook ten opzichte van het christendom geen bepaald en zeker geen betrokken
standpunt. Ze wordt meer geïnspireerd door de diepe gedachten van het oude India of
China dan door het evangelie.
Juist omdat een God die niet zou lijden vanwege het menselijk lijden voor haar
onvoorstelbaar is, concludeert zij dat er geen God is [...] Volgens haar is de
menselijke ziel altijd en overal dezelfde, zodat alleen die het geheim is dat uit zijn
archetypen hetzelfde voortbrengt [...]. Het leven is [...]volgens Ljubica een doel op
zich, het verklaart zichzelf voldoende door zijn bestaan
Ljubica is in haar diepste wezen een religieuze mens. Ze wil alleen beslist niet te
biecht gaan uit gerechtvaardigde of ongerechtvaardigde angst voor beperking.
Vandaar dat Lao Tse haar, begrijpelijkerwijs, het meest na staat.251
Samenvattend kan worden gesteld dat de brede contacten, die Ljubica Marić na de Tweede
Wereldoorlog had, zijn samengesteld uit de belangrijkste en invloedrijkste
persoonlijkheden in de kunst en deels de wetenschap van het naoorlogse Servië, waartoe
zij zelf ook behoorde (zie hoofdstuk I). Het grootste deel van deze kennissen behoorde tot
haar generatie, maar zij sloot ook sterke vriendschappen met jongere mensen, vooral met
veel jongere uitvoerende musici.252 Veel minder vrienden behoorden tot de oudere
generaties. Haar meest belangrijke vrienden waren schrijvers en beeldende kunstenaars en
veel minder componisten. Ze heeft in de eerste jaren na de bevrijding de negatieve kant
gezien van de communistische indoctrinatie en ze streefde zelf niet naar invloedrijke
maatschappelijke posities binnen het communistische regime. Daarom had ze geen privécontacten met vertegenwoordigers van dit regime (maar wel professionele). Ook had ze
relatief weinig contact met mensen uit de theaterwereld en de filmkunst. Als vrienden
zocht ze altijd veelzijdige persoonlijkheden met bredere interessen. Daarom was haar
vriendenkring een bijzondere groep uit de intellectuele en artistieke elite in toenmalig
Servië.
Contacten met buitenlandse kunstenaars
Tijdens de vijfenzestig jaren die ze in Belgrado doorbracht heeft Ljubica Marić, behalve de
paar keer dat zij vanwege haar muziek naar het buitenland reisde (Parijs, Dresden, SovjetUnie, Amsterdam),253 weinig contacten met buitenlandse collega’s gehad. Toch kwam een

Jerotić, Sećanja, p. 9-44.
Haar vrienden onder schrijvers en beeldende kunstenaars waren meestal tot 25 jaar jonger dan zij en onder
de uitvoerende musici zelfs tot meer dan 50 jaar.
253
Ze was in 1948 in Praag, in 1955, 1980 en 1992 in Parijs, in 1956 in Venetië, in 1976 in Dresden, in de
Sovjet-Unie in 1978, aldaar op de tournee van het Belgrado Filharmonisch Orkest (het orkest speelde
Byzantine Concerto in Kaunaus, Tartu en Leningrad), en in 1996 was ze in Amsterdam. Volgens catalogus
van de tentoonstelling Ljubica Marić, 1909-2003, tajna-tišina-tvorenje.
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aantal van deze componisten in contact met haar.254 De meest belangrijke daarvan waren
Witold Lutosławski, Dmitri Sjostakovitsj, Igor Stravinsky, Marius Flothuis en de
muziekwetenschapper Nicolas Slonimsky.
Met Lutosławski had Marić geen direct contact. In de jaren zestig kwam componist Enriko
Josif uit Polen terug met een brief voor haar van Lutosławski. In deze brief stonden,
volgens Marić,255 loftuitingen van Lutosławski over de Songs of Space, die hij ergens
(misschien in Brussel in 1957 of in Praag in 1967 of in Wenen in 1968) had gehoord. Het
is niet bekend of zij hem heeft teruggeschreven, omdat Marić nooit iets over een antwoord
heeft gezegd en er na haar dood geen sporen zijn gevonden van schetsen voor een
dergelijke brief.
In 1961 kwam Stravinsky voor een bezoek naar voormalig Joegoslavië. Hij verbleef enige
tijd in Belgrado.256 Dat was de laatste keer dat Ljubica Marić hem zag en sprak. Hun
belangrijkste gespreksthema was, volgens het interview met Marić uit 1996, de mogelijke
rol van de Byzantijnse kerkmuziek in de moderne muziek.257 Het is niet bekend of zij nog
over andere thema’s hebben gesproken.258
Het belangrijkste contact met buitenlandse componisten was voor Marić dat met
Sjostakovitsj, in Belgrado in 1963. Sjostakovitsj bezocht Belgrado en daar werd ter ere van
hem een aantal concerten georganiseerd. Op een van de concerten werden de Songs of
Space uitgevoerd. Sjostakovitsj was zo enthousiast over deze compositie dat hij op de
persconferentie alleen over Marić en haar werk heeft gesproken.259 Hij heeft Ljubica Marić
persoonlijk beloofd dat hij in Moskou een concert met haar muziek zou organiseren, met
Kiril Kondrashin als dirigent. Dat is jammer genoeg nooit gerealiseerd, waarschijnlijk
vanwege het gebruik van de kerkmuziek in het werk van Marić, dat de communistische
regimes van zowel de Sovjet-Unie als het toenmalige Joegoslavië niet openbaar wilden
tolereren.260
Toen Nicolas Slonimsky het boek Music since 1900 schreef, kwam hij in de jaren zestig
ook naar Belgrado. Hij bezocht Ljubica Marić in haar appartement, waar zij hem een aantal
partituren liet zien.261 In zijn bovengenoemde boek heeft hij over het Wind Quintet en het
Byzantine Concerto geschreven:
... and a remarkably involute but molecularly coherent Quintet for wind instruments
by the 24-year-old [...] composer Ljubica Marić.
Byzantine Concerto for piano and orchestra by the 54-year-old Serbian composeress
254

Vanwege de uitvoeringen van haar werken in het buitenland had ze contact met een aantal dirigenten,
onder wie André Cluytens, Friedrich Zaun, Karel Ančerl, Albert Rosen, Herbert Blomstedt, Vladimir
Fedoseyev en Horst Förster. Volgens de woorden van Marić waren deze contacten uitsluitend op de concrete
uitvoeringen gericht.
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Interview 1996.
256
Tijdens de eerste week van oktober 1961.
257
Zie voetnoot 476.
258
Tijdens zijn verblijf in Belgrado werd een aantal foto’s gemaakt met Stravinsky, Ljubica Marić en andere
Servische componisten.
259
Zie voetnoot 15.
260
Interview 1996.
261
Ibid.
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Ljubica Marić, in three movements, thematically derived from elements of ancient
Byzantine chants, set in baroque form and embellished by atonal and polytonal
techniques.262
Een van de mooiste en meest ontroerende contacten van Ljubica Marić was met Marius
Flothuis in de laatste jaren van hun leven. In het programma van De IJsbreker in januari
1995 zag Flothuis de aankondiging voor een concert met kamermuziek van Marić en hij
kwam dat concert beluisteren. Na het concert wilde hij met de organisatoren praten.263 Hij
wilde zoveel mogelijk over Ljubica Marić weten. Hij vertelde dat hij haar sinds de Tweede
Wereldoorlog probeerde te vinden, maar het enige wat hij had gevonden was de
wereldpremière van Ostinato super thema Octoïcha in Warschau, in 1963. Kort na het
concert in januari 1995 schreef Flothuis een brief aan Marić en zo begon hun
correspondentie. In 1996 hebben zij elkaar eindelijk persoonlijk leren kennen, in De
IJsbreker te Amsterdam, op de presentatie van een cd met Marić’ kamermuziek,
uitgegeven door Emergo Classics. Flothuis sprak op de presentatie over Marić en haar
muziek en overhandigde haar het eerste exemplaar van de cd. Hun correspondentie duurde
tot de dood van Flothuis in 2002.
Uit de correspondentie tussen Ljubica Marić en Marius Flothuis:
Liebe Frau Marić – sehr herzlichen Dank für Ihre CD Aufnahme (Threshold of
Dream) mit der (zu) schöne Widmung! Ich schreibe ein bisschen verspätet, da ich in
den vergangenen Wochen einen musikwissenschaftlichen Auftrag ausführen musste,
der mich sehr viel Zeit kostete.... Ich wünsche Ihnen alles gute, besonders
Gesundheit!
Herzlichst, Ihr Marius Flothuis264
Sehr verehrter lieber Herr Flothuis,
Ich denke an Sie mit grosser Dankbarkeit wegen Ihres kräftigen Einsetzens, das
meine Musik auch ausser meiner Heimat an die Zuhörer gelangt. Besonders freut es
mich, dass ich in Sie... einen Zeugen aber auch Mitgenossen in der gemeinsamer
wahrhaften Ergebenheit dem Schöpfen habe, weil das etwas darstellt, was in dieser
alzu schwerer Zeit in der Lage ist, dem Bestehen den Sinn zurückzugeben....
Mit freundlichsten Grüssen, Ihre Ljubica Marić265
In 1997 zette Marius Flothuis zijn autoriteit persoonlijk in om een muziekuitgever voor de
werken van Ljubica Marić te helpen vinden. Daarom schreef hij een aanbevelingsbrief aan
Furore Verlag uit Kassel. In 1999, voor het concert ter gelegenheid van de 90ste verjaardag
van Ljubica Marić, dat op 25 april werd gehouden in de Bachzaal te Amsterdam, schreef
hij een welkomstwoord, dat door de bariton Lieuwe Visser aan het begin van dat concert
werd voorgelezen. Deze brieven worden bewaard in het huis van Borislav Čičovački te
Amsterdam.
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Slonimsky, Music since 1900, p. 360.
De Stichting Barka, met name Borislav Čičovački en Srđan Fink.
264
Een deel uit de brief van 05-02-1999.
265
Een deel uit de brief van maart 1999. Ljubica Marić heeft deze brieven in het Servisch geschreven en liet
ze vertalen. De vertaalster was mevrouw Olga Momčilović, de bibliothecaresse van de Servische Academie
van Wetenschap en Kunst. De originele brieven van Marić in het Servisch zijn nooit gevonden.
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Samenvattend kan worden gesteld dat Ljubica Marić, omdat zij na de Tweede
Wereldoorlog relatief zelden naar het buitenland is gereisd, vooral contacten had met de
buitenlandse kunstenaars die naar Belgrado zijn gekomen (Stravinsky, Sjostakovitsj,
Slonimsky) of die brieven aan haar of over haar hebben geschreven (Lutosławski). Op deze
keuze van buitenlandse contacten had zij dus geen invloed. Tijdens haar verblijf van een
maand in Parijs (februari 1955) heeft ze waarschijnlijk ook de componisten van de toen
avant-gardistische stromingen ontmoet, zoals Boulez en Xenakis, vooral omdat deze
componisten bevriend waren met de schilder Petar Omčikus, de gastheer van Marić in
Parijs.266 Maar Ljubica Marić heeft dat nooit genoemd. Daarnaast kan zij tijdens de drie
opeenvolgende festivals van Music-Biënnale in Zagreb (1961, 1963, 1965) Messiaen,
Nono, Stockhausen, Maderna en Kagel hebben ontmoet, maar ook dat heeft ze nooit
vermeld. Ze heeft de muziek van Messiaen, Xenakis en Ligeti persoonlijk zeer
gewaardeerd,267 en in het boek met haar notities Zapisi staat een commentaar over het
Derde hoboconcert van Bruno Maderna.268 Op dezelfde manier werd het contact met
Flothuis gerealiseerd: Flothuis heeft eerst contact gelegd en hij was de gastheer op de
presentatie van de cd met Marić’ kamermuziek in toenmalige Muziekcentrum De IJsbreker
te Amsterdam. Dat alles bevestigt een eigenschap van Ljubica Marić – ze probeerde zo
geïsoleerd mogelijk te leven en daardoor zocht zij zo min mogelijk contact met mensen.269
Maar aan de andere kant stond zij niet a priori negatief tegenover vriendschappen: ze
verwelkomde de mensen bij wie zij een mogelijkheid van een vriendschap zag, maar zette
waarschijnlijk nooit de eerste stap om contact te leggen.

Deze informatie is verkregen van Petar Omčikus in Parijs tijdens het bezoek van Borislav Čičovački in
1999.
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Interview 1996.
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‘Bruno Maderna - hoboconcert - bravo! Prachtig!’, Marić, Zapisi, p. 24.
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Interview 1996.
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III. HET MUZIKALE OEUVRE VAN LJUBICA MARIĆ DE PROBLEMATIEK VAN DE NOMENCLATUUR EN
DE CHRONOLOGIE VAN DE COMPOSITIES270
Gedurende haar vierennegentigjarige leven heeft Ljubica Marić meermalen de gelegenheid
gehad om een lijst van haar werken samen te stellen. Na de Tweede Wereldoorlog had de
Vereniging van Componisten van Servië zo’n lijst nodig voor de uitgave van een catalogus
met werken uit de Servische muziek (van de leden van de Vereniging) en later, in 1963,
vormde de lijst een integraal onderdeel van haar aanmelding voor het lidmaatschap van de
Servische Academie van Wetenschap en Kunst (SANU). De werken van Ljubica Marić
zijn daarna op een lijst gezet voor de samenstelling van het Jaarboek van de SANU van
1977, en er zijn aanvullingen ingebracht in het Jaarboek van 1987. Die lijst is tijdens het
leven van de componiste voor het laatst gereviseerd en aangevuld in 1997, na het sluiten
van het contract met uitgeverij Furore Verlag in Kassel (Duitsland). Op die lijsten, aan de
samenstelling waarvan de componiste rechtstreeks heeft deelgenomen, zijn verschillende
catalogi gebaseerd (in de eerste plaats die van de Vereniging van Componisten van Servië
en van uitgeverij Furore Verlag), en daarnaast vormden ze de basis voor alle
encyclopedische lemma’s, bestemd voor uitgaven op het grondgebied van voormalig
Joegoslavië en Servië, en in het buitenland, evenals voor hoofdstukken van boeken, gewijd
aan het oeuvre van Marić. Hiervan is het boek van Vlastimir Peričić, Muzički stvaraoci u
Srbiji, qua omvang en betrouwbaarheid van de feiten het belangrijkst. Een laatste lijst is
gemaakt door dr. Melita Milin ten behoeve van de catalogus van de tentoonstelling
'Ljubica Marić, 1909-2003, tajna-tišina-tvorenje', uitgegeven door de SANU in november
2009.
Ondanks al die gepubliceerde lijsten met composities zijn er toch nogal wat
onduidelijkheden en twijfels gebleven in verband met het oeuvre van Ljubica Marić. Die
hebben vooral betrekking op de jaren waarin de composities zijn ontstaan, verder op de
titels van enkele werken, maar ook op het aantal composities zelf, gelet op enkele nieuwe
onderzoeken en ontdekkingen. Een van de fundamentele bronnen voor de nieuwe en
veranderde staat van de gegevens inzake de werken van Marić vormt het interview met
Borislav Čičovački, gehouden in 1996 in Amsterdam, tijdens haar bezoek ter gelegenheid
van de uitgave van een cd met haar kamermuziek (uitgave Emergo Classics Nederland).
Dat interview is opgenomen op digitale cassettes en wordt bewaard in het Archief van
Ljubica Marić, dat is gevestigd in de woning van de interviewer in Amsterdam.
Dit hoofdstuk behelst een kritisch overzicht van de chronologie van het ontstaan van de
composities van Ljubica Marić, de vaststelling van de definitieve nomenclatuur van de
composities in het Servisch en het Engels, een poging tot vastlegging van de data van de
eerste uitvoering van de composities evenals de fysieke lokalisatie van een aantal
manuscripten, naast het verstrekken van een lijst van de in druk verschenen uitgaven. Bij
de samenstelling van deze chronologische lijst zijn alleen composities in aanmerking
genomen die duidelijk voltooid waren, dat wil zeggen die zijn uitgevoerd, opgenomen en
Dit hoofdstuk is gepresenteerd tijdens het symposium over de muziek van Ljubica Marić, georganiseerd
door de Servische Academie van Wetenschap en Kunst (SANU) in Belgrado in 2009 en is in zijn geheel
gepubliceerd in de uitgave bij dat symposium, Prostori modernizma: opus Ljubice Marić u kontekstu muzike
njenog vremena, SANU en Muzikološki institut SANU, Belgrado, 2010 (p. 353-378). Later is dit hoofdstuk
gecorrigeerd in verband met nieuwe gegevens.
270

70

in druk verschenen, en die op een of meer in het verleden opgestelde lijsten met werken
van Marić stonden. Onvoltooide composities, schetsen en onbetrouwbare (niet
gedocumenteerde) informatie over het bestaan van een aantal composities zijn bij deze
gelegenheid buiten beschouwing gelaten. Alle bewaarde manuscripten van composities van
Ljubica Marić bevinden zich, voor zover in de tekst niet anders vermeld, in het
Musicologisch Instituut van de SANU.
CHRONOLOGISCHE LIJST VAN VOLTOOIDE COMPOSITIES
Tuga za đevojkom (Sorrow for the Girl)271 voor mannenkoor, 1928
Hoewel in het Jaarboek van de SANU van 1977, boek LXXXIV, 1929 wordt genoemd als
jaar van ontstaan van deze compositie, stellen we definitief vast (en wel het op grond van
interview met de componiste uit 1996) dat dit de eerste compositie is die, hoewel ontstaan
ten tijde van haar studie bij Josip Slavenski, niet behoort tot compositorische probeersels,
maar een voltooid werk is, dat wil zeggen een echt ‘opus 1'. Aangezien die compositie,
volgens van de componiste verkregen informatie, is gecomponeerd vóór de Sonata
fantazija voor viool solo (geschreven in de zomer van 1928), veronderstellen wij dat ze is
ontstaan in de eerste helft van 1928, zo niet eerder. Ljubica Marić heeft dat koorwerk zelf
aangeduid als haar eerste volwaardige, voltooide compositie. In de catalogus van de
Vereniging van Componisten van Servië uit 1953 wordt dit werk niet vermeld en bij
Peričić evenmin. In het Jaarboek van de SANU van 1977 wordt de titel Tuga za djevojkom
opgevoerd. Voor de uitgave bij uitgeverij Furore Verlag (fue 7830) heeft Ljubica Marić de
definitieve (of liever de oorspronkelijke) titel bevestigd waarin de gejotiseerde versie van
de medeklinker d is gebruikt - đevojka. Ljubica Marić heeft ook de Engelse titel Sorrow
for the Girl goedgekeurd. De compositie is in première gegaan op 21 november 1929 in
Belgrado, bij de viering van de feestdag van de H. Aartsengel Michael (wat ook is
bevestigd in het interview uit 1996). Ze werd uitgevoerd door het koor ‘Obilić’, terwijl de
naam van de dirigent niet met zekerheid is vast te stellen. De ene mogelijkheid is dat het
koor werd gedirigeerd door Lovro von Matačić, de gastheer van de viering, 272 de andere dat
het Jovan Bandur is geweest, die in die tijd het koor leidde. Het is niet bekend of er latere
uitvoeringen zijn geweest. De enige bestaande opname is in 2005 gemaakt door het koor
van de Servische Radio en Televisie onder leiding van dirigent Mladen Jagušt.
Sonata fantazija (Sonata fantasia) voor viool solo, 1928/9
In het Jaarboek van de SANU van 1977 wordt aangevoerd dat het ontstaansjaar 1929 is,
maar Ljubica Marić heeft in haar commentaar bij deze compositie, dat ze heeft geschreven
bij het in druk verschijnen van de partituur van Sonata fantazija bij Furore Verlag,
uitdrukkelijk aangegeven dat de compositie is ontstaan tijdens de zomer van 1928. Dat is
ook gepubliceerd in het boekje bij de cd Prag sna, uitgegeven door Terpsihora, 1997,
evenals in de Zapisi van de componiste, uitgekomen in 2009 bij uitgeverij Arhipelag in
Belgrado. Bekend is dat Ljubica Marić die compositie zelf heeft uitgevoerd op het concert
van afgestudeerde studenten compositie van de Muziekschool op 16 juni 1929, in zaal
‘Korzo’ in Belgrado. Aangezien het stuk is gecomponeerd gedurende haar studie bij
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De titels van de composities zijn gegeven in het Engels, omdat deze werken onder deze Engelse titels zijn
gepubliceerd door Furore Verlag uit Kassel.
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Zoals Melita Milin in de catalogus bij de tentoonstelling over Marić vermeldde (p. 99), op grond van een
artikel uit de Belgradose krant Politika van 22 november 1929.
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Slavenski en aangezien het in 1929 is uitgevoerd, kan men veronderstellen dat er in
samenwerking met haar docent gedurende het studiejaar 1929 bepaalde wijzigingen in de
compositie zijn aangebracht. Daarom is voor de uitgave bij Furore Verlag (fue 3350) het
tweede jaar van ontstaan gekozen. Het manuscript van de compositie is niet bewaard, maar
de definitieve versie is ontstaan op basis van kopieën die Ladislav Grinbaum, een collega
van Marić tijdens haar studie bij Slavenski, waarschijnlijk begin jaren dertig van de vorige
eeuw heeft gemaakt (volgens het commentaar van Ljubica Marić, in Zapisi, p. 34-35).
Violiste Julija Hartig heeft in 1996 in Rotterdam de eerste studio-opname van deze
compositie gemaakt, voor Stichting Barka uit Amsterdam, en die opname is hetzelfde jaar
uitgekomen op een cd, uitgegeven door Terpsihora te Belgrado.
Gudački kvartet (String Quartet), 1930
Bij alle drie de composities van Marić die zijn ontstaan ten tijde van haar studie bij Suk in
Praag, bestaan er onduidelijkheden over het ontstaansjaar. Aangezien Ljubica Marić drie
jaar aan Suks meesterschool heeft gestudeerd - vanaf het studiejaar 1929/30 -, zou men
kunnen veronderstellen dat zij ieder jaar een compositie heeft geschreven, om te voldoen
aan de studieverplichtingen. Dat zou het ontstaan van het Gudački kvartet plaatsen in het
eerste studiejaar, in de loop van 1930, aangezien men, volgens de woorden van de
componiste zelf, de eerste maanden van Suks pedagogische plan aan fuga’s moest werken,
als compositieoefening. Dat bewijst ook de componiste zelf in haar brieven aan Josip
Slavenski, geschreven in de periode januari/juni 1930.273 Daaruit blijkt dat deze compositie
waarschijnlijk drie delen had, met een Scherzo als laatste deel, en dat dit werk aan
Slavenski was opgedragen. Op grond van het bewaarde concertprogramma van
afgestudeerde studenten van het Staatsconservatorium in Praag,274 vond de eerste
uitvoering van het Gudački kvartet op 23 juni 1931 plaats. Van de overige uitvoeringen
van deze compositie is nog slechts bekend dat die in 1937 in Praag op het programma
stond van de kamermuziekcomposities van de studenten van Suk.275 Ook is bekend (uit het
interview uit 1996) dat Ljubica Marić, naast haar Duvački kvintet, ook deze compositie
heeft voorgedragen voor het ISCM-festival van 1933 (de selectiecommissie voor de
composities zat toen in Amsterdam),276 maar die werd niet verkozen voor het festival.
Volgens de woorden van de componiste zelf is de partituur vernietigd. De mogelijkheid
bestaat dat er eventueel een exemplaar bewaard is in Praag of misschien in het archief van
de Britse afdeling van de ISCM.
Duvački kvintet (Wind Quintet), 1931
- Allegro
- Scherzo - Molto vivo
- Adagio
- Molto allegro
Aangezien het stuk is ontstaan gedurende het tweede studiejaar bij Suk, kan men van het
Duvački kvintet definitief zeggen dat het in 1931 is gecomponeerd. Onduidelijk is of de
Melita Milin ‘Prague Musical Life as a Stimulus for Ljubica Marić’s Early Works’, in Prague and the
students of composition from the Kingdom of Yugoslavia, MDS, Belgrado, 2010, p. 27-36.
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Sala Mozarteum. Uitvoerenden waren de leden van het Kwartet van het Praags Conservatorium: Josef
Peška, Josef Zámečnik, Jaroslav Svoboda en Jaroslav Blažek.
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Kritiek in Narodni osvobozenji, Praag, 3 juli 1937 (zie voetnoot 407).
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De selectiecommissie bestond uit Max Butting (Duitsland), Gian Francesco Malipiero (Italy), Willem
Pijper (Nederland), Roger Sessions (VS) en Václav Talich (Tsjechoslowakije). De commissie vergaderde in
Amsterdam, in de periode van 8 tot 11 december 1932. Volgens Helen Metzelaar, ‘A Woman’s Avant-garde
Sound in 1933: Ljubica Marić in Amsterdam’, in Prostori modernizma.
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eerste uitvoering, datzelfde jaar, in Praag of in Belgrado plaatsvond. De uitvoerenden
waren in ieder geval de leden van het Praags Blaaskwintet. 277 De recensie van Mihailo
Vukdragović, gepubliceerd in de krant Politika, 17 december 1931, laat ons vermoeden dat
de première van de compositie werd gehouden in Belgrado, op 15 december van datzelfde
jaar.278 Onopgehelderd blijft of hetzelfde ensemble die compositie vóór die tijd in Praag
heeft uitgevoerd. De compositie maakte deel uit van het repertoire van verschillende
ensembles overal in Europa, waaronder het Haags Blaaskwintet, het Belgrado Blaaskwintet
en het Ensemble Wien-Berlin, en er zijn verschillende opnamen van gemaakt. De
compositie is in 1998 in druk verschenen bij Furore Verlag (fue 3340).
Muzika za orkestar (Music for Orchestra), 1932
Het werk is gecomponeerd ter afsluiting van haar studie bij Suk, dus in 1932. Aangezien er
geen gegevens zijn over eventuele uitvoeringen van deze compositie in Praag vóór 1933,
veronderstellen wij dat de première van het werk plaatsvond in Straatsburg, op 15 augustus
1933, in het kader van het muziekfestival van Hermann Scherchen, Musikalischdramatische Arbeitstagung. Uitvoerenden waren het Symfonieorkest van het
Conservatorium van Straatsburg, dat werd gedirigeerd door Ljubica Marić. Ook is bekend
dat de compositie in Belgrado is uitgevoerd, op 9 april 1934, in de Kolarac-Zaal, ook onder
leiding van de componiste en met medewerking van het Symfonieorkest ‘Stanković’.279
Sindsdien werd de compositie tot 1996 als verloren beschouwd. Toen heeft de componiste
aan Borislav Čičovački bekend gemaakt dat deze compositie niet verloren was gegaan,
maar dat de partituur in een van de laden onder haar bed lag.280 Het is niet bekend waarom
ze deze compositie decennia lang (waarschijnlijk sinds 1934) verborgen heeft gehouden.
Dat feit zou in verband kunnen staan met een opmerking van Hába over deze compositie:
volgens Marić (Interview 1996) vond hij het, als voorstander van de athematiek, jammer
dat in deze compositie van Marić een reprise plaatsvindt. Muzika za orkestar is in 2001 in
druk verschenen bij uitgeverij Furore Verlag (fue 2527), en de enige bestaande (studio)opname is gemaakt in 2005. Uitvoerenden waren het Symfonieorkest van Radio Televisie
Servië onder leiding van David Porcelijn.
Svita za četvrtstepeni klavir (Suite for quarter-tone piano), rond 1936/7 of vroeger
Hoewel Ljubica Marić ook gedurende haar studie bij Suk contact had met het werk aan de
Afdeling voor Microtonale Muziek aan het Praags Conservatorium,281 schreef zij in die tijd
volgens haar eigen woorden slechts korte kwarttoonscomposities, die ze niet heeft

P. Hertl, V. Řiha, V. Smetáček, K. Bidlo en O. Procházka.
‘Haar Blaaskwintet, dat hier voor het eerst werd uitgevoerd, werd met oprechte goedkeuring voor de
aanwezige kunstenares ontvangen.’ Politika, Belgrado, 17 december 1931.
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Volgens de boeken Vojislav Vučković, umetnik i borac en Vojislav Vučković, studije, eseji i kritike.
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Interview 1996 (zie Inleiding en hoofdstuk II en IV).
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Zie voetnoot 405.
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opgenomen in een van de lijsten van haar werken.282 Pas toen ze zich in het studiejaar
1936/7 inschreef voor de studie microtonale muziek bij Hába, ontstonden haar grotere
composities in het kwarttoonssysteem. Volgens de verklaring van de componiste ontstond
de Svita za četvrtstepeni klavir als eerste, en daarom voeren we juist dat studiejaar op als
het meest waarschijnlijke voor het ontstaan van de Svita. De compositie is dus
waarschijnlijk een paar jaar later geschreven dan is aangeduid in het Jaarboek van de
SANU van 1977.283 In dat Jaarboek staat de titel van de compositie aangeduid als Svita za
četvrt-tonski klavir, wat in deze lijst is veranderd overeenkomstig de lijst met werken van
Marić die is gepresenteerd in het boek Muzički stvaraoci u Srbiji van Peričić, de titel waar
de componiste het mee eens was en die ze ook gebruikte tijdens het interview in 1996.
Over de uitvoering van die compositie bestaat maar één gegeven, 284 dat verwijst naar een
concert, gehouden op de Tsjechische radio op 29 maart 1938, dat ook door Radio Belgrado
werd uitgezonden.285 Dat was een concert waarbij microtonale composities van
Joegoslavische componisten werden uitgevoerd, en waarschijnlijk stond ook de Suite for
quarter-tone piano van Marić op het programma. Het manuscript van de compositie is
verloren gegaan, maar het is volgens de woorden van de componiste niet vernietigd. De
mogelijkheid bestaat dat er zich een kopie van het manuscript óf in het archief van Hába,
óf op het Conservatorium van Praag bevindt, en misschien zelfs in de bibliotheek van de
Tsjechische radio, hoewel de pogingen om dit manuscript op te sporen tot dusver geen
succes hebben gehad.
Trio za klarinet, trombon i kontrabas (Trio for clarinet, trombone and double bass),
1937
Deze compositie is ook ontstaan gedurende haar studie bij Hába en wel, volgens de
woorden van Marić, als tweede, dus waarschijnlijk in 1937, wat ook overeenkomt met de
aanduiding in het Jaarboek van de SANU van 1977. Daar staat de titel van de compositie
echter vermeld als Četvrt-tonski trio (Kwarttoonstrio), waarmee men waarschijnlijk wilde
wijzen op het microtonale karakter van de compositie. De titel die Peričić aangeeft is de
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Waarschijnlijk is een van die composities ook de Kanon, die door Melita Milin alleen wordt genoemd in
haar tekst ‘Unutarnja biografija kompozitora, Skica za studiju o uticajima u delima Ljubice Marić’ (Innerlijke
biografie van de componist, Schets voor een studie over invloeden in de werken van Ljubica Marić), in
Muzikologija br. 4, (Musicologie No. 4), p. 61-82, Muzikološki institut SANU, Belgrado 2004, en wel met de
opmerking dat ze dat gegeven heeft verkregen van Ljubica Marić, hoewel niet is aangegeven bij welke
gelegenheid en wanneer. Dat gegeven is ook gepubliceerd in de catalogus bij de tentoonstelling over Ljubica
Marić in 2009, waar de eventuele ontstaansjaren zijn toegevoegd, 1936/7. In de tekst, gepubliceerd in
Muzikologija br. 4, wordt de Svita bovendien helemaal niet genoemd als werk dat is ontstaan tijdens de
studie bij Hába, maar de schrijfster van die tekst voert in hetzelfde nummer van hetzelfde tijdschrift, in de
necrologie ter gelegenheid van het overlijden van Marić (p. 282-286), zowel de Kanon als de Svita op als
werken van de componiste, geschreven voor piano (maar er is niet aangegeven dat het een kwarttoonspiano
betreft). De Kanon is misschien later als een van de delen opgenomen in de Svita.
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1932.
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Dat gegeven zelf, alleen vermeld in de boeken Vojislav Vučković, umetnik i borac en Vojislav Vučković,
studije, eseji i kritike, heeft ook gezorgd voor de verwarring over de microtonale werken van Marić. Daar
staat namelijk geschreven dat op het concert de Suite voor contrabas, trombone en kwarttoonpiano (sic!)
werd uitgevoerd, wat waarschijnlijk wijst op een drukfout. In geen enkele lijst en in geen enkel interview
heeft Ljubica Marić vermeld dat ze een compositie heeft geschreven voor die combinatie. We kunnen daarom
veronderstellen dat op dat concert óf de Suite for quarter-tone piano óf het Trio for clarinet, trombone and
double bass is uitgevoerd, of beide composities.
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studenten aan het Conservatorium van Praag in de periode 1918-1938’) van Jitka Bajgarová en Jozef Šebesta
wordt 20 mei 1938 genoemd als de dag van dat concert met de titel De avond van de kwarttoonmuziek van
Zuid-Slavische componisten. De tekst is gepubliceerd in Prostori modernizma.
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echte titel van het werk, waar ook de componiste het mee eens was. In het Jaarboek van de
SANU van 1977 worden ook de plaats en het jaar van de eerste uitvoering van het Trio Praag, 1937 - aangegeven, maar daar zijn helemaal geen andere gegevens over. Het Trio is
waarschijnlijk uitgevoerd in het kader van een concert op de Tsjechische radio in 1938,286
wat Hába vermeldt op een ansichtkaart die hij op 9 juli 1938 uit Praag aan Ljubica Marić
heeft gestuurd.287 Op grond van de tekst van diezelfde ansichtkaart komen we te weten dat
het Trio ook had moeten worden uitgevoerd in het kader van het ISCM-festival in Londen
in juni van datzelfde jaar. Hába betreurt het echter dat het Trio in Londen niet kon worden
uitgevoerd, omdat de klarinettist en de contrabassist niet voldoende tijd hadden voor
repetities, hoewel de partituur op tijd was aangekomen. Hába merkt in zijn tekst verder op
dat hij zal proberen het Trio op het volgende ISCM-festival (dat in 1939 in Warschau werd
gehouden) op het programma te zetten, want naar zijn mening is ‘die muziek heel goed’.
Op grond van de tekst van de ansichtkaart weten we dat Hába die compositie graag
beluisterde, wat betekent dat ze is uitgevoerd. Het is niet bekend of het Trio in Warschau is
uitgevoerd. Ook het manuscript van deze compositie is verloren gegaan, en een kopie zou,
behalve in de archieven van Hába, het Praags Conservatorium en de bibliotheek van de
Tsjechische radio, ook kunnen worden gezocht in het archief van de Britse afdeling van de
ISCM.
Skice (Sketches) voor piano, 1944
- Cantabile
- Allegro
In de beschikbare bronnen bestaat een aantal titels voor deze compositie. Het wordt in de
Catalogus van de Vereniging van Componisten van Servië uit 1953 aangeduid met de titel
Dve skice (Twee schetsen). Deze titel staat ook op de eerste pagina van het bewaarde
manuscript. In het Jaarboek van de SANU van 1977 worden beide titels opgevoerd, met
een verklaring: Muzika za klavir (Muziek voor piano, oorspronkelijk Dve skice). In
tegenstelling tot die bronnen duikt bij Peričić de titel Skice op, die Marić gebruikte in het
interview uit 1996 en waar zij het mee eens was. Daarom wordt die titel hier opgevoerd als
de definitieve. Het betreft dus een tweedelige compositie, geschreven voor de dirigent
Jovan Šajnović, voor zijn eindexamen piano aan Muziekschool ‘Stanković’ in Belgrado,
waar Marić toen werkte als docente theoretische vakken. Jovan Šajnović voerde de
première ervan uit in de lente van 1944. Het is niet bekend of er latere uitvoeringen zijn
geweest. De compositie is niet in druk uitgegeven en Ljubica Marić wilde niet dat deze
compositie ooit in druk zou verschijnen, maar ze vermeldde uitdrukkelijk dat de partituur
niet is vernietigd. Toch dacht men dat deze compositie verloren was gegaan. In 2009 werd
het manuscript in het Archief van de Servische Academie van Wetenschap en Kunst
(SANU) in Belgrado gevonden. Het manuscript van de partituur bevond zich in de woning
van Marić, vanwaar het naar de SANU is overgebracht.288
Četiri improvizacije i fuge na teme iz Osmoglasnika (Four improvisations and Fugues
on themes from Octoëchos) voor piano, rond 1944
Slechts twee gegevens spreken van het bestaan van deze compositie: de Catalogus van de
286

Zie voetnoot 284.
De ansichtkaart wordt bewaard in het Archief van het Musicologisch Instituut van de SANU en is
geëxposeerd op de tentoonstelling over Ljubica Marić in de Galerie van de SANU in 2009. Een foto van die
ansichtkaart is in de catalogus van de tentoonstelling gepubliceerd.
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Vereniging van Componisten van Servië uit 1953 en het interview met Ljubica Marić uit
1996. In dat interview verklaarde de componiste dat ze zich tijdens de Tweede
Wereldoorlog bezighield met improvisaties op thema’s uit Mokranjac’ Osmoglasnik
(Octoëchos). Aangezien Marić niet geneigd was haar onvoltooide compositieschetsen aan
te melden voor catalogi en lijsten met werken, is het volkomen zeker dat die compositie
heeft bestaan. De reden waarom het ontstaan van deze compositie vlak voor het einde van
de Tweede Wereldoorlog wordt geplaatst, is het communistische regime, dat in Belgrado al
begin 1945 (en later ook in heel voormalig Joegoslavië) werd ingesteld, en dat de kerk uit
het maatschappelijke en openbare leven bande en zeer scherp afrekende met alle
aanhangers van religieuze gebruiken of voorstanders van de relatie tussen kerk en cultuur.
Daardoor is het niet waarschijnlijk dat Ljubica Marić deze compositie, waarin ze
melodieën uit een liturgische gezangenbundel gebruikt, gedurende 1945 of later heeft
geschreven. Er zijn geen gegevens over een eventuele uitvoering ervan. De partituur is
waarschijnlijk vernietigd.
Tri preludijuma i etida (Three Preludes and Etude) voor piano, 1945, gereviseerd 1997
Volgens de woorden van de componiste zelf (Interview 1996) is deze pianocyclus direct na
de bevrijding van de Duitse bezetting ontstaan, dus hoogstwaarschijnlijk in 1945. Dat
gegeven is ook opgetekend in het Jaarboek van de SANU van 1977. De Tri preludijuma
zijn waarschijnlijk onafhankelijk van de Etida ontstaan (hoewel in hetzelfde jaar), en
daarom zijn die twee segmenten van de cyclus in de vroegere lijsten van werken
(Catalogus van de Vereniging van Componisten van Servië uit 1953) aangeduid als aparte
composities. Zo zijn deze pianominiaturen in 1949 ook als onafhankelijke composities in
druk uitgegeven bij Prosveta uit Belgrado. Ljubica Marić was in de laatste decennia van
haar leven echter geneigd om die twee segmenten te beschouwen als één enkele
compositie. Die beslissing is ook opgetekend in de lijst van composities in het Jaarboek
van de SANU van 1977 (Tri preludijuma i Etida), maar de componiste heeft, om de
eenheid van de cyclus te benadrukken, als titel voor de uitgave bij Furore Verlag (fue
3240) Tri preludijuma sa Etidom (Drie preludia met etude) opgegeven, wat ook bepalend
was voor de vertaling in het Engels: Three Preludes and Etude. Gezien de latere bepaling
van de componiste betreffende de titel en gezien de ingeburgerde Engelse vertaling, en ook
vanwege het feit dat de cyclus dikwijls integraal wordt uitgevoerd, wordt Tri preludijuma i
etida hier als definitieve titel van de cyclus in het Servisch vastgesteld. Voor de laatste
uitgave van de cyclus (Furore Verlag) heeft Marić in 1997 enkele veranderingen
aangebracht, zodat die versie voor haar de enig geldende is en de vorige uitsluit. Deze
cyclus is in die uitgave opgenomen in de eerste bundel met pianomuziek van Marić,
Klaviermusik I. In het Jaarboek van de SANU van 1977 wordt aangegeven dat de cyclus
voor het eerst is uitgevoerd door de pianist Zdenko Marasović, in Belgrado in 1945, en dat
heeft Ljubica Marić ook bevestigd in het interview uit 1996. In de catalogus bij de
tentoonstelling over Ljubica Marić uit 2009 voert Milin een gegeven aan uit het
programma van een concert van de Maatschappij voor culturele samenwerking tussen
Joegoslavië en de USSR van 18 november 1945, toen de hele cyclus is uitgevoerd door
Jelena Nenadović, en zij trekt daaruit de conclusie dat toen ‘waarschijnlijk de eerste
uitvoering’ plaatsvond. De Etida is ook gepubliceerd in de tweede bundel van de
Anthologie van Servische pianomuziek, uitgegeven door de Vereniging van Componisten
van Servië, in Belgrado in 2005.
Dve pesme (Two songs) voor gemengd koor, 1945
- Romanijo (Romanija)
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- Maglica se poljem povijala (A Thin Mist)
Deze twee liederen voor gemengd koor, ontstaan in 1945, behoren tot het genre van
liederen voor de massa. In de tijd dat de regering met behulp van de communistische
ideologie haar macht vestigde, werd van iedere componist uitdrukkelijk verlangd dat hij
zijn bijdrage leverde aan de muziek voor de volksmassa, met thema’s uit de
bevrijdingsoorlog van de partizanen. Dat was voor componisten zelfs de enige manier om
ervoor te zorgen dat ze hun beroep blijvend konden uitoefenen (zie hoofdstuk I). Ook
Ljubica Marić wijdde een paar korte composities aan die ideologie. De twee tweestemmige
liederen voor de massa zijn nooit onder een gemeenschappelijke naam gevat, maar zijn
vanaf het begin, dus vanaf de eerste uitvoering (10 juni 1945 in Belgrado) elk met hun
eigen naam benoemd. Zo werden ze ook aangeduid bij de tweede en de derde uitvoering
(op 30 juli en 1 december van hetzelfde jaar). De uitvoerenden waren het Koor van Radio
Belgrado en de dirigent was Milan Bajšanski.289 Het is niet bekend of die twee liederen
later zijn uitgevoerd, maar ze worden (weer individueel) vermeld in de Catalogus van de
Vereniging van Componisten van Servië uit 1953. Deze twee liederen worden in geen
enkele andere lijst van werken van Marić genoemd. Ze zijn gedrukt als twee
onafhankelijke koorliederen onder de titels Maglica se... en Romanijo, waarschijnlijk door
de Vereniging van de Joegoslavische Componisten (het jaar is onbekend). Het manuscript
bevindt zich in het huis van Borislav Čičovački te Amsterdam. Gezien de reden van hun
ontstaan, de thematiek, het identieke ensemble waarvoor ze zijn gecomponeerd en het feit
dat ze gezamenlijk zijn uitgevoerd, wordt Dve pesme voor gemengd koor hier als hun
gemeenschappelijke titel vastgesteld.
Svečani marš (Triumphal march) voor symfonieorkest, waarschijnlijk 1945
In de derde rubriek van de Catalogus van de Vereniging van Componisten van Servië uit
1953, die een lijst orkestwerken bevat, wordt in de zesde onderafdeling, Varia, deze
compositie van Marić opgevoerd. Aangezien de gegevens voor deze catalogus rechtstreeks
van de componiste zijn verkregen, is volkomen zeker dat deze compositie heeft bestaan en
dat Ljubica Marić die heeft aangemeld bij de redacteur van de catalogus, de componist
Dragutin Čolić. Ze wordt op geen enkele andere plaats vermeld en de componiste heeft er
ook nooit over gesproken. Ze is waarschijnlijk ontstaan onder hetzelfde dictaat van de
destijds heersende communistische ideologie, wat het gelegenheidskarakter ervan bepaalt.
Er zijn geen gegevens over de uitvoering ervan, en het manuscript is waarschijnlijk
vernietigd. Als de compositie ooit is uitgevoerd, is het mogelijk dat er zich óf in de
Notenbibliotheek van Radio Belgrado óf in de Bibliotheek van het Artistiek Ensemble van
het Leger van Servië een kopie bevindt.
Tri narodne (Three folksongs) voor gemengd koor, 1946
- Zvezda se nišnu (A Star Flickered)
- Cavti božur (The Peony Blossoms)
- Lile, lile (Lile, Lile)
Deze compositie is in 1946 door Marić geschreven en in hetzelfde jaar door Prosveta uit
Belgrado uitgegeven. Het eerste lied was opgedragen aan ‘De culturele brigade van de
Jeugdspoorlijn’, het tweede aan de Servische musicoloog Stana Đurić Klajn (1908-1986).
De componiste heeft voor dit werk bestaande volksliederen gebruikt, die ze had
overgenomen uit de in 1931 gepubliceerde bundel van Vladimir Đorđević, Srpske narodne
pesme (Servische volksliederen). De cyclus ging op 22 april 1947 in Belgrado in première
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met medewerking van het Koor van Radio Beograd en dirigent Svetolik Pašćan. 290 Het is
onduidelijk waarom de compositie bij die gelegenheid is uitgevoerd onder de titel Dve
narodne pesme (Twee volksliederen). We veronderstellen dat de dirigent voor het concert
maar twee liederen heeft uitgekozen of dat de titel verkeerd is afgedrukt. In de uitgave van
Furore Verlag (fue 6110) en ook in de catalogus van werken van Marić van dezelfde
uitgever, wordt 1947 aangegeven als ontstaansjaar. Ljubica Marić zelf heeft die twijfel
gezaaid, omdat zij meende dat de compositie iets later is ontstaan, in het jaar waarin het in
première is gegaan. Voor de uitgave bij Furore Verlag zijn de oorspronkelijke opdrachten
geschrapt.
Horovi za decu (Children’s Choirs), 1946/1955
- Brige kokine (Hen’s Worries)
- Slavuj i lovci (The Nightingale and the Hunters)
- Zagonetke: Led, Osica, Vetar, Srce
(Riddles: Ice, The Little Wasp, The Wind, The Heart)
- Mana ljubičice (Violet’s Shortcoming)
- Ој, ptičice (Oh, Birdie)
In geen enkele lijst met werken van Marić, behalve in de Catalogus van de Vereniging van
Componisten van Servië uit 1953, wordt melding gemaakt van deze kinderkoren, en zelfs
in die catalogus staan alleen de eerste twee liederen. Deze vier liederen (of eigenlijk acht,
omdat de compositie Zagonetke (Riddles) vier delen heeft) zijn echter niet in dezelfde tijd
ontstaan. De liederen Brige kokine, op een tekst van Andra Franičević (bekend als oom
Andra) en Slavuj i lovci, op een volksgedicht, zijn gepubliceerd in de bundel Pionirski zbor
(Pioniersbijeenkomst), uitgegeven door Prosveta uit Belgrado in 1946. Die twee liederen
zijn waarschijnlijk gecomponeerd op aandrang van de Vereniging van Componisten van
Servië, voor een speciale uitgave van koorliederen voor kinderen. Het is niet bekend
wanneer deze liederen in première zijn gegaan. Vier andere liederen, onder de
gezamenlijke titel Zagonetke, op de volksgedichten, zijn opgedragen aan Svetlana Logar,
de dochter van de componist Mihovil Logar,291 en ze zijn ontstaan in de tijd dat Marić
bevriend was met haar vader, dus gedurende Svetlana’s kindertijd. Voor zover Svetlana
Logar het zich herinnert, lag die periode rond 1954. De Zagonetke zijn voor het eerst
gepubliceerd in de bundel 100 dečjih horova (100 kinderkoorliederen) in 1955, een uitgave
van Narodna knjiga uit Belgrado, en twee liederen, Led en Osica, werden ook gepubliceerd
in de Antologija horskih pesama za decu (Anthologie van koorliederen voor kinderen),
uitgegeven door Mlado pokolenje uit Belgrado in 1965, geredigeerd door de componist
Dragutin Čolić. De datum van de eerste uitvoering van Zagonetke is niet bekend, maar we
kunnen veronderstellen dat het Kinderkoor van Radio Belgrado de eerste uitvoerende was,
net als in het geval van de twee eerste composities van deze samengevoegde cyclus voor
kinderen. De laatste twee liederen, Mana ljubičice en Oj, ptičice, beide op teksten van
volksgedichten, zijn waarschijnlijk ook aan het begin van de jaren vijftig, vóór 1955,
gecomponeerd. Ze zijn gepubliceerd in het eerste deel van de bundel Horske pesme za
decu (Koorliederen voor kinderen) in 1957, een uitgave van Nolit uit Belgrado, terwijl het
lied Mana ljubičice is gepubliceerd in 1965 in de bundel Vežbe za dirigovanje
(Directieoefeningen), uitgegeven door Muzička akademija (Muziekacademie) uit
Belgrado. Het is niet bekend of dit lied vóór 2009 in het openbaar is uitgevoerd. Voor de
uitgave van de Verzamelde Werken van Marić bij Furore Verlag uit Kassel, Duitsland, zijn
alle kinderkoren gegroepeerd in een bundel en in druk uitgegeven als editie fue 7820.
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Daarom zijn die composities ook in deze lijst als een gezamenlijk opuslemma gegroepeerd.
De enige bestaande opname van deze tweestemmige koren is gemaakt in 2009 bij Radio
Belgrado, uitgevoerd door het Kinderkoor van Radio Belgrado onder leiding van Snežana
Despotović.292
Četiri komada za violinu i klavir (Four pieces for violin and piano), 1946
- Oblak i veverica (A Cloud and a Squirrel)
- Stara mačka plače, žali svoje mače (The Old Cat)
- Nedeljni odmor (Sunday Rest)
- Žalosna vrba (Weeping Willow)
Deze vier composities voor kinderen worden in geen enkele lijst met werken van Marić
vermeld en ook in geen enkele catalogus, maar ze zijn gepubliceerd in de bundel Zlatne
stepenice I-III (Échelle d’or I-III ),293 66 kleine composities van Joegoslavische auteurs
voor kinderen en beginners, uitgegeven door Prosveta uit Belgrado in 1946 (I), 1947 (II) en
1955 (III). De eerste twee stukken van Marić zijn gepubliceerd in boek I en andere twee in
boek II. Waarschijnlijk zijn ze geschreven voor de uitgave van die bundel. Het is niet
bekend wanneer ze in première zijn gegaan en er bestaat ook geen enkele opname van.
Pesma i igra (Song and Dance) voor piano, 1947
Dit tweeluik voor kinderen is waarschijnlijk gecomponeerd voor de uitgave van een
pianobundel voor kinderen. Die is in 1947 in druk verschenen onder de titel Dečja zbirka
(Kinderbundel), een uitgave van Prosveta uit Belgrado. Aangezien het om een soort
opdracht ging, is de compositie waarschijnlijk geschreven in het jaar van uitgave. De
datum van de eerste uitvoering en de naam van de eerste interpretator zijn niet bekend. De
compositie was tot het einde van de jaren negentig van de vorige eeuw vergeten. Sindsdien
is ze uitgevoerd op concerten in Amsterdam en Belgrado, 294 en de enige bestaande studioopname is in 2009 gemaakt door pianiste Natalija Mladenović voor Radio Belgrado. In de
uitgave van Furore Verlag is Pesma i igra gepubliceerd in de bundel Klavirska muzika II
(Klaviermusik II), samen met Brankovo kolo, onder nummer fue 3460. Deze compositie is
ook gepubliceerd in de jubileumeditie ter viering van het 25-jarig bestaan van Furore
Verlag, Pian é forte, Music for Piano, Women Composers through the Centuries, fue
11025, in 2011.
Brankovo kolo (Branko’s Round Dance) voor piano, 1947
Rond het jaar van ontstaan van deze compositie bestonden wat onduidelijkheden. In het
interview uit 1996 vermeldde Ljubica Marić dat het ontstaan van deze compositie direct
verbonden was met de herdenking van de honderdjarige sterfdag van de dichter Branko
Radičević,295 oftewel dat Brankovo kolo werd gecomponeerd op grond van een algemene
opdracht van de Vereniging van Componisten van Servië ter gelegenheid van die
herdenking. Aangezien die in het jaar 1953 werd gehouden, zou dat moeten betekenen dat
deze compositie van Ljubica Marić juist toen is geschreven (zoals ook is aangegeven in de
editie van Furore Verlag, in de bundel Klaviermusik II, fue 3460). Brankovo kolo is echter
al in 1949 (samen met Tri preludijuma i Etida) in druk verschenen bij Prosveta uit
Behalve Vetar, Srce en Oj, ptičice
De titels in deze uitgave zijn drietalig – in het Servisch, in het Russisch (Туча и белкa; Кошка плачет,
котенка жалеет; Воскресный отдых; Плакучая ива) en in het Frans (Le nuage et l’ écureuil, Pleurs de la
chatte à cause de la patte, Le repos dominical, Le saule pleureur).
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Belgrado. Daarom, maar vooral ook vanwege de opgegeven datum van de première, die
(op grond van een gegeven uit het Jaarboek van de SANU van 1977) in 1947 plaatsvond,
mag men veronderstellen dat de compositie ook in 1947 is ontstaan. Daar draagt ook de
stijlkeuze van de componiste toe bij, die, door het rechtstreekse gebruik van melodieën uit
de Balkanvolksmuziek, volkomen aansluit bij de composities die in dat jaar zijn ontstaan.
Hoewel het werk eerder is gecomponeerd, heeft Marić het waarschijnlijk later aangemeld
voor het programma van de herdenking van de honderdste sterfdag van Branko Radičević.
De compositie was oorspronkelijk opgedragen aan de musicoloog Stana Đurić Klajn, maar
de componiste heeft die opdracht voor de uitgave bij Furore Verlag geschrapt. In het
Jaarboek van de SANU van 1977 wordt aangevoerd dat Brankovo kolo in 1947 in Belgrado
in première is gebracht door de pianist Zdenko Marasović, terwijl er in de catalogus ter
gelegenheid van de tentoonstelling over Ljubica Marić uit 2009 twee contradictoire
gegevens staan: dat het werk in première is gegaan in het Joegoslavisch Dramatheater op
27 september 1947 (p. 15), ofwel op 27 september 1948 (p. 71 en 108).
Balada o ložačevim očima (The Ballad of the Stoker’s Eyes) voor gemengd koor,
waarschijnlijk 1947
Deze compositie staat op geen enkele lijst met werken van Marić en ook in geen enkele
catalogus; er wordt alleen melding van gemaakt in een brochure over Marić, uitgegeven
door de Vereniging van de Joegoslavische Componisten in 1965.296 De compositie is
waarschijnlijk ontstaan onder het dictaat van de communistische ideologie. Er zijn geen
gegevens over de uitvoering ervan. Het manuscript is waarschijnlijk vernietigd.
Stihovi iz ‘Gorskog Vijenca’ (Verses from ‘The Mountain Wreath’) voor bariton en
piano (of orkest), 1947/8
In het Jaarboek van de SANU van 1977 wordt niet vermeld wanneer deze compositie is
ontstaan, en dat gegeven staat ook niet bij Peričić. Volgens Branka Radović is de
compositie geschreven voor de herdenking van de sterfdag van Petar Petrović Njegoš
(1820-1851),297 als algemene opdracht van de Vereniging van de Joegoslavische
Componisten, dus in 1951. Dezelfde bron verwijst ook naar de première van de
compositie, datzelfde jaar in Cetinje (Montenegro), in het kader van de manifestatie van
Njegoš’ jubileum. De uitvoerenden waren Nikola Cvejić en Zdenko Marasović. De
compositie is echter geschreven voor een heel andere gelegenheid, namelijk voor het 25jarige artistieke jubileum van bariton Nikola Cvejić, en ze is in première gegaan in de
Kolarac-Zaal in Belgrado op 23 maart 1948, met pianist Bogdan Babić.298 Waarschijnlijk is
het werk eind 1947 en begin 1948 geschreven. Ljubica Marić heeft in 1951 voor het
jubileum van Njegoš een versie voor bariton en symfonieorkest van deze compositie
gemaakt, waarvan een gegeven uit de Catalogus van de Vereniging van de Servische
Componisten uit 1953 getuigt, en wat door Peričić en door Marić zelf wordt bevestigd. De
orkestversie is op 16 november 1951 in Belgrado uitgevoerd, in het kader van de
herdenkingsmanifestatie van Njegoš. De uitvoerenden waren bariton Nikola Cvejić, het
Orkest van de Volksrepubliek Servië en dirigent Živojin Zdravković. Dat concert was een
herhaling van het herdenkingsconcert in Cetinje (waarover Radović schrijft), dat datzelfde

Volgens de catalogus bij de tentoonstelling over Ljubica Marić in de Galerie van de SANU, 2009.
Branka Radović, ‘Njegoševska prisutnost u delima Ljubice Marić’ (‘De aanwezigheid van Njegoš in de
werken van Ljubica Marić’), in Koreni tradicije u stvaralaštvu Ljubice Marić i Novi žanr srpske muzike
FILUM, Kragujevac, 2009, p. 30.
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jaar op 5 september heeft plaatsgevonden.299 De partituur van de orkestversie is
vernietigd.300 De Stihovi iz ‘Gorskog Vijenca’ zijn geschreven op verzen van Njegoš, en ze
zijn gepubliceerd in het derde deel van de bundel Jugoslovenska solo pesma (Het
Joegoslavische sololied), uitgegeven door de Vereniging van de Joegoslavische
Componisten in 1957, terwijl Furore Verlag uit Kassel ze heeft gepubliceerd onder
nummer fue 6100. Die laatste uitgave brengt ook een vertaling van de tekst in het Duits.
Een opname van de uitvoering van de eerste interpretatoren is uitgegeven op een
grammofoonplaat door PGP RTB, maar die studio-opname is niet bewaard. De enige
bestaande opname is gemaakt door bas-bariton Bojan Knežević en Isidora Žebeljan in
2003.
Sonata za violinu i klavir (Sonata for Violin and Piano), 1948
- Allegro moderato
- Largo
- Allegro con brio
De compositie is ontstaan in 1948 en in première gegaan in Belgrado op 27 december van
hetzelfde jaar. Uitvoerenden waren Marija en Olga Mihailović. De Sonata is gepubliceerd
in 1949, een uitgave van Prosveta uit Belgrado, en in 2001 bij Furore Verlag (fue 333).
Pesme prostora (Songs of Space), cantate voor gemengd koor en symfonieorkest, 1956
De cantate is in 1956 gecomponeerd op epitafen van middeleeuwse grafmonumenten van
de Bogomielen uit Bosnië en Hercegovina, en in première gegaan op 8 december 1956 in
Belgrado. Uitvoerenden waren het Koor van Radio Belgrado en de Belgrado
Filharmonisch Orkest, onder leiding van Živojin Zdravković. De partituur is in 1962 in
druk uitgegeven door de Vereniging van de Joegoslavische Componisten (in het kader van
de Editie van de Joegoslavische componisten), door de Servische Academie voor
Wetenschap en Kunst in 1982 en door Furore Verlag in 2009 (fue 6120).
Pasakalja (Passacaglia) voor symfonieorkest, 1957
De compositie is ontstaan in 1957 en op 21 april 1958 in Belgrado in première gebracht
door de Belgrado Filharmonisch Orkest onder leiding van Oskar Danon. De compositie is
in druk verschenen bij de Vereniging van de Servische Componisten in 1976, de Servische
Academie van Wetenschap en Kunst in 1987 en Furore Verlag in 2009 (fue 2528).
Oktoiha 1 (Octoïcha 1) voor symfonieorkest, 1958/9, gereviseerd 1998
- Improvisazione
- Ricercare
- Coda
Aangezien deze compositie het eerste deel is van de cyclus Muzika oktoiha (Music of
Octoëchos), was de oorspronkelijke titel Muzika oktoiha 1. Onder die titel wordt ze
opgevoerd bij Peričić en in het Jaarboek van de SANU van 1977. Tijdens het uitwerken
van de redactie van de partituur ter gelegenheid van het in druk verschijnen bij de
Servische Academie van Wetenschap en Kunst in 1978 heeft Ljubica Marić de titel van de
compositie definitief veranderd in Oktoiha 1, en de compositie is dan ook eveneens onder
die titel gepubliceerd bij Furore Verlag in 2009 (fue 2529). Voor die laatste uitgave heeft
de componiste enkele delen van de compositie opnieuw geredigeerd, waarmee ze ook de
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definitieve versie heeft gemaakt, die alle voorgaande uitsluit. Het werk is onmiddellijk na
de voltooiing van Pasakalja gecomponeerd, dus in de loop van 1958, en begin 1959
afgerond. Ze is in première gegaan in Belgrado op 21 februari 1959, met medewerking van
het Symfonieorkest van Radio Belgrado onder leiding van André Clytens.
Vizantijski koncert (Byzantine Concerto) voor piano en orkest, 1959
- Preludio quasi una Toccata (Zvuk i zvonjava (Sound and Ringing))
- Aria (U tami i odsjaju (In Darkness and Glimmering))
- Finale (Tutnjava i blesak (Roaring and Glaring))
De compositie is in 1959 geschreven als tweede deel van de cyclus Muzika oktoiha, en
heeft daarom als ondertitel Oktoiha 2 (oorspronkelijk Muzika oktoiha 2). Ze is in première
gegaan op 4 juni 1963 in Belgrado, en de uitvoerenden waren pianist Jurica Murai en de
Belgrado Filharmonisch Orkest onder leiding van Oskar Danon. Ze is in druk verschenen
in het kader van de Muzikale Uitgaven van de Afdeling voor beeldende en muzikale kunst
van de SANU in Belgrado in 1975, de Vereniging van de Servische Componisten in 1989
en bij Furore Verlag uit Kassel in 2009 (fue 2532).
Prag Sna (The Threshold of Dream), kamercantate voor sopraan, mezzosopraan,
recitant en kamerorkest, 1961
De cantate is in 1961 gecomponeerd op verzen van de dichter Marko Ristić (1902-1984).
Samen met de compositie Ostinato super thema Octoicha vormt dit werk het derde
gedeelte van de cyclus Muzika oktoiha en het draagt daarom de ondertitel Oktoiha 3, maar
het is een zelfstandig werk. Peričić beweert dat de concertpremière van de compositie
plaatsvond op 30 oktober 1965 in Opatija,301 in het kader van Tribina jugoslovenskog
muzičkog stvaralaštva (Tribune van de Joegoslavische Toonkunst). Dat gegeven komt
overeen met het feit dat er als voorpremière een studio-opname voor Radio Belgrado is
gemaakt, en wel in 1964, wat uitsluit dat het gegeven uit het Jaarboek van de SANU van
1977 juist is, dat zegt dat de première in 1961 plaatsvond. De premièreopname is gemaakt
door Dragoslava Nikolić (beide vocale partijen), de acteur Jovan Milićević, het
Kamerorkest van Radio-Televisie Belgrado en de dirigent Oskar Danon. Peričić geeft aan
dat de concertpremière werd uitgevoerd door de solisten Dragoslava Nikolić en Julijana
Anastasijević met dirigent Živojin Zdravković, maar niet welk orkest en welke acteur
eraan meewerkten. Onder de gezamenlijke titel Oktoiha 3 is de cantate in 1981 in druk
verschenen in Belgrado, in een gemeenschappelijk boekdeel met de compositie Ostinato
super thema Octoicha, in het kader van de Muzikale Uitgaven van de Afdeling voor
beeldende en muzikale kunst van de SANU. In het kader van diezelfde uitgaven is ook het
klavieruittreksel van de compositie verschenen, dat door Marić in zekere zin werd
behandeld als een aparte versie van de compositie, zodat die ook als zodanig op concerten
is uitgevoerd.302 De cantate is ook in het kader van de uitgave van de Verzamelde Werken
van Ljubica Marić in druk verschenen bij Furore Verlag in 2009 (fue 6150).
Ostinato super thema Octoïcha voor piano, harp en strijkorkest (of strijkkwintet),
1963
Samen met de compositie Prag sna vormt dit werk het derde gedeelte van de cyclus
Muzika oktoiha, en het draagt daarom de ondertitel Oktoiha 3. De compositie is
oorspronkelijk geschreven voor piano, harp en strijkkwintet (in 1963) en is in die versie in
première gegaan op het festival Warschause Herfst in Warschau, op 27 september van
301
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hetzelfde jaar.303 Uitvoerenden waren het Ensemble ‘Slavko Osterc’ uit Ljubljana,304 onder
leiding van Ivo Petrić. Volgens de herinneringen van Ivo Petrić had het Ensemble ‘Slavko
Osterc’ bij een aantal Joegoslavische componisten kamermuziekwerken besteld voor het
optreden van dat ensemble in het kader van de Warschause Herfst.305 Onder die
componisten was ook Ljubica Marić, die deze compositie voor dat doel schreef. Uit het
interview met Marić (uit 1996) blijkt niet duidelijk of zij dit werk speciaal voor deze
opdracht heeft geschreven of dat het werk al daarvoor was voltooid. Men krijgt de indruk
dat ze het werk onafhankelijk van de opdracht heeft geschreven. Het is niet bekend
wanneer de concertpremière was van de tweede, aanzienlijk bekendere versie van deze
compositie, met strijkorkest, maar men weet dat de eerste studio-opname van die versie in
1964 voor Radio Beograd is verwezenlijkt, met medewerking van de componiste zelf als
pianiste, en verder met harpist Josip Pikelj, het Kamerorkest van Radio Belgrado en
dirigent Oskar Danon. Met het schrijven van die versie heeft Marić de uitvoering met
strijkkwintet van de oorspronkelijke versie niet uitgesloten. Aangezien die eerste versie
niet in druk is verschenen en het manuscript ervan ook niet bewaard is gebleven (mogelijk
bestaat er in het archief van het Ensemble ‘Slavko Osterc’ alleen een kopie), heeft Marić
voor de uitvoering van de kamermuziekversie mondeling opgemerkt dat het probleem van
de gediviseerde strijkers zo moet worden opgelost dat altijd de bovenstem van elke
instrumentale partij wordt gespeeld. Die versie is een paar keer uitgevoerd op concerten in
Amsterdam,306 en in 1996 in tegenwoordigheid van de componiste zelf. De veel vaker
uitgevoerde versie met strijkorkest is in 1981 in druk verschenen in Belgrado, in een
gezamenlijk boekdeel met Prag sna en onder de gemeenschappelijke titel Oktoiha 3, in het
kader van de Muzikale Uitgaven van de Afdeling beeldende en muzikale kunst van de
SANU. Het werk is in 2009 ook gepubliceerd bij Furore Verlag uit Kassel, als aparte
uitgave, fue 2533.
Čarobnica, melodijska recitacija (The Enchantress, a melodic recitation), voor sopraan
en piano, 1964
Er bestaat onduidelijkheid over het jaar waarin Čarobnica is gecomponeerd. In ieder geval
is het ontstaan ervan verbonden met Dragoslava Nikolić, de zangeres voor wie deze
compositie ook is geschreven. Volgens het interview met Marić uit 1996 had Jelka
Stamatović Nikolić,307 docente zang aan de Muziekacademie in Belgrado, de componiste
begin jaren zestig van de vorige eeuw verzocht een compositie te schrijven voor haar
uitzonderlijk begaafde studente Dragoslava Nikolić. Ljubica Marić was enthousiast over de
stem en de muzikaliteit van de jonge zangeres en schreef Čarobnica voor haar, op verzen
van Vergilius (in vertaling van Veselin Čajkanović). De eerste uitvoering vond plaats in
Belgrado op 10 maart 1965, met medewerking van de pianist Zoran Jovanović.308 Gezien
de datum van de première van de compositie en gezien het feit dat Marić een jaar eerder
(dus nadat ze haar had gehoord op de Muziekacademie) Nikolić al had geëngageerd voor
de studio-opname van de cantate Prag sna, kunnen we met vrij grote zekerheid beweren
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dat de compositie niet heeft kunnen ontstaan vóór 1964, maar juist in de eerste helft van
dat jaar, dus ook niet later, omdat Marić vanwege haar depressieve toestand na de dood
van haar moeder vanaf november 1964 jarenlang niet heeft gecomponeerd.309 In een
gesprek met Čičovački, gevoerd in maart 2009, heeft Dragoslava Nikolić beweerd dat
Marić haar heeft gehoord op haar eindexamen aan de Muziekacademie in Belgrado in 1960
en dat ze toen, enthousiast over haar stem, de compositie voor sopraan en piano heeft
geschreven.310 Dat gegeven sluit 1964 als tijd van ontstaan van deze compositie niet uit.
Furore Verlag heeft deze compositie in 2005 gepubliceerd (fue 3160). Bij die uitgave is
ook de vertaling van de tekst in het Engels gepubliceerd. Čarobnica is ook in druk
verschenen in de Antologija srpske solo pesme (Anthologie van het Servische sololied),
derde bundel, uitgegeven door de Vereniging van de Servische Componisten in 2008.
Tužbalica, Pastorala i Himna, muzika iz govornog oratorijuma Slovo svetlosti (Lament,
Pastorale and Hymn, music from talking oratorium Word of Light) voor gemengd
koor en kamerensemble, 1962/6
Deze compositie kunnen we ook alleen Muzika iz govornog oratorijuma Slovo svetlosti
(Muziek uit het gesproken oratorium Word of Light) noemen. Ljubica Marić begon begin
jaren zestig van de vorige eeuw, op grond van een gezamenlijk project met literator Zoran
Mišić en regisseur Vladimir Petrić, te werken aan het gesproken oratorium Slovo svetlosti,
gebaseerd op Servische middeleeuwse verzen en teksten, evenals op epische
volksgedichten uit latere perioden.311 Gezien het feit dat de onderhandelingen over de
scenische realisatie van dat werk zich heel traag en moeilijk ontwikkelden, kwam het hele
project op losse schroeven te staan. Daarom, maar ook vanwege de gevolgen van de dood
van haar moeder, zag Ljubica Marić af van het componeren van de complete muziek voor
dat gesproken oratorium, maar besloot ze voor de première, die op 20 februari 1967 in
Novi Sad werd gehouden, delen uit haar cyclus Muzika oktoiha te gebruiken. Daarom kan
men niet over het gesproken oratorium Slovo svetlosti spreken als over een aparte
compositie,312 maar over een scenisch werk waarin muziek van Marić is gebruikt. Toch
heeft zij een aantal koordelen speciaal voor dit oratorium gecomponeerd. Het is moeilijk
voor te stellen dat ze die na 1964 heeft geschreven, vanwege de reeds genoemde depressie.
Toch is het mogelijk dat ze deze voor de première op een bepaalde manier heeft afgerond.
In het interview uit 1996 heeft Ljubica Marić gewaarschuwd dat die koordelen niet
zelfstandig kunnen worden uitgevoerd. Na haar dood zijn er in de nalatenschap van de
componiste manuscripten gevonden van drie koorsegmenten, geschreven voor het
gesproken oratorium Slovo svetlosti. De titels van die drie segmenten zijn Tužbalica,
Pastorala en Raduj se, vaseljeno (Universe, rejoice). De twee laatste delen zijn niet in hun
geheel bewaard. Op grond van een idee van Milin heeft de componiste Mirjana Živković
gedurende 2008 en 2009 gewerkt aan de redactie en de voltooiing van dat koordrieluik,
waaraan de titel Tužbalica, Pastorala i Himna is gegeven. Daarom is het ook niet mogelijk
te spreken van drie aparte composities.313 In de geredigeerde versie en onder die titel is de
compositie in juni 2009 voor Radio Belgrado opgenomen, met medewerking van het Koor
en het Kamerensemble van Radio-Televisie Servië en dirigent Mladen Jagušt. De eerste
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concertuitvoering was in het kader van het Belgrade Music Festival (BEMUS) op 6
oktober 2009, in de Kolarac-Zaal toen dirigent Premil Petrović optrad met hetzelfde koor
en ensemble. Het drieluik Tužbalica, Pastorala i Himna is in 2009 in druk verschenen bij
Furore Verlag uit Kassel (fue 7810).
Muzika zvuka (Music of Sound), muziek voor magneetband, 1968/1975
Nadat ze uit haar psychische depressie was gekomen en na de première van het gesproken
oratorium Slovo svetlosti, begon Ljubica Marić zich enige tijd intensief bezig te houden
met muzikale improvisatie; deze soort creativiteit duurde van 1968 tot 1975. Ljubica Marić
nam haar muzikale improvisaties op magneetband op, maar manipuleerde die banden niet.
De improvisaties waren uitsluitend bedoeld voor de opname, en ze kregen de gezamenlijke
naam Muzika zvuka.314 De opnamen van die banden zijn tijdens het leven van Marić nooit
uitgezonden, en tot voor kort werden de banden als verloren beschouwd. Bij de verhuizing
van het Musicologisch Instituut van de SANU in juli 2007 zijn dertien banden gevonden;
fragmenten van de inhoud daarvan zijn in 2011 gepubliceerd op een dubbel-cd, uitgegeven
door het Musicologisch Instituut van de SANU. Die dubbel-cd is getiteld Ljubica Marić Muzika zvuka, za magnetofonsku traku - fragmenti (Ljubica Marić – Music of Sounds, for
tape - fragments) en daar is de oorspronkelijke titel van de componiste (Music of Sound)
om onbekende redenen veranderd in Music of Sounds.
Pesma za flautu (Song for Flute), 1976
Tot begin 2009 wist men niet van het bestaan van deze compositie. Dit werk was in geen
enkele lijst van werken opgenomen en ook Ljubica Marić zelf was het tijdens haar leven al
vergeten. Toch is er een kopie van deze korte compositie teruggevonden, op grond van
gegevens over een concert van Britse fluitiste Anna Pope, gehouden in St. Martin in the
Fields Church in Londen op 25 september 1978, waarvan het gedrukte programma is
gevonden in de nalatenschap van Marić (die wordt bewaard in het Archief van het
Musicologisch Instituut van de SANU). Op het manuscript is het jaar van ontstaan
aangegeven, 1976, en de titel in het Engels, met een opdracht voor de fluitiste. In Servië is
het werk op 18 maart 2009 in Belgrado in première gegaan in de uitvoering was fluitiste
Neda Arsenijević. Hetzelfde jaar heeft Furore Verlag deze compositie gepubliceerd,
geredigeerd door Isidora Žebeljan (fue 11047).
Dve minijature za violinu i klavir (Two miniatures for violin and piano), 1980
- Lepo sanjaj (Sweet Dreams)
- Loptica skočica (Bouncy Ball)
Deze twee miniaturen voor kinderen zijn in geen enkele lijst met werken opgenomen, en
het was ook niet bekend dat ze bestonden. In de catalogus bij de tentoonstelling over Marić
in de Galerie van de SANU in 2009 is het bestaan van de gefotokopieerde manuscripten
van deze miniaturen aan het licht gebracht, met daarop genoteerd de data van ontstaan, 11
en 12 februari 1980. De reden voor hun ontstaan is niet bekend. Dezelfde bezetting en
bestemming in aanmerking genomen, wordt als gemeenschappelijke titel Dve minijature za
violinu i klavir (Two miniatures for violin and piano) voorgesteld. De eerste uitvoering
vond plaats op 14 november 2012 in de Grote zaal van Kolarac-Zaal te Belgrado in het
kader van het concert getiteld ‘Premières van niet uitgevoerde werken van Servische
componisten van de 20ste eeuw’.315 De uitvoerenden waren zevenjarige violiste Dunja
Kalamir en pianiste Anđelka Đorđević. Dat concert werd opgenomen door Radio
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Belgrado. Furore Verlag is van plan deze stukken samen met de Četiri komada za violinu i
klavir uit 1946 uit te brengen.
Invokacija (Invocation) voor contrabas en piano, 1983, gereviseerd 1998
De compositie is in 1983 geschreven en beleefde haar première in Belgrado op 27 oktober
van hetzelfde jaar in de Galerie van de SANU. Uitvoerenden waren contrabassist Vojin
Draškoci, voor wie de compositie ook is geschreven, en pianist Igor Lazko. Furore Verlag
heeft Invokacija gepubliceerd onder nummer fue 3320.
Iz tmine pojanje (From the Darkness Chanting), recitativische cantate voor
mezzosopraan en piano, 1984
Ljubica Marić zelf veroorzaakte een zekere verwarring over het ontstaan van deze cantate,
doordat ze in het interview uit 1996 verklaarde dat ze deze compositie een paar jaar na
Monodija oktoiha had geschreven, ongeveer tezelfdertijd als Asimptota. Daarom staat in de
uitgave bij Furore Verlag (fue 6140), gepubliceerd in 2003, het jaar 1986 als ontstaansjaar.
De compositie is echter geschreven in 1984, zoals ook wordt bevestigd door het werk van
Melita Blagojević (Milin),316 dat in hetzelfde jaar uitkwam. De cantate is geschreven op
teksten uit de gelijknamige bundel, geredigeerd door Đorđe Trifunović en in 1962
gepubliceerd door Nolit uit Belgrado. De eerste uitvoering vond plaats op 6 maart 1984 in
het Cultureel Centrum voor Studenten in Belgrado, en de uitvoerenden waren Olga
Milošević, mezzosopraan en Aleksandar Kolarević, piano. Bij de uitgave door Furore
Verlag zijn ook de vertalingen van de tekst in het Engels en het Duits gevoegd. Voor die
gelegenheid heeft Marić ook de Engelse naam van haar compositie definitief bevestigd. De
cantate is ook in druk verschenen in de Antologija srpske solo pesme (Anthologie van het
Servische Sololied), tweede bundel, uitgegeven door de Vereniging van de Servische
Componisten in 2008, en wel onder redactie van Mirjana Živković. In die uitgave is de
keuze van de componiste van de titel in het Engels niet gehonoreerd, maar er is een andere
vertaling gegeven: ‘Chanting from the Darkness’.
Monodija oktoiha (Monodia Octoicha) voor cello solo, 1984
Monodija oktoiha is in 1984 gecomponeerd voor celliste Xenia Jankovich, die het stuk op
23 mei 1985 in première bracht in Belgrado in de Galerie van de SANU. Furore Verlag
heeft de compositie in 1999 gepubliceerd onder nummer fue 3310.
Asimptota (Asymptote) voor viool en strijkorkest, 1986
De compositie is in 1986 geschreven voor violist Srđan Grujić, die deze ook in première
bracht op 17 maart 1987 in de Kolarac-Zaal te Belgrado, met medewerking van het
Belgrade String Orchestra ‘Dušan Skovran’ en dirigent Aleksandar Pavlović. Asimptota is
in 2004 gepubliceerd door Furore Verlag onder nummer fue 2534.
Čudesni miligram (The Wondrous Milligram) voor fluit en sopraan, 1992
De in 1992 geschreven compositie ontleent haar naam aan het verhaal van de Mexicaanse
schrijver Juan José Arreola (1918-2001).317 De première vond plaats op 22 mei 1993 aan de
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Kunstacademie in Novi Sad, in het kader van de International composers review,318 en niet
op 3 februari 1993 in Atelier 212 in Belgrado, zoals is aangegeven in de Aanvulling op de
biografie en bibliografie van Ljubica Marić, in de uitgave van de SANU van 1997.
Uitvoerenden waren Ivana Radivojević, sopraan en Ljubiša Jovanović, fluit. Bij Furore
Verlag is de compositie in 1998 gepubliceerd onder nummer fue 6320.
Arhaja (Archaia) voor strijktrio, 1992
Het werk is gecomponeerd in 1992 en in première gebracht op 23 mei van hetzelfde jaar in
het kader van de International composers review in de Zaal van het Gymnasium in Sremski
Karlovci,319 en niet op 3 februari 1993 in Atelier 212 in Belgrado, zoals is aangegeven in de
Aanvulling op de biografie en bibliografie van Ljubica Marić in de uitgave van de SANU
uit 1997. Uitvoerenden waren violiste Gordana Matijević, altviolist Dejan Mlađenović en
celliste Sandra Belić. In de uitgave van Furore Verlag is de compositie in 2001
gepubliceerd onder nummer 3280.
Arhaja 2 (Archaia 2) voor strijktrio, 1993, gereviseerd 1998
Het trio is waarschijnlijk eind 1992 en begin 1993 gecomponeerd voor het ensemble Les
Bacchanales uit Belgrado, die het op de première op 3 februari 1993 uitvoerden in Atelier
212 in Belgrado.320 Furore Verlag heeft de compositie in 2001 gepubliceerd onder nummer
fue 3290. Voor die gelegenheid heeft Marić het werk in 1998 geredigeerd, zodat die versie
is vastgesteld als de definitieve.
Torzo (Torso) voor pianotrio, 1996, gereviseerd 1998
De oorspronkelijke titel van de laatste voltooide compositie van Ljubica Marić, die in 1996
is geschreven in opdracht van de Stichting KölnMusik uit Keulen (Duitsland), was
Pianotrio. Onder die naam is het werk op 14 april 1996 in de Grote Zaal van de Keulse
Filharmonie in première gebracht en onder die naam is het datzelfde jaar ook in Belgrado
uitgevoerd, in het kader van de International composers review. De eerste uitvoerenden (in
Keulen) waren violist Arvid Engegård, celliste Xenia Jankovich en pianist Aleksandar
Madžar, en de première is opgenomen door de Concertzender Nederland. De componiste
heeft de compositie later geredigeerd en een nieuwe titel gegeven, Torzo. Die definitieve
versie van de compositie is in 1998 gepubliceerd door Furore Verlag onder nummer fue
327.
CONCLUSIE
De hiervoor opgesomde 39 composities (waarvan enkele zijn samengesteld uit verwante
kleine werken) vormen de lijst van voltooide werken van Ljubica Marić. Voor deze lijst
zijn composities in aanmerking genomen die duidelijk voltooid waren, die zijn uitgevoerd,
opgenomen en, op een enkele uitzondering na, in druk verschenen, en die op een of meer
in het verleden opgestelde lijsten met werken van Marić stonden (in de periode van 1953
tot 1997 (2009)), ongeacht of de partituren van enkele composities intussen al dan niet
verloren gegaan of vernietigd zijn. Van die 39 composities kunnen twee partituren als
verloren worden beschouwd, vier zijn er vernietigd, één compositie vertegenwoordigt
improvisaties opgenomen op magneetband (waarvan de inhoud gedeeltelijk is bewerkt op
Volgens het programma van de International composers review ‘Sremski Karlovci-Novi Sad’, UKS en
UKV, 1992.
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het Musicologisch Instituut van de SANU), twee partituren zijn (tot 2017) nooit in druk
verschenen (Skice, Dve minijature), terwijl er 27 wel in druk zijn verschenen, vooral als
uitgave door de exclusieve uitgever van Ljubica Marić’ muziek, Furore Verlag uit
Kassel.321
In deze lijst zijn geen onvoltooide composities (waarvan de componiste de fragmenten
tijdens haar leven probeerde te vernietigen, waarin ze ook grotendeels is geslaagd)
opgenomen, net zo min als composities over het bestaan waarvan helemaal geen officieel
gegeven bestaat, behalve flarden van herinneringen van de componiste. Bekend is dat de
componiste heeft vermeld dat ze als kind een compositie voor viool heeft geschreven, al
voordat ze bij Slavenski begon te studeren.322 Van die manuscripten is niets bewaard en
Ljubica Marić vond ook niet dat die compositorische probeersels moesten worden
opgesomd, hoewel ze er zelf een soort dossiers van bijhield.323 De componiste heeft ook
verteld dat zij de eerste maanden van haar studie bij Suk een paar fuga’s heeft
gecomponeerd.324 Ook die fuga’s beschouwde ze als compositieoefeningen en ze zette ze
niet op de lijsten van haar werken. Haar striktheid en consequente compromisloze
zelfkritiek stonden haar niet toe composities die ze als studieoefeningen ervoer, die niet
voltooid waren of waarmee ze niet tevreden was, op te nemen in de lijsten met werken.
Daarom staat de reeds genoemde Kanon voor kwarttoonspiano (die óf een oefening was
voor microtonaal componeren, óf is opgenomen in de Svita) niet op deze lijst, en Muzika
za orkestar br. 2 (Music for Orchestra No. 2) ook niet. De enige informatie over het
eventuele bestaan van die orkestcompositie is verkregen in een mondeling gesprek met
Marić.325 Als die compositie werkelijk ook in 1937 in Zagreb is geschreven, blijft
volkomen onverklaarbaar waarom Ljubica Marić die op geen enkele lijst van haar werken
heeft gezet en er ook nooit meer over heeft gesproken. Zelfs de composities die zij heeft
vernietigd (Gudački kvartet of Četiri improvizacije i fuge na teme Osmoglasnika,
bijvoorbeeld) bevinden zich op de lijsten van haar werken, en de componiste heeft erover
gesproken.326 Aangezien er over Muzika za orkestar br. 2, behalve het aangevoerde, geen
enkel ander gegeven bestaat en er ook geen sporen bewaard zijn van een dergelijke
partituur, menen wij dat deze compositie óf nooit is voltooid óf dat de componiste er zo
ontevreden over was dat ze ervan heeft afgezien die titel te vermelden.
Uit verschillende teksten over Marić, waarvan we alleen Peričić’ uitgebreide werk zullen
noemen,327 is bekend dat de componiste plannen had voor en een lange reeks jaren heeft
gewerkt aan Simfonija oktoiha (Symphony of Octoëchos), het slotdeel van de cyclus
Muzika oktoiha. In het jaar waarin Peričić’ boek werd uitgegeven, was dat werk ‘nog
onvoltooid’.328 Marić is er echter nooit in geslaagd dat werk af te maken. Ze is daar tot vlak
voor het eind van haar leven mee bezig geweest, waarbij ze de bedoeling had het
oorspronkelijke idee van een symfonie in drie delen te vervangen door een concies
symfonisch deel, dat ze Koda (Coda) noemde, maar zelfs die gedachte heeft ze niet kunnen
Furore Verlag is van plan de composities voor viool en piano, bestemd voor kinderen, aangeduid als Četiri
komada en Dve minijature in de loop van 2016 uit te brengen.
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verwezenlijken.329 Ze heeft ervoor gezorgd de meeste schetsen en aantekeningen van haar
werk aan dat niet verwezenlijkte werk te vernietigen.330
Evenmin zijn de kamermuziekcomposities opgenomen waar Marić in verschillende
perioden van haar leven aan heeft gewerkt, waarvan we een compositie voor fluit solo,331
een duo voor hobo en harp en een trio voor mezzosopraan, hobo en bekkens kunnen
noemen, waarover zelfs aantekeningen van de componiste bestaan.332 Toen ze inzag dat ze
deze composities niet zou kunnen voltooien op een manier die voldeed aan haar artistieke
criteria, heeft Marić getracht al die probeersels en schetsen nog tijdens haar leven te
vernietigen.
Het gehele muzikale oeuvre van Marić kan in vijf afzonderlijke fasen worden verdeeld:
1. De vroege fase, tijdens haar studie en een korte tijd daarna (1928-1944): de werken in
deze fase worden gekenmerkt door de aanwezigheid van de muzikale invloeden van haar
leraren – de Balkanvolksmuziek en modaliteit (van Slavenski), de athematiek en
microtonaliteit (van Hába) en van de andere toenmalige avant-gardistische stijlrichtingen
(atonaliteit).
2. De fase van de verwijde tonaliteit, klankveldtonaliteit, modaliteit en de
Balkanvolksmuziek, na de terugkeer in Belgrado (1944/5-1955): de fase van het zich
afkeren van de tussenoorlogse avant-gardistische esthetiek, met directe aanwezigheid van
de invloed van de Balkanvolksmuziek en van Scriabins latere werken.
3. De rijpe fase of de fase van Octoëchos (1956-1967): de fase van het opbouwen van haar
specifieke stijl, vooral met behulp van Octoëchos als continue bron van inspiratie en het
ontwikkelen van de archaïsatie van de muzikale taal.
4. De fase van de geïmproviseerde muziek (1968-1975): de fase waarin Ljubica Marić
uitsluitend met de geïmproviseerde muziek bezig was.
5. De laatste fase ((1976)1983-1996): de fase van het uitkristalliseren van haar specifieke
stijl.
De fasen verschillen onderling qua stijl en zijn daardoor als fasen duidelijk te
onderscheiden. De jaartallen van deze fasen zijn genomen op basis van de eerste en de
laatste compositie die bij die fase horen. Het begin van de vijfde fase kan niet precies
worden gedateerd, omdat de eerste compositie in 1976 ontstond en daarna een langere
pauze volgde tot 1983; sindsdien is een reeks van composities geschreven, die het
hoofdbestanddeel van deze fase vormen.

Uit gesprekken met Borislav Čičovački, 1999-2001.
Het begin van dat werk is bewaard in het Musicologisch Instituut van de SANU, en was tentoongesteld
tijdens de tentoonstelling over Ljubica Marić in 2009 in de Galerie van de SANU.
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IV. DE EERSTE TWEE COMPOSITORISCHE FASEN (1928-1955)
In de eerste twee compositorische fasen kunnen de belangrijkste muzikale invloeden op
Ljubica Marić in vier groepen worden verdeeld:
1. de van Servië en de Balkan, inclusief de invloed van Stevan Mokranjac (begin van de
eerste fase en de tweede fase);
2. de muziek van Josip Slavenski (begin van de eerste fase);
3. de muziek van de Tweede Weense school en de microtonaliteit (tweede helft van de
eerste fase);
4. de muziek van de laatste compositorische fase van Scriabin (tweede fase).
MUZIKALE INVLOEDEN EN DE VERWERKING DAARVAN BINNEN DE EERSTE
TWEE COMPOSITORISCHE FASEN VAN LJUBICA MARIĆ
De eerste contacten met muziek
De volksmuziek van Servië en andere gebieden van de westelijke Balkan behoort tot de
eerste muzikale invloeden op Ljubica Marić’ muziek. Deze muziek was ook de eerste
muziek die zij überhaupt hoorde. Haar moeder zong Servische liederen voor haar en Marić
kon ze zowel in de steden, waar ze als kind woonde (Kragujevac, Belgrado, Jagodina,
Valjevo),333 als in de dorpen in de omgeving van deze steden horen.334 De indrukken van de
volksmuziek heeft Marić eerst onbewust opgenomen, maar later groeiden deze bij haar uit
tot een kerncel van deze door haar gekozen invloedsbron. Over deze invloed zei zij later in
een radioprogramma:
Ik geloof dat die vroege effecten van de muziek zich het diepst in onze psyche
prenten en daarmee in ons die kostbare schat scheppen die door al ons latere
bezigzijn met muziek en scheppende arbeid heen zal stralen.335
Daarnaast ging ze (volgens haar eigen woorden) elke zondag naar de kerk. Daar is ze in
contact gekomen met de liturgische gezangen, die later (vanaf de derde compositorische
fase) van cruciaal belang voor haar eigen schepping waren.
En er was nog een muzikale ervaring beslissend voor haar. Dat was het contact met de
legermuziek, met marsen. De sterkste indruk was in 1913, na de Tweede Balkanoorlog,336
waarin haar vader als officier van het Servische leger is omgekomen. Ze herinnerde zich de
parade van de terugkerende soldaten waartussen het paard van haar vader zonder zijn ruiter
liep.337 En overal om haar heen waren de geluiden van de trompetten. Daarom had, volgens
333

Kragujevac en Jagodina zijn steden in Centraal-Servië (Šumadija), terwijl Valjevo een stad in West-Servië

is.
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Interview 1996.
Uit het radioprogramma ‘Koordinate’ (‘Coördinaten’), Radio Belgrado III, 4. februari 1990.
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Een bevrijdingsoorlog tegen de Turkse bezetting, maar ook een oorlog tussen Servië en Bulgarije om de
verdeling van de bevrijde territoria, die in 1913 werd gevoerd. Volgens Antić, Kratka istorija Srbije.
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haar, de trompet een prominente rol in haar orkestmuziek, als symbool van het noodlot van
het Servische volk, dat zwaar belast is door oorlogen.
Tijdens haar leven in Belgrado na de Eerste Wereldoorlog (1923-1929) heeft Ljubica
Marić ook concerten en operavoorstellingen bezocht. Ze was zeer onder de indruk van
Moessorgski’s Boris Godunov (met Sjaljapin in de titelrol), een productie die ze negen
keer achter elkaar heeft gezien, en ook van opera’s van Janáček (Jenůfa en Káťa
Kabanová).338
De andere muzikale invloeden hebben te maken met haar muzikale studies in Praag, met
het bijhorende muziekleven en de muziekpraktijk die Marić daar heeft meegemaakt.
Balkanvolksmuziek
De volksmuziek (liederen en dansen) in dorpen en steden was aan het begin van de 20ste
eeuw, naast de kerkmuziek, de populairste en de meest frequent uitgevoerde muziek in
toenmalig Servië (zie hoofdstuk I, p. 17, 18). Er waren twee verschillende vormen van
volksmuziekpraktijk: die in de dorpen en die in de steden. De muziekpraktijk in de dorpen
was verbonden met het alledaagse leven, maar vooral met het werk op de velden en in het
huis, waarbij de afwisseling van de vier jaargetijden en de belangrijkste traditionele
rituelen in verband met huwelijk, geboorte en dood een belangrijke betekenis hadden. De
volksmuziek in de dorpen is door de Servische etnomusicoloog Dragoslav Dević op twee
manieren verdeeld. Een manier is de verdeling in vocale en instrumentale muziek, en de
tweede is de verdeling in de zogenoemde oude en nieuwe muzikale traditie.339 De muziek
van de oude traditie draagt de eigenschappen van de Oud-Slavische muziek en ook van de
niet-Slavische culturen op de Balkan.340
De belangrijkste algemene eigenschappen van de oude traditie van de Servische
volksmuziek zijn:341
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Ibid.
‘Op grond van de bestaande soorten en voorfasen van alle muzikale vormen die zich in de bestaande
cultuur van leven en gebruiken voegen, zijn er twee basisgroepen voor een muzikale manier van
communicatie, of muziekstijlen, te onderscheiden: de eerste groep omvat de archaïsche muzikale laag en
verschillende genres liederen en dans, geconditioneerd door de tijd, plaats en functie die de manier van
intoneren van een melodie bepaalt [...] ; de tweede groep [...] omvat een nieuwere muzikale laag [...]
waarvan de liederen, het spel en de dans een algemener karakter hebben, zonder strenge toepassing en functie
[...]. Van de manier van stemvoering en de functie daarvan, vooral van de begeleidende tweede stem, en van
het verschijnen van samenklanken van verschillende intervallen, aan het begin of het einde, of gedurende de
uitvoering, [...] hangt af of de praktijk tot de genoemde verschillende muzikale tradities behoort [...]. De
kruising van stempartijen [...] leidt tot de samenklank van een grote secunde, de harmonische
basissamenklank die kenmerkend is [...] voor de oudere Servische meerstemmige zang.’ Dević, Narodna
muzika Crnorečja, p. 22.
340
Dat zijn de pre-Slavische culturen van de oorspronkelijke bevolking op de Balkan: vooral de Illyrische
stammen, waaruit het Albanese volk grotendeels is ontstaan, en verder Dacische en Thracische stammen, die
een rol hadden bij het vormen van het huidige Roemeense (inclusief de Vlachen) en het Bulgaarse volk.
‘Hedendaagse Joegoslavische folkloristen en etnomusicologen veronderstellen dat het archaïsche
meerstemmige gezang in het Dinarische gebied, vooral op het grondgebied van Bosnië en Herzegovina, een
“relict van de pre-Romeinse Illyrische cultuur” is, tot op heden bewaard in de zangvormen van Dinarische
veehouders.’ ‘Dat is ook karakteristiek voor de muzikale folklore in Servië, Macedonië en Bulgarije.’ Ibid.,
p. 10 en 14.
341
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1. de kleine (trichordale of tetrachordale) omvang van de melodieën is de kern van alle
Servische melodieën;
2. de melodieën hebben geleidelijke bewegingen, vooral met secunde-intervallen (zonder
grote sprongen);
3. in de melodieën zijn ornamenten aanwezig (vooral eendelige of tweedelige voorslagen,
maar ook tremoli en vibrati op een toon), als vaste eigenschap en als persoonlijke
benadering door de uitvoerders;
4. de meest gebruikte toonladders zijn de mixolydische, dorische en ionische modus, de
anhemitonische pentatoniek en de modale toonreeksen met zeer beperkte toonomvang;342
5. tussen de finalis en de voorlaatste toon bevindt zich het interval van een grote secunde;
6. de aanwezigheid van niet-getempereerde (microtonale) intervallen;
7. de muzikale frase is tweedelig en elk deel is een herhaling van een basismotief;
8. de melodieën eindigen op de tweede trap (dit is dan de finalis);343
9. vocale muziek is tweestemmig; de stemmen zijn volkomen verschillend en in nietgetempereerde stemming, of een van de stemmen is de bourdon; aanwezigheid van
heterofonie;
10. de melodische lijnen van de stemmen kruisen elkaar; de grote secunde is de
fundamentele samenklank bij de tweestemmigheid (parallelle secunde); soms lopen de
melodische lijnen in parallelle kwarten of kwinten;
11. de uitvoering van tweestemmige liederen is vaak antifonaal per stemgroep;
12. het ritme in liederen is meestal even en tweedelig;
13. de aanwezigheid van het zogenoemde aksak-ritme (of aksak-metrum) is vooral
kenmerkend voor de zuidelijke gebieden van Servië (combinaties van 5/8, 7/8, 9/8 of 5/16,
7/16, 9/16).
De meest gebruikte instrumenten in de dorpsmuziekpraktijk zijn frula (een soort blokfluit),
dvojnice (dubbele blokfluit), gajde (doedelzak), rikalo (houten herderstrompet) en gusle
(eensnarig strijkinstrument).
De nieuwe traditie (volgens de theoretische stellingen), die een gevolg is van de invloeden
vanuit het mediterrane gebied en West-Europa, verschilt op een aantal belangrijke punten
van de zogenoemde oude traditie:
1. de melodische omvang van de liederen gaat tot een octaaf en in de tweestemmigheid is,
anders dan in de oude traditie, de hogere stem leidend;
2. de begeleiding (lagere stem), beweegt zich in parallelle tertsen, kwarten of kwinten;
3. de liederen eindigen met een reine kwint door een melodische sprong van een reine

Dević noemt deze toonreeksen van twee tot vier tonen infrapentatonische toonladders. Ze worden op twee
manieren gevormd: geleidelijk of met een sprong. Hoewel de naam van deze toonreeksen een potentiële
pentatoniek suggereert, hebben ze een stabiele muzikale zelfstandigheid en zijn een belangrijk element van
de structuur van volksmelodieën. Dragoslav Dević, Uvod u etnomuzikologiju I-III (Introductie tot de
etnomusicologie I-III), FMU, Belgrado, 1970-1975, p. 120-123.
343
Over deze eigenschap heeft de Servische componist en muziektheoreticus Milenko Živković een andere
mening. Hij bestudeerde de Balkanvolksmuziek uit de hele Balkan (niet alleen de toenmalige Joegoslavische
gedeeltes) en schreef eind jaren veertig een studie over de harmonische aspecten van de volksmuziek. Op
basis daarvan analyseerde hij de melodieën die op de tweede trap eindigen. Volgens hem behoren deze
melodieën tot een aparte soort mixolydische toonladders ‘waarbij de finalis ligt op de vijfde trap, de
melodische finalis, terwijl dat in harmonische zin de eerste trap is.’ Milenko Živković, Nauka o harmoniji
(Harmonieleer), Prosveta, Belgrado, 1947, p. 39. Hoewel een aantal theoretici en etnomusicologen (onder
wie Dević) deze theorie steunde, is de gebruikelijke harmonische benadering van de volksmelodieën in het
dur-mollsysteem bij de meeste Servische muziektheoretici lang (en nog steeds) geldig geweest.
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kwart in de laagste stem.344
In tegenstelling tot de dorpsmuziek kent ‘starogradska narodna muzika’ (de
stadsvolksmuziek) geen niet-getempereerde intervallen en toonhoogtes.345 Deze muziek
hoort bij de populaire muziek van die tijd, de amusementsmuziek. De harmonisatie hoort
bij het West-Europese tonale systeem met functionele harmonie (dur-moll). In het gebied
dat vroeger onder de Turkse bezetting stond (Zuid-Servië, Kosovo en Macedonië), worden
de melodische lijnen ontwikkeld met veel melismatische fraseringen, en er worden
toonladders gebruikt die door theoretici zigeuner- en Balkantoonladders worden genoemd,
met de overmatige secunde als belangrijkste kenmerk.346 Het ritme had daar meer
diversiteit en de metriek is meestal onregelmatig (aksak-ritme en aksak-metrum). In de
steden van het gebied dat onder de Oostenrijks-Hongaarse bezetting stond (Vojvodina),347
werd vooral een stilering toegepast op de Weense lichte muziek van het eind van de
negentiende en het begin van de 20ste eeuw. De meest gebruikte instrumenten in de steden
aan het begin van de 20ste eeuw waren viool, accordeon, later de trompet en in Vojvodina
de tambura (zie hoofdstuk I, p. 18).348 Omdat ze toen in Centraal Servië woonde, is Ljubica
Marić hoogstwaarschijnlijk vooral in contact gekomen met de dorpsvolksmuziek en met de
stadsvolksmuziek die onder Turkse invloed stond. De stadsvolksmuziek was voor haar
eigen werk niet van belang.
De invloed van de volksmuziek op de Servische klassieke muziek, 1860-1914
Het begin van de klassieke muziek in Servië is direct verbonden met de volksmuziek.349 Zo
schreef Kornelije Stanković (geboren en opgeleid in Boeda, Hongarije) rond 1860 zijn
pianovariaties op populaire Servische volksliederen en harmoniseerde deze liederen voor
koor a capella. Davorin Jenko (geboren in Slovenië) orkestreerde volksliederen en dansen
voor zijn Singspiels en operettes in de laatste twee decennia van de 19e eeuw (zie
hoofdstuk I, p. 20).
De eerste pogingen om bewerkingen van de volksmuziek tot serieuze concertante werken
buiten de amusementsmuziek te maken waren die van de hand van Josif Marinković.
Behalve met componeren van sololiederen en koorgezangen onder invloed van Russische
en West-Europese componisten (vooral Schubert en Grieg),350 was Marinković ook met
bewerkingen van Servische volksmuziek bezig. Tussen 1881 en 1897 componeerde hij zijn
Dević, Narodna muzika Crnorečja, p. 69.
Ibid.
346
De zigeunertoonladder is een harmonische kleine-tertstoonladder, waar de vierde trap is verhoogd: a, b, c,
dis, e, f, gis, a. De Balkantoonladder is ook een soort kleine-tertstoonladder: a, b, c, dis, e, fis, g, a. (Marko
Tajčević, Opšta nauka o muzici (Algemene muziekwetenschap), Prosveta, Belgrado, 1949, p. 100-103).
Milenko Živković gaf de naam aan deze toonladder (zie voetnoot 343).
347
Noord-Servië of Pannonisch Servië.
348
Een snaarinstrument met een plectrum, een soort mandoline.
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Vanwege het feit dat het grootste deel van Servië onder de Turkse bezetting stond (sinds het begin van de
15e eeuw tot het eind van de 19e eeuw), had de klassieke Europese muziek er geen mogelijkheid voor
ontwikkeling. Daarom dateert het begin van de klassieke muziek in Servië uit de tweede helft van de 19e
eeuw, omdat Belgrado en Centraal-Servië pas in 1867 onafhankelijk werden. Ook in de Servische gebieden
onder Oostenrijk-Hongarije had de Servische bevolking vóór de 19e eeuw weinig mogelijkheden voor
artistieke en creatieve ontwikkeling, vanwege de spanningen in het grensgebied met het Ottomaanse rijk,
waar ze leefden. Volgens Radojević, Živković, Šuica, Kratka istorija Srba.
350
‘Marinković wordt beschouwd als de initiator van het Servische sololied.’ Peričić, Muzički stvaraoci u
Srbiji, p. 269.
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cyclus Kola (Round Dances) voor mannen- of gemengd koor. Als basis voor zijn
composities koos Marinković meestal liederen uit zijn geboortestreek (Vojvodina) en
verbond deze met elkaar in de vorm van een potpourri. Een Kolo bestaat uit een aantal
liederen (6 tot 13), waarvan de strofen soms zijn gekruist.351 Met deze composities wilde
Marinković, volgens Peričić, liever de oorspronkelijke schoonheid van de liederen bewaren
dan interessante compositorisch-technische oplossingen ontwikkelen.352
Op dezelfde basis als Marinković ontwikkelde Stevan Mokranjac de vorm rukoveti.353 Voor
zijn eigen cyclus van vijftien koorcomposities Rukoveti (Song-wreaths), die tussen 1883 en
1909 zijn ontstaan, heeft Mokranjac volksmelodieën uit verschillende delen van Servië
gebruikt, maar ook uit Macedonië, Bosnië, Montenegro en Dalmatië.354 Deze vorm,
rukoveti, is eigenlijk een suite,355 gevormd uit verschillende liederen (nooit meer dan tien,
vaak vijf of zes), die contrasterend van tempo en karakter zijn en waarvan de strofen en
coupletten door de hele compositie met elkaar vervlochten zijn.356 Mokranjac maakte een
tonale afronding van iedere rukovet door het gebruik van dezelfde tonaliteit voor het eerste
en het laatste lied. Daarnaast harmoniseerde hij de strofen van een enkel lied binnen een
rukovet vaak op diverse manieren; hij gebruikte de afwisseling van mannen- en
vrouwenstemmen bij de verschillende verzen of andere delen van de tekst; hij gebruikte
soms afzonderlijke tegenstemmen voor de opbouw van de melodieën; hij koos voor de
regelmatige herhaling van een kort motief door de hele compositie heen; door het gebruik
van vaste motieven maakte hij van korte liederen lange doorgecomponeerde eenheden en
vermeed daardoor fragmentarisering van de vorm en kreeg een logische eenheid.357 Hij
componeerde zijn Rukoveti (die naast zijn kerkelijke composities een centrale plaats in zijn
oeuvre hebben) voor gemengd koor a capella (met uitzondering van de Prva rukovet (First
Song-wreath), die voor mannenkoor is geschreven), vaak met vocale solisten. Alleen in de
Četvrta rukovet (Fourth Song-wreath) gebruikte hij instrumenten: piano en slagwerk
(castagnetten). Deze compositie is de enige rukovet die als muzikale basis slechts één lied
heeft.
De invloed van Mokranjac
De invloed van Mokranjac op de Servische klassieke muziek was enorm groot (zie
hoofdstuk I, p. 19). Wat betreft de artistieke stilering van de volksmuziek zijn Mokranjac’
composities een model voor de latere generaties van componisten geworden. In de
Servische muziek is de vorm rukoveti snel zeer populair geworden. Bijna alle belangrijke
Servische componisten (inclusief Ljubica Marić) hebben werken in deze vorm

‘... de overvloed aan liederen, opgenomen in de Kolo’s (vaak meer dan tien), zonder bredere uitwerking,
geeft vaak de indruk kort van adem te zijn en lijkt op de mozaïekvorm van de potpourri, hoewel de
componist zijn best doet om dat te vermijden - door de strofen van twee opeenvolgende liederen te kruisen of
de hele Kolo te omkaderen door een reprise van het eerste lied.’ Ibid., p. 270.
352
Ibid.
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Krans of liederenkrans.
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Op de principes van dezelfde muzikale vorm schreef Mokranjac in 1893 de compositie Primorski napjevi
(Coastal Songs) met als basis liederen uit Dalmatië.
355
De componist Miloje Milojević beschreef deze vorm als een vocale rapsodie. Volgens Peričić, Muzički
stvaraoci u Srbiji.
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gecomponeerd,358 met een diversiteit in harmonische taal, compositorische technieken,
bezetting en omvang van de werken.359
Ljubica Marić was zich haar hele leven bewust van Mokranjac’ betekenis voor de
Servische muziek en voor haar eigen compositorische werk. In haar Zapisi, die zij in de
laatste jaren van haar leven schreef (1996-2000), gaf ze commentaar op Mokranjac en zijn
rol voor de Servische muziek:
Mokranjac is de grondlegger van onze kunstmuziek op basis van volkszang – van
liederen, want wij zijn een zingende natie. Onze geniale Stevan Mokranjac.360
De invloed van het werk van Stevan Mokranjac op Marić was tweevoudig: de eerste
invloed betreft het vormen van de liefde voor en interesse in het ontdekken van de rijkdom
van de Balkanvolksmuziek en tevens de kerkmuziek,361 terwijl de tweede invloed van
betekenis is voor concrete composities van Marić (zie hoofdstuk I en V).
Onder directe invloed van Mokranjac’ muziek schreef Marić twee koorwerken, Tuga za
đevojkom (Sorrow for the Girl), Tri narodne (Three Folk Songs), zes korte liederen voor
kinderkoor en twee werken voor piano solo, Pesma i igra (Song and Dance) en Brankovo
kolo (Branko’s Round Dance). De compositie Tuga za đevojkom hoort bij de eerste fase
van Ljubica Marić’ oeuvre, terwijl de andere horen bij de tweede fase (zie hoofdstuk III).
Haar allereerste compositie, Tuga za đevojkom (Sorrow for the girl) uit 1928, kan als een
eenvoudige rukovet worden gezien, die voor vierstemmig mannenkoor is geschreven.362
Ljubica Marić volgde bij het componeren van dit werk de enige uitzondering tussen
Mokranjac’ eigen Rukoveti, de Četvrta rukovet (Fourth Song-wreath), die uit maar één
volkslied bestaat. Zij koos een lyrisch volksgedicht over de liefde en componeerde muziek
in de stijl van volksliederen.363 Dat is nog een verschil in vergelijking met Mokranjac’
Onder anderen Petar Konjović, Miloje Milojević, Marko Tajčević, Milenko Živković, Vojislav Vučković,
Predrag Milošević, Ludmila Frajt, Enriko Josif, Dušan Radić, Mirjana Živković. Een recent voorbeeld is de
compositie Rukoveti, pet pesama za sopran i orkestar (Rukoveti, five songs for soprano and orchestra) van
Isidora Žebeljan uit 2000. Volgens Peričić, Muzički stvaraoci u Srbiji; Peričić, ‘Tendencije razvoja srpske
muzike posle 1945. godine’ en Čičovački, ‘Kerk- en volksmuziek in het werk van drie vrouwelijke Servische
componisten’.
359
Ludmila Frajt componeerde bijvoorbeeld ‘rituele scenes’ met gebruik van aleatoriek en micropolyfonie op
basis van liederen van de Balkan uit het voorchristelijke Slavische heidendom, voor koor en slagwerk (Kres
(Bonfire) en Da padne dažd (Let the Rain fall) uit 1974). Ibid.
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Marić, Zapisi, p. 83
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‘Voor mij is de betekenis die de oorsprong van de dingen heeft groot, misschien zelfs wezenlijk [...] In de
muziek vind ik die oorsprong in de totale traditie daarvan, maar vooral in onze wereldlijke volkszang en
kerkgezang. Die openen diepten van langdurige ervaring, wijsheid en levensmoed. Wanneer de mens daarop
steunt, voelt hij dat hij toebehoort aan dat gemeenschappelijke wezen dat hem creatief inspireert en hem naar
nieuwe en nog niet geschapen klanken verwijst...’ Ljubica Marić in het radioprogramma ‘Koordinate’
(‘Coördinaten’), Radio Belgrado, 4 februari 1990.
362
Zoals de Prva rukovet (First Song-wreath) van Mokranjac.
363
De tekst van dit lied luid als:
Oj, đevojko, vit’ jablane,
Oh, girl, [you] slender poplar,
ti najljepši ljetnji dane.
the most beautiful summer’s day.
Vita jelo iz planine,
[You] Slender fir tree from the mountain,
ružo moja iz umine.
my rose from the vale.
Za tobom mi srce vene,
My heart longs for you,
da l’ će tobom da me žene.
will they let me wed thee? (Vertaling Draško Adžić)
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werk: hij gebruikte uitsluitend al bestaande volksmelodieën en zij niet. Het thema van
Tuga za đevojkom (in de bassen) heeft de omvang van een septiem (g-f) en de bewegingen
van de melodie verlopen vooral in secunde-intervallen (Voorbeeld No. 1, maat 4).364 In de
eerste helft van de compositie zijn de stemmen opgebouwd als imitatie met kleine variaties
van het beginmotief (Voorbeeld No. 1, a&b segment). Het thema zelf beweegt zich
geleidelijk door alle stemmen heen. In de tweede helft wordt de melodie vooral in de eerste
tenoren en in de bassen (in augmentatie) gebracht. Hoewel de vorm van deze compositie
tot de invloeden van Mokranjac behoorde, komt de pentatoniek en de modale harmonische
structuur van deze compositie uit een andere hoek, die van haar compositieleraar Josip
Slavenski, die later in dit hoofdstuk wordt besproken.
Tijdens haar tweede compositorische fase, in de periode na de Tweede Wereldoorlog
richtte Marić zich op het onderzoeken van Balkanvolksmuziek. Zij heeft de eigenschappen
van de volksmuziek vooral op basis van toen al bestaande publicaties bestudeerd, zoals de
bundel Srpske narodne melodije (Servische volksmelodieën) van de etnomusicoloog
Vladimir Đordjević uit 1931. In deze tijd was in toenmalig Joegoslavië het artistieke beleid
van het socialistisch realisme dominant, dat de terugkeer naar de volksmuziek bevorderde
en zelfs verplicht stelde (zie hoofdstuk I, p. 27, 28). De werken van deze fase verschillen
van de composities uit de eerste subfase van de eerste fase (1928/9), waar de rol van de
Balkanvolksmuziek ook prominent was. Het belangrijke verschil is het gebruik van
bestaande volksmelodieën in de tweede fase. Het andere verschil is de harmonische
combinatie van de modaliteit, de functionele tonaliteit en klankvelden in de tweede fase. In
deze werken is geen pentatoniek aanwezig, terwijl de Turkse invloed (door het gebruik van
de overmatige secunde) meer hoorbaar is.
Naast twee liederen voor de massa,365 schreef Marić in 1946 een koorwerk in de vorm
rukoveti: Tri narodne (Three Folk Songs) voor gemengd koor a capella. Voor dit werk
gebruikte zij een eenvoudigere versie van deze vorm: de liederen in haar compositie zijn
niet met elkaar vervlochten, maar staan naast elkaar en kunnen apart worden uitgevoerd.366
Voor haar compositie koos Marić drie volksliederen uit de bundel Srpske narodne melodije
van Vladimir Đorđević. Alle drie de liederen (Zvezda se nišnu (The Twinkling Star), Cavti
božur (The Peony Blossoms) en Lile, lile zijn afkomstig uit het zuidoostelijke deel van
Servië (rond de stad Pirot), dat op de grens tussen Servië en Bulgarije ligt. Het eerste lied
is lyrisch en melancholisch en is door de componiste in een eenvoudige, regelmatige
ritmische beweging geschreven.367 De verschillende stemmen wisselen de rollen van
leidende en begeleidende stem af. Het tweede lied heeft het voor de zuidelijke Balkan
kenmerkende interval van de overmatige secunde en is geschreven in een moderato tempo,
met de eerste sopranen als de leidende stem en met canonische inzetten van de andere
364

Alle muziekvoorbeelden staan in Appendix I.
Zie voetnoot 88 en hoofdstuk III.
366
Bij de eerste uitvoering van deze compositie in 1947 zijn maar twee liederen uitgevoerd. Het is niet
bekend welke twee (zie hoofdstuk III).
367
De tekst van het eerste lied is:
Zvezda se nišnu
A star flickered
vaj, belo karađuzle.
alas, my white black-eyed.
To neje zvezda, vaj,
It is not a star, alas,
nelo mi bratak, vaj,
but my brother, alas,
po Maru trči.
running to fetch Mara.
Mara mu veli
Mara says to him
vrni se brale
go back brother
Ja sam se odala, vaj.
I got married, alas. (Vertaling Draško Adžić)
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stemmen. In dat lied gebruikte de componiste de horizontale polymetrie – het metrum
wisselt door de composite heen voortdurend.368 De belangrijkste kenmerken van het derde
lied zijn het onregelmatige metrum van voornamelijk vijf achtsten en de horizontale
polymetrie (Voorbeeld No. 2). Marić koos voor een meestal syllabische bewerking van de
tekst,369 waar alle stemmen tegelijkertijd zingen (behalve in het korte middengedeelte, waar
de sopranen en de tenoren afwisselend de leidende stem zingen). De vorm van het lied is
driedelig (ABA1) en in het laatste gedeelte klinken de motieven van de eerste twee
gedeeltes (A en B) tegelijkertijd in verschillende stemmen (de sopranen en de alten zingen
het motief uit het middengedeelte, terwijl de tenoren en de bassen het beginmotief zingen).
Het lied eindigt met een coda opgebouwd uit forte-herhalingen van het motief uit het
middengedeelte (Voorbeeld No. 3, a segment). Deze liederen zijn met gebruik van
functionele en modale harmonische middelen geharmoniseerd.370 Het slotakkoord van het
eerste lied (met secunde-intervallen in de sopranen en de tenoren) (Voorbeeld No. 4), de
loopjes in de gediviseerde tenoren in de coda van het laatste lied (Voorbeeld No. 3, b
segment), die soms secunde-intervallen vormen, en het gebruik van de bourdon kunnen
worden geassocieerd met de zogenoemde oude volksmuziektraditie van Servië.
Op basis van de liederen en dansen uit verschillende delen van het voormalige Joegoslavië
(Servië, Kroatië, Macedonië en Montenegro) componeerde Ljubica Marić in 1947 een
instrumentale suite voor solo piano, Brankovo kolo (Branko’s Round Dance). Deze
compositie is geschreven in de vorm van rukoveti en vertegenwoordigt een instrumentale
versie daarvan, opgebouwd op dezelfde principes als de vorm van Mokranjac’ koorcycli.
Naast al bestaande volksliederen en dansen (die, volgens de norm van het socialistisch
realisme en de communistische binnenlandse politiek van ‘broederschap-eenheid’ in het
toenmalige Joegoslavië, een associatie zouden moeten geven met de panslavistische ideeën
van de dichter Branko Radičević),371 koos Marić als hoofdthema voor haar compositie, de
enige keer in haar oeuvre, een al bestaande melodie van een andere componist, de Serviër
Jovan Paču (tweede helft van de 19e eeuw). Deze melodie en de titel zijn ontleend aan
Paču’s gelijknamige koorwerk (Brankovo kolo), gecomponeerd in 1883 op het destijds
meest populaire gedicht van Branko Radičević, Đački rastanak (Het afscheid van de
scholieren).372 De gekozen liederen en dansen verwerkte Marić tot een virtuoze suite voor
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De tekst van het tweede lied is:
Cavti božur na planina, Lepole
A peony blossoms on the mountain, Lepole
Otkini ga, miriši ga, Dragole.
Pluck it, smell it, Dragole.
369
De tekst van het derde lied is:
Lile, Lile, 'vati pile.
Lile, Lile, caught the chicken.
On ga stisnu
He squeezed it
ono pisnu.
it squeaked. (Vertaling Draško Adžić)
370
Het eerste lied staat in fis klein, het tweede in harmonisch d klein en het derde in e klein.
371
De titel van de compositie komt van de voornaam van de belangrijke Servische romantische dichter,
Branko Radičević (zie hoofdstuk III, p. 79).
372
Ter gelegenheid van het overbrengen van de stoffelijke resten van deze dichter van Wenen naar het
huidige Vojvodina. Volgens Mala enciklopedija.
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piano solo: de liederen en dansen zijn contrasterend van tempo en karakter;373 de delen van
bepaalde liederen (vooral het hoofdthema) worden in de loop van het werk herhaald (soms
als variaties), zodat zij een vervlochten structuur vormen; het hoofdthema wordt in de coda
herhaald als een variatie in een snel tempo en in de aanvankelijke toonsoort. De
harmonische taal van dit werk volgt de principes van modaliteit en klankvelden. In
sommige gedeeltes van dit werk maakte de componiste associaties met
volksmuziekinstrumenten: in de introductie geven de kwarten in de bas een indruk van de
doedelzak, terwijl de percussie-achtige klank van de piano (in de variaties van het
hoofdthema bijvoorbeeld) aan de klank van de cimbaal doet denken.374
Op dezelfde compositorische principes is ook het korte pianostuk voor kinderen Pesma i
igra (Song and Dance) uit 1947 gebouwd. De structuur van dit werk is eenvoudig en is uit
twee contrasterende delen samengesteld, zoals in de volksmuziekpraktijk vaak voorkomt.375
Voor beide delen koos Marić als thema volksmelodieën uit de al genoemde bundel van
Vladimir Đorđević. Voor het eerste deel koos ze de melodie van het volkslied Moju Vanku
zabolela glava (My Vanka has a Headache) en voor het tweede deel koos zij precies
dezelfde melodie, Cavti božur (The Peony Blossoms), als bij het tweede lied van haar
compositie Tri narodne en bewerkte die tot een snelle dans.376
Zeven van de acht eenvoudige composities voor kinderkoor zijn gecomponeerd op de
volkskinderpoezië, behalve het lied Brige kokine (Hen’s Worries), dat op het gelijknamige
gedicht van de Servische dichter van kinderpoëzie, Andra Franičević, is gecomponeerd (zie
hoofdstuk III). De melodieën van deze liederen zijn van Ljubica Marić zelf, maar de
muzikale basis zijn Servische volkskinderliedjes.377 Alle kinderkoren zijn tweestemmig,
waar de rollen van de leidende en begeleidende stem tussen de twee stemmen worden
afgewisseld.
Het hoofdthema (van Paču) is moderato pesante qua karakter, de Servische dans is in een snel tempo, de
Kroatische dans is moderato, het Macedonische lied is langzaam en quasi rubato en het Montenegrijnse lied
is moderato pesante. Het in dit werk gebruikte Montenegrijnse lied is het huidige volkslied van dat land (na
de onafhankelijkheid in 2006). De melodie van de Macedonische dans is dezelfde als de melodie van de
pianominiatuur Makam uz saz (Maqam on the Sāz-i), op. 69, no. 9 van Miloje Milojević uit zijn cyclus
Melodije i ritmovi sa Balkana (Melodies and Rhythms from the Balkans). Volgens Dragoljub Katunac in zijn
boek Klavirska muzika Miloja Milojevića (De pianomuziek van Miloje Milojević), Clio, Belgrado, 2004 (p.
330), gebruikte Milojević voor zijn cyclus melografische notities die hij zelf had gemaakt. Omdat zijn cyclus
(gecomponeerd in 1942) in 1946 is gepubliceerd (Prosveta, Belgrado), in hetzelfde jaar waarin hij stierf, zou
het mogelijk zijn dat Ljubica Marić, met het gebruik van dezelfde melodie voor haar eigen compositie uit
1947, een hommage bracht aan deze belangrijke Servische componist, die tevens haar leraar was.
374
Volgens Milin in de catalogus van de tentoonstelling Ljubica Marić, 1909-2003, tajna-tišina-tvorenje.
375
‘Net als in andere streken bestaan in Servië twee voornaamste muzikale praktijken: zingen en spelen.’
Dević, Narodna muzika Crnorečja, p. 23.
376
‘Ik denk dat de interpretatie van iets wat onze geest heeft geraakt beslissend is bij artistieke scheppende
arbeid. Ook in deze twee gemakkelijke stukken voor kinderen is zoiets gebeurd! Pesma en igra hebben
elkaars oorspronkelijke tempo en karakter omgewisseld en het tere liedje Cavti božur is levendig geworden,
en met de melodie van Pesma is het omgekeerde gebeurd.’ Ljubica Marić, volgens catalogus van de
tentoonstelling Ljubica Marić, 1909-2003, tajna-tišina-tvorenje, p. 26.
377
‘De metrisch-ritmische structuur van kinderliedjes is hoofdzakelijk gebaseerd op tweelettergrepige
ritmische patronen [...] De meest talrijke toonreeksen in de Servische kinderfolklore zijn hexachorden: die
kunnen diatonisch zijn, met een grote terts in de basis en een eindcadens op de eerste trap [...] waardoor ze
[...] het stempel van een tonale structuur krijgen [...] De melodielijn is eenvoudig, syllabisch, en die
ontwikkelt zich naar naastgelegen tonen met af en toe sprongen van een kleine terts in dalende richting - wat
een heel karakteristiek interval is voor kinderliedjes.’ Nice Fracile, Vokalni muzički folklor Srba i Rumuna u
Vojvodini (Vocale muzikale folklore van de Serviërs en Roemenen in Vojvodina), Matica srpska, Novi Sad,
1987, p. 33.
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Volkskinderliedjes zijn ook de melodische basis voor de korte composities voor kinderen,
geschreven voor viool en piano: Četiri komada za violinu i klavir (Four Pieces for violin
and piano) uit 1946 en Dve minijature za violinu i klavir (Two Miniatures for violin and
piano) uit 1980 (zie hoofdstuk III). Het eerste stuk uit Four Pieces (The Old Cat) heeft wat
complexere pianobegeleiding, in vergelijking met de simpele melodie; daar zijn
chromatiek en modulaties aanwezig, De vorm van dit stuk is AB+coda (als gevarieerd Agedeelte). Het andere stuk (A Cloud and a Squirrel) is geschreven als een dialoog tussen de
viool en de piano, die twee verschillende melodische materialen hebben en alleen aan het
eind van het stuk samen spelen (de laatste vijf maten). De beide stukken van Dve
minijature hebben simpele melodieën (gedeeltelijk ontleend aan de bundel Octoëchos) in
tien maten lange frasen (zie hoofdstuk VII, p. 206).
Slavenski
Tussen de twee wereldoorlogen was Josip Slavenski docent compositie aan de
Muziekschool van Belgrado.378 Hij was een leerling van Kodály in Boedapest (1913-1916)
en een leerling van Vítězslav Novák in Praag (1920-1923); hij was bevriend met Bartók en
met de componisten van de groep Le Six,379 en hij heeft een studiejaar bij Vincent d’Indy in
Parijs doorgebracht.380 Zijn muziek stond onder invloed van Bartók en Kodály, die zijn
interesse voor de volksmuziek als voornaamste inspiratiebron hebben gestimuleerd.381
Peričić schreef in zijn boek Muzički stvaraoci u Srbiji over Slavenski:382
Slavenski is een figuur wie in de historie van onze muziek een revolutionaire
betekenis toekomt [...] Wanneer hij volksmelodieën neemt, bewerkt hij die vrijelijk,
met alle middelen van zijn rijke en vermetele harmonische en coloristische
inventiviteit [...]. De vermetelste nieuwigheden heeft hij in onze muziek ingevoerd op
harmonisch gebied.
De Servische componiste en muziektheoretica Mirjana Živković beschreef het
compositorische werk en de stijl van Slavenski als ‘vereniging van nationale oriëntatie met
elementen van het expressionisme, met onderzoek van natuurkundige klankverschijnselen
en nieuwe klankbronnen’:383
Door het hele oeuvre van Josip Slavenski loopt de interesse voor [...] de modale
volkstoonladders van verscheidene Balkan- en oosterse volkeren [...]. Wat betreft de
verandering van het tonale centrum, overeenkomstig de lineaire stemvoering, kunnen
378

Sinds 1924.
‘Als arme student kopieerde Slavenski voor Bartók de noten van zijn etnomusicologische aantekeningen,
en hij heeft zelfs een paar liederen uit Međumurje voor hem gezongen.’ Sanja Radinović, ‘Stanislav Vinaver,
Jožef Debreceni, Josip Slavenski i Bela Bartok u etnomuzikološkom diskursu’ (‘Stanislav Vinaver, Jožef
Debreceni, Josip Slavenski en Béla Bartók in etnomusicologisch discours’), in Josip Slavenski i njegovo doba
(Josip Slavenski en zijn tijd), zbornik radova (verzamelde artikelen), MIC, Belgrado 2006, p. 247.
380
In 1925/6.
381
Volgens Eva Sedak, Josip Štolcer Slavenski – skladatelj prijelaza (Josip Štolcer Slavenski – componist
van de overgang), MIC Zagreb en Muzikološki zavod Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb,
1984.
382
p. 485.
383
Živković, Harmonski jezik Josipa Slavenskog, p. 79-107. Zie ook voetnoot 70.
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verschuivingen worden opgemerkt, maar geen modulaties in de klassieke zin: de
partijen vloeien tegelijkertijd over in de tonen van de nieuwe modus [...] of op een
gelaagde manier, wat leidt tot bimodaliteit. 384
Slavenski was de eerste compositieleraar van Ljubica Marić (1926-1929) en de
eigenschappen van zijn eigen stijl hadden een belangrijke invloed op zijn leerlinge. Deze
invloed was heel duidelijk en direct tijdens de jaren van haar studie bij Slavenski, maar
was ook in de latere compositorische fasen in beperkte mate aanwezig, vooral op het
gebied van het onderzoek en gebruik van de Balkanvolksmuziek.385
Op de Muziekschool van Belgrado studeerde Marić eerst viool, maar Slavenski ontdekte
haar werkelijke talent en gaf haar compositielessen (zie hoofdstuk II, p. 45). Volgens haar
eigen woorden heeft Slavenski haar gestimuleerd om manieren te zoeken om de rijkdom
van de volksmuziek te gebruiken en toe te passen in eigen compositorisch werk. 386
Slavenski liet haar zijn eigen werk te horen, maar ook composities van zijn leraren, vooral
Bartók en Kodály. Hij zelf was in de jaren twintig vooral met koor- en kamermuziek
bezig.387 Dat was een directe stimulans voor zijn leerlinge Ljubica Marić om haar eerste
werken (van haar eerste compositorische fase) ook in deze genres te componeren: Tuga za
đevojkom voor mannenkoor en Sonata fantasia voor viool solo.
Daarom is het mogelijk te zeggen dat de compositie Tuga za đevojkom (Sorrow for the
Girl) op basis van twee invloedsbronnen is ontstaan. Een van deze bronnen was
Mokranjac’ voorbeeld (die eerder in dit hoofdstuk werd beschreven) en de tweede bron
was de muziek van Slavenski en via Slavenski van Bartók en vooral Kodály. 388 Het
belangrijkste element van deze invloed is het gebruik van de pentatoniek.389 De pentatoniek
was een van de meest belangrijke melodische elementen in de muziek van Slavenski. 390 De
voornaamste reden voor het belang dat Slavenski aan de pentatoniek gaf, lag in de
volksmuziek van zijn geboortestreek Međumurje.391 Over de volksmuziek van deze streek
‘Al mijn principes in de instrumentatie zijn gebaseerd op de wetten van de akoestiek, vooral op de
verhoudingen die bestaan in de reeks aliquottonen.’ Josip Slavenski, ‘Prirodni muzički sistem’ (‘Het
natuurlijke muzikale systeem’), een lezing aan de Kolarac Volksuniversiteit, Belgrado, 1934, in Josip
Slavenski i njegovo doba, p. 78.
385
Zie ook hoofdstuk VI.
386
Interview 1996.
387
Slavenski componeerde rond 20 koorcomposities alleen voor gemengd koor en daarnaast nog veel werken
voor mannen-, vrouwen- en kinderkoor. Zijn meest belangrijke koorcomposities (zoals Voda zvira (Water
Rises), Molitva dobrim očima (A Prayer to Good Eyes), Ljubavna pesma (A Love Song) en Nikad (Never))
zijn ontstaan in de periode 1916-1929. In dezelfde periode schreef hij het grootste en belangrijkste deel van
zijn kamermuziekoeuvre: Prvi gudački kvartet (First String Quartet) in 1923; Sonata za klavir (Piano
Sonata) en Slavenska sonata (Slavic Sonata) voor viool en piano in 1924; Sonata religiosa voor viool en
orgel en Sa sela (From the Country) voor fluit, klarinet, viool, altviool en contrabas in 1925; en Drugi
gudački kvartet (Second String Quartet) in 1928. Volgens Peričić, Muzički stvaraoci u Srbiji.
388
Het is interessant te merken dat ook in het oeuvre van Zoltán Kodály de eerste composities bijna
uitsluitend koorwerken en kamermuziek (voornamelijk voor strijkinstrumenten) zijn: Evening voor gemengd
koor uit 1904; Two Folk Songs from Zobor voor vrouwenkoor uit 1908; Two Male-Voices Choruses uit
1913/17; First String Quartet uit 1908/9; Sonata voor cello en piano uit 1909/10, Duo voor viool en cello uit
1914, Sonata voor cello solo uit 1915, Second String Quartet uit 1916/18 en Serenade voor twee violen en
altviool uit 1919/20. Volgens László Eősze, Zoltán Kodály – his life and work, Collet’s, London, 1962.
389
Volgens Eősze, Zoltán Kodály – his life and work, is de pentatoniek, als melodisch element, een van de
belangrijke kenmerken van Kodály’s oeuvre.
390
Peričić, Muzički stvaraoci u Srbiji en Živković, Harmonski jezik Josipa Slavenskog.
391
Međumurje ligt in het noordwestelijke gedeelte van het huidige Kroatië, tussen de rivieren Drava en
Mura.
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schreef Bartók dat de pentatoniek een van de meest kenmerkende eigenschappen van deze
muziek is.392 In haar compositie Tuga za đevojkom koos Ljubica Marić voor een
pentatonisch thema als basis, in de door Dević genoemde anhemitonische pentatoniek,393
die elke keer dat het thema voorkomt consequent is gerealiseerd (Voorbeeld No. 1).394 Deze
compositie staat in de aeolische modus in G en de harmonisatie baseert zich vooral op de
modaliteit (Voorbeeld No. 5). Maar in dit werk zijn de harmonische verticalen soms het
gevolg van lineair gestelde vocale partijen, wat ook een eigenschap van Slavenski’s
muziek was. Op deze manier zijn de invloeden van de muziekstijlen van Mokranjac aan de
ene kant, en van Slavenski, Bartók en Kodály aan de andere, in het eerste werk van Marić
verenigd: de algemene liefde en interesse voor de volksmuziek (die aan Mokranjac’
voorbeeld is ontleend) kreeg een concrete realisatie met behulp van het compositorische
(etnomusicologische) onderzoek van Slavenski (dus ook Bartók en Kodály), die van
volksmuziek niet alleen de melodische component, maar ook de harmonische structuur
exploiteerde (modaliteit en de pentatonische constructies).
In tegenstelling tot Tuga za đevojkom draagt de eerste instrumentale compositie van Marić,
Sonata fantasia voor viool solo uit 1928/9, geen sporen van directe invloed van
Balkanvolksmuziek. De enige verbinding met de volksmuziek is de modaliteit. Dit werk
werd gecomponeerd ‘onder de onweerstaanbare schoonheid van de geboorte van de zon op
zee’ en is, volgens het interview uit 1996, geïnspireerd door de partita’s van J. S. Bach (die
Ljubica Marić toen als violiste speelde).395 Toch is in dit werk de invloed van Slavenski
aanwezig, en niet alleen van zijn eigen muziek, maar ook van die van zijn leraar Kodály.
De titel suggereert al de vorm van Kodály’s instrumentale kamermuziek, omdat deze
combinatie van woorden (sonata-fantasia-sonata) kenmerkend is als titel voor de delen van
zijn werken voor strijkers, zoals Second String Quartet en Sonata for Cello and Piano.396
Sonata fantasia is een eendelig werk met drie afzonderlijke thematische segmenten
(Adagio, Allegro non troppo, ma energico en Meno mosso) die zich met elkaar vermengen.
Het begindeel, Adagio, heeft een improviserend karakter, dat zich vooral uit door het
geraffineerde ritme. Het gaat om de plotselinge verschijning van snelle ritmische passages
in de langzame en, door het gebruik van syncopen, pulslose beginmelodie. Deze snelle
‘Deze streek beslaat ongeveer driehonderd vierkante mijl, die ooit tot Hongarije behoorden [...]. Het
materiaal dat daar is verzameld [...], toont een overwegend Hongaarse invloed aan... uit de zogenaamde
‘oude’ en ‘nieuwe’ Hongaarse muzikale erfenis [...].’ B. Bartók - A. Lord, Serbo-Croatian Folk Songs, Texts
and Transcriptions of 75 Folk Songs from the Milman Parry Collection and a Morphology of Serbo-Croatian
Folk Melodies, Columbia University Press, New York, 1951, p. 24.
‘De gemeenschappelijke kenmerken van de oude stijl omvatten: 1) het niet gebonden zijn van de
melodieën aan bepaalde omstandigheden; 2) de pentatoniek; 3) isometrie van de strofen van vier
verschillende muzikale passages; 4) de voornaamste cesuur [...] op de kleine terts boven de finale noot van de
strofe...; 5) de correlatie van het ritme met het aantal lettergrepen in een passage [...]’, S. Blum, ‘Analysis of
Musical Style’, in Ethnomusicology: An Introduction, The Norton/Grove Handbooks in Music, W.W. Norton
& Company, New York – London, 1992, p. 188.
393
‘[...] anhemitonische pentatoniek kan op meerdere manieren worden geconstrueerd, waarvan de
zogenaamde natuurlijke of kwintpentatoniek, ontstaan door superpositie van reine kwinten, de meest bekende
is [...]’, Dević, Uvod u etnomuzikologiju, p. 114.
394
De tweede keer dat het thema voorkomt (in de baritons) ligt het een grote septiem hoger dan de eerste
keer, terwijl de derde en vierde keer dat het thema voorkomt (in de tweede en de eerste tenoren) een octaaf
hoger ligt dan de eerste keer.
395
Het citaat komt uit haar commentaar bij de uitgave van Sonata fantasia door Furore Verlag uit Kassel.
396
‘The first movement (of Kodály’s Second String Quartet) [...] contains within itself in condensed form the
[...] structure of the Sonata for Cello and Piano (fantasia-sonata-fantasia)...’, Eősze, Zoltán Kodály – his life
and work, p. 109.
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ritmische passages associëren op uitgeschreven ornamenten. Daardoor is er nog een
verbinding tussen Sonata fantasia en de instrumentale kamermuziekwerken van Kodály
gemaakt: de aanwezigheid van het improviserende element in de muziek voor strijkers
(Voorbeeld No. 6).397 In harmonisch opzicht toont het Adagio de aanwezigheid van
modaliteit, aangezien het in de aeolische modus in A is geschreven (met een neiging tot de
aeolische modus in C).398 Het tweede, virtuoze gedeelte (Allegro non troppo, ma energico)
is ook diatonisch geschreven (in G groot), met de aanwezigheid van alteraties (Voorbeeld
No. 7). De motorische beweging van dat gedeelte maakt de indruk van de motoriek van
barokmuziek.399 Het derde thematische segment, Meno mosso, heeft een breed, langzaam
thema in het lage register. Het is geschreven in de aeolische modus in F en samen met het
eenvoudige ritme en het zingende karakter van de melodie suggereert deze modaliteit een
volkslied (Voorbeeld No. 8).400 Na de exposities van deze drie gedeeltes worden ze in een
andere volgorde herhaald, maar dan in kortere, ritmisch en melodisch gevarieerde vorm en
met modulaties, terwijl het karakter van de verschillende gedeeltes altijd duidelijk wordt
bewaard. De compositie eindigt met een extatisch slot, een harmonische oprijzing die in
relatie staat met het commentaar van de componiste. In dit werk is de verbinding met de
Balkanvolksmuziek veel subtieler dan in het werk Tuga za đevojkom en daarmee ook
minder opvallend. Het is meer een associatie met de modale volksmuzieksfeer (vanwege
de aeolische modi) dan een concreet gebruik van de eigenschappen van de volksmuziek.
Dat vormt het verschil met de werken van haar leraar Slavenski en met de werken van
Kodály (en Bartók), bij wie ook de melodische eigenschappen van volksmuziek een heel
belangrijk en prominent element van hun (kamermuziek)werken is.401 Sonata fantasia van
Marić toont daardoor een andere, geraffineerde manier van componeren van
muziekwerken die op de eigenschappen van de volksmuziek zijn georiënteerd.402
De Tweede Weense school en de microtonaliteit
De studie van Ljubica Marić in Praag kan in twee perioden worden verdeeld. De eerste
periode (tussen 1929 en 1932) waren de studies compositie aan de Meesterschool
(postacademische opleiding) van Suk en directie bij Metod Doležil en Nikolay Malko.403
De tweede periode was de studie bij Alois Hába aan de Afdeling voor Microtonale Muziek
(1936/37). De nieuwste muzikale tendensen, vooral de ontwikkelingen van de Tweede
Weense school, zijn in Praag in de jaren dertig goed ontvangen door de jonge componisten,
ook dankzij de lezingen die componisten als Schönberg daar gaven. Daarnaast hebben ook
de activiteiten van Hába, die de Afdeling voor Microtonale Muziek aan het
Staatsconservatorium leidde, een cruciale betekenis voor het muziekleven van Praag gehad
In Kodály’s Sonata for Cello and Piano ‘[...] the melody is constructed [...] by the improvisational style of
instrumentalization in the opening movement, the Fantasia.’ Ibid., p. 107.
398
Milin, ‘Being a Modern Serbian Composer in the 1930’s: The Creative Positions of Ljubica Marić’.
399
Ibid.
400
De aanwezige sprongen van een kwart of kwint in deze melodie horen bij dat muzikale silhouet van de
Balkanvolksmuziek, omdat deze intervallen volgens Dević en Fracile belangrijke melodische componenten
zijn van de volksmuziek. Zie pagina 91 en 92.
401
Volgens Eősze, Zoltán Kodály – his life and work.
402
Dit procédé kan vergeleken worden met sommige late werken van Janáček (bijvoorbeeld de
strijkkwartetten uit de jaren twintig, waar het harmonische en ritmische domein wordt bepaald door
elementen uit de volksmuziek (modi, dansritme) zonder expliciet volksmelodieën te gebruiken. Deze
strijkkwartetten kende Ljubica Marić toen niet. (Interview 1996.)
403
Ze sloot de studie van beide richtingen op 25 juni 1932 af. In de periode 1930-1932 studeerde ze daar ook
viool. Deze studie heeft ze niet afgemaakt. Volgens Milin, ‘Prag i studenti kompozicije iz Kraljevine
Jugoslavije’.
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(zie hoofdstuk I en II). Zo kwam Ljubica Marić in contact met de toenmalige avantgardistische stromingen, waarvan vooral de atonaliteit en de microtonaliteit haar
composities hebben beïnvloed. In het interview uit 1996 zei Marić dat Suk zijn leerlingen
stimuleerde om nieuwe compositorische technieken te zoeken en uit te proberen. Hij was
daar ook in geïnteresseerd.404
Hoewel zij ook in de eerste jaren van haar studies in Praag microtonale composities
schreef,405 stond haar muziek tijdens de studie bij Suk voornamelijk onder invloed van de
atonaliteit van Schönberg (zie hoofdstuk I en II).
Tijdens de eerste periode van haar studies in Praag heeft Marić drie composities
geschreven: Gudački kvartet (String quartet) in 1930,406 Duvački kvintet (Wind quintet) in
1931 en Muzika za orkestar (Music for Orchestra) in 1932. Van deze drie composities is
Gudački kvartet (String quartet) verloren gegaan en wij kennen dit werk alleen uit
recensies (zie hoofdstuk III, p. 72). 407
Duvački kvintet (Wind Quintet) is een vierdelig, atonaal werk. De vorm van deze
compositie toont een sterke verbinding met de classicistische sonate van de Weense
school, die Schönberg ook heeft gebruikt en bevorderd.408 Daarnaast is in dit werk ook de
invloed van Hindemith hoorbaar, vooral in de zin van de contrapuntische textuur (in de
middengedeeltes van het eerste en het vierde deel en in het derde deel) en in de motoriek
van de snelle gedeeltes. Het eerste deel, Allegro, is bithematisch samengesteld en heeft de
contouren van de sonatevorm: beide thema’s hebben hun expositie, daarna volgt een
compacte doorwerking en, ten slotte, na een viermatig tranquillo-gedeelte, volgt de reprise
van het eerste thema. De instrumentale partijen tonen twee vormen van compositorische
benadering: ze zijn gevormd als melodieën (thematische lijnen) met begeleiding
(Voorbeeld No. 9), terwijl ze in bepaalde gedeeltes van dat deel melodisch afzonderlijke
gelijktijdige lijnen vormen, die een polyfone structuur suggereren (Voorbeeld No. 10). De
harmonie is atonaal, soms als gevolg van de afzonderlijke polyfone lijnen (heterogene
polyfonie) (Voorbeelden No. 9 & 10). Het tweede deel, Scherzo, is geschreven met gebruik
van een snelle ononderbroken motoriek en toont een virtuoze benadering van de vijf
blaasinstrumenten. Dit deel is geconcentreerd op de virtuoze partij van de klarinet
404

Zie voetnoot 80.
Over de professionele relatie tussen Suk en Hába schreef Vojislav Vučković het volgende: ‘Omdat hij
(Suk –B. Č) ervan overtuigd is dat met de kennis die hij op zijn leerlingen overbrengt niet alles wat men over
moderne muziek moet weten uitputtend wordt behandeld, stuurt Suk zijn meest begaafde leerlingen naar
Hába (in wie hij een zeer groot vertrouwen heeft), om daar, terwijl ze zijn school doorlopen, de noviteiten te
leren kennen van de kwarttoonmuziek en de stilistische mogelijkheden die deze biedt (de athematische
zetting), om hun compositiestudie te vervolmaken.’ Vojislav Vučković, ‘Jozef Suk. Povodom šezdesete
godišnjice rodjenja’ (‘Jozef Suk. Ter gelegenheid van zijn zestigste geboortedag’), Zvuk br. 3, Belgrado,
1934, p 81-87.
406
Gudački kvartet (String Quartet) van Marić geldt als de eerste atonale compositie in de Servische muziek.
407
‘String quartet van Ljubica Marić is een compositie met een sterke compositorische potentie en een
zelfstandigheid die van een bijzonder muzikaal temperament en rijpe muzikale intelligentie getuigen.’
Narodni osvobozenji, Praag, 03-07-1937.
408
‘Schönberg heeft beweerd dat er geen verouderde vormen bestaan. [...] Bij Schönberg komt men zelfs
grote fragmenten tegen die doen denken aan een doorwerking in de klassieke zin van het woord. [...] De
vormen – driedelig, met variaties, rondo en sonate – kunnen worden opgebouwd uit een of meerdere seriële
vormen. [...] Schönbergs Fantasie für Violine und Klavier, op. 47 (1949) is geschreven in een complexe
tweedelige vorm, waarvan beide delen zijn opgebouwd in een driedelige basisvorm ABA.’ Ctirad Kohoutek,
Novodobé skladebné směry v hudbě (Nieuwe compositorische richtingen in de muziek), Statni hudebni
vydavatelstvi, Praha, 1965, p. 120-121.
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(Voorbeeld No. 11a), die door de andere instrumenten wordt gevolgd en begeleid, met
gebruik van de uit de barok stammende voortspinningstechniek (Voorbeeld No. 11b). De
hele vorm van het meditatieve Adagio, het derde deel, is een ontplooiing van lineaire
polyfonie (Voorbeeld No. 12). Dit deel is voornamelijk atonaal, maar het eindigt toch met
een consonante samenklank (reine kwint), de enige in dit stuk (Voorbeeld No. 13). In deze
samenklank zat, volgens de mening van Marić, de bron van haar eigen latere stijl, die pas
in de jaren vijftig rijpheid heeft bereikt.409 De structuur van het laatste, vierde deel, Molto
allegro, lijkt op die van het eerste, hoewel de doorwerking hier langer is, met duidelijk
gevormde polyfone gedeeltes, zoals bij de introductie van het tweede thema (Voorbeeld
No. 14). Deze polyfone lijnen zijn vaak ritmisch met elkaar verbonden en in de snellere
gedeeltes is de motoriek heel prominent (wat ook de invloed van Hindemith toont). De
reprise bestaat uit het eerste thema en de compositie eindigt met een korte coda.
Muzika za orkestar (Music for Orchestra), waarmee Ljubica Marić in 1932 haar studie bij
Suk heeft afgesloten, is ook een atonale compositie.410 Het is een eendelig werk,
geschreven voor klein symfonieorkest.411 Het gebruik van de classicistische vormstructuur
is hier veel losser dan in Wind Quintet. Toch onderscheiden zich in Music for Orchestra
twee gedeeltes, die een bithematische vorm suggereren: Allegro en Quasi meno mosso. Het
kenmerk van het beginmotief is een omhoog gerichte triolenbeweging met twee
geaccentueerde non legato achtsten aan het eind (Voorbeeld No. 15). Dit motief vormt
geen thema, maar het is een initiële kern voor de ritmische opbouw van het hele Allegrogedeelte (Voorbeeld No. 16). Het gedeelte Quasi meno mosso begint met een unisono
melodie met grote sprongen in het lage register van de houtblazers (klarinet en fagot) op de
continuerende staccato-triolenbeweging in de altviolen (Voorbeeld No. 17). Deze melodie
is ritmisch eenvoudiger.412 Ze is meer een introductie tot dat langzamere gedeelte, dat uit
afzonderlijke polyfone melodische lijnen is opgebouwd, dan een thematische basis
(Voorbeeld No. 18). Daarnaast is in dit gedeelte de triolenbeweging continu aanwezig, als
een vast ritmisch kenmerk van deze compositie. De polyfone lijnen van Quasi meno mosso
eindigen met dezelfde instrumentale kleur van klarinet en fagot (in de maat 81), als
waarmee het gedeelte was begonnen. Daarna volgt de reprise van het Allegro-gedeelte
(aangeduid als Tempo I), met een vergelijkbare ritmische beweging als het beginmotief
(Voorbeeld No. 19). Maar hoewel dat gedeelte uit triolenbewegingen is opgebouwd,
verschijnen daar ook afzonderlijke melodische lijnen (Voorbeeld No. 20). Daarna begint
een reprise van Quasi meno mosso, maar in de hogere houtblazers en zonder verandering
van het tempo. Deze reprise herhaalt geen concrete melodische eigenschappen van het
Quasi meno mosso, maar het zijn de afzonderlijke polyfone lijnen en het kenmerkende
ritme die de reprise suggereren (Voorbeeld No. 21). De herhalende triolen op verschillende
toonhoogtes in het hele orkest, scanderend, vormt de coda waarmee deze compositie
eindigt (Voorbeeld No. 22). Hoewel in Music for Orchestra de contouren van een
klassieke vorm aanwezig zijn (ABA1B1+coda), toont deze compositie een groot verschil
met Wind Quintet en dat is de neiging tot athematiek – wat een invloed van het werk van
Hába was.413 De athematiek zal een belangrijke eigenschap in het oeuvre van Marić
‘[...] Maar wanneer je het derde, langzame deel bereikt, wordt het Blaaskwintet voor mij heel belangrijk,
want het einde van dat Adagio vertegenwoordigt de kiem van al mijn latere muziek.’ Ljubica Marić,
commentaar bij de uitgave van Wind Quintet door Furore Verlag uit Kassel (zie pagina 49).
410
Muzika za orkestar (Music for Orchestra) is het eerste atonale orkestwerk in de Servische muziek.
411
De orkestbezetting is: 1 fluit (piccolo), 1 hobo, 1 klarinet, 1 fagot, twee hoorns, twee trompetten, strijkers
en pauken.
412
Kwartnoten, halvenoten en gepunteerde achtsten met een zestiende.
413
Milin, ‘Being a Modern Serbian Composer in the 1930’s: The Creative Positions of Ljubica Marić’.
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worden, niet alleen in de werken die zij tot het eind van de eerste fase heeft gecomponeerd,
maar ook voor veel latere werken, voor de composities van haar laatste artistieke periode,
in de jaren tachtig en negentig (zie hoofdstuk VII).
De jaren die zij bij Hába heeft doorgebracht waren ook belangrijk voor de latere vorming
van haar eigen stijl. Dat gaat vooral om twee eigenschappen van Hába’s muziek: de
microtonaliteit en de athematiek. Tijdens haar studie aan de Afdeling voor Microtonale
Muziek van het Staatsconservatorium van Praag (1936/7) schreef zij twee composities:
Suite for quarter-tone piano en Trio for clarinet, trombone and double bass. Deze
composities waren microtonaal en hoogstwaarschijnlijk athematisch. Beide werken zijn
verloren gegaan en het is alleen bekend dat Hába haar bijdrage op het gebied van
microtonaliteit zeer belangrijk heeft gevonden (interview uit 1996, zie hoofdstuk II, p. 52).
In de periode tussen haar terugkeer naar Belgrado en het eind van de Tweede
Wereldoorlog (1938-1945) heeft Ljubica Marić weinig gecomponeerd en wel uitsluitend
voor piano. Zo ontstond in 1944 haar tweedelige compositie Skice (Sketches) (zie
hoofdstuk III). Het eerste deel, Cantabile, met tempoaanduiding Largo ( =44), is volledig
athematisch. Het is opgebouwd uit vrije, onafhankelijke gelijktijdige melodische lijnen, die
ritmisch op complexe wijze zijn gedifferentieerd: achtsten, zestienden, triolen, kwintolen
en sextolen rijen zich parallel aaneen binnen melodische lijnen met een grote toonambitus
(Voorbeeld No. 23). Pas tegen het einde van het eerste deel verschijnt er een ostinato
zestiendenbeweging in de vorm van quasi-sequensen. Behalve de begin- en slotmaten, die
in D staan, is het hele deel atonaal. Vanwege zijn structuur, samengesteld uit
onafhankelijke melodische lijnen, evenals vanwege de veelvuldige verandering van
maatsoort, maar vooral vanwege het tonale einde (de toon d in octaven), doet Cantabile
denken aan het derde deel van het Wind Quintet (zie de aldaar). Het tweede deel, Allegro
( =152), heeft een driedelige structuur. Het eerste gedeelte is opgebouwd uit een ostinato
triolenbeweging. Dat geldt ook voor het derde gedeelte, alleen is dat langer en het bevat
een paar fermates in het motorische verloop. Anders dan deze gedeelten is het middelste
(Meno mosso), net als het eerste deel, samengesteld uit onafhankelijke gelijktijdige
melodische lijnen, en hierin houdt de dominantie van het triolenritme op. Omdat het laatste
segment begint met een korte reprise van het materiaal helemaal uit het begin, is dit deel
niet volledig athematisch (Voorbeeld No. 24a en Voorbeeld No. 24b). Men kan zeggen dat
de motorische ostinato triolenbeweging - een vast ritmisch kenmerk - zelf al de ritmischthematische bepalende factor van dit deel is. Daarom doet de structuur ervan denken aan
die van de compositie Muzika za orkestar (Music for Orchestra) (zie pagina 104).
Afgezien van de korte reprise van het begin van het derde gedeelte, wordt het athematische
principe in melodische zin toch geëerbiedigd, wat vooral duidelijk is in het middelste
segment. Ook dit deel is atonaal, met uitzondering van de beginmaten, die net als de
slotmaten bepaald zijn door een tonaal centrum in A. In beide delen wordt het interval van
de overmatige kwart vaak gebruikt, vooral in de harmonische verticaal. Door al deze
kenmerken vertegenwoordigt de compositie Skice een voortzetting van het esthetischformele procédé, gebaseerd op het gebruik van atonaliteit en athematiek, dat Ljubica Marić
heeft opgebouwd gedurende de eerste periode van haar studie in Praag, en wel in haar
belangrijkste composities uit die fase, het Wind Quintet en Music for Orchestra. Daarnaast
is Skice tevens de laatste compositie van Marić geschreven onder directe invloed van de
atonaliteit en de athematiek, en daarmee tevens het laatste werk van haar eerste
compositorische fase.
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In de werken die de tweede subfase van haar eerste fase vormen, de werken die zij tijdens
haar studie in Praag en later heeft geschreven, gebruikt Ljubica Marić een keuze uit de
moderne compositietechnieken van die tijd, vooral atonaliteit en athematiek. Terwijl de
atonaliteit een algemeen kenmerk is van deze subfase, is het athematiek aanwezig in haar
microtonale werken en in de pianodiptiek Skice. De andere kenmerken van deze werken
zijn het bithematiek, bepaalde manieren van variëren en onafhankelijke gelijktijdige
melodische lijnen. Met deze composities introduceerde Marić deze nieuwe technieken in
de Servische muziek en ze kreeg ook internationale successen, als vertegenwoordigster van
deze compositorische oriëntatie, die verbonden zijn met het werk van de Tweede Weense
school en Hába. De drie belangrijkste kenmerken van deze subfase – atonaliteit,
microtonaliteit en athematiek – zullen op een andere manier bepalend zijn voor de latere
fasen van Marić, vooral aan het eind van de rijpe fase en in de hele laatste fase.
Scriabin
Gelijktijdig met de bevrijding van de nazi-bezetters vond in Joegoslavië in 1945 de
communistische revolutie plaats. Het nieuwe regime proclameerde de nieuwe ideologie
ook op het gebied van de cultuur (zie hoofdstuk I). Net als de andere kunstenaars, moesten
de componisten zich aan eenvoudige, toegankelijke kunstvormen wijden, met gebruik van
thematisch inhoud uit het dorpsleven, het arbeidersleven en de partizanenoorlog. De
atonaliteit werd verboden, de tonaliteit en de volksmuziek waren verplichte middelen voor
het componeren. De componisten die voor de oorlog atonale of microtonale muziek
hadden geschreven, moesten na 1945 terugkeren naar de tonale structuur.414
De stilistische verandering in het oeuvre van Marić vond nog voor de proclamatie van de
doctrine van het socialistisch realisme, vóór 1945, plaats. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
bestudeerde zij, volgens haar eigen woorden,415 de modale structuur van de melodieën uit
de Servische Octoëchos en ze componeerde in 1944 Četiri improvizacije i fuge na teme iz
Osmoglasnika (Four Improvisations and Fugues on themes from Octoëchos) voor piano
solo. Deze compositie is verloren gegaan, maar het was een werk waar de modale structuur
van de Byzantijnse kerkmuziek de melodische en harmonische basis was voor een nietliturgische, instrumentale compositie.416 Het betekent dat deze compositie een modaal werk
was.
Toch moest Ljubica Marić de stilistische plicht na 1945 ook volgen en ze koos
aanvankelijk een richting die bepaalde verbindingen met de tonale wereld van Scriabin
heeft (klankveld concept of akkoord-centrumconcept). Tri preludijuma i etida (Three
Preludes and Etude), uit 1945, tonen duidelijk die nieuwe profilering van de componiste in
een andere stijlrichting. De muzikale taal van deze compositie is verwant aan de stijl van

414

Voor een aantal Servische componisten begon die stijlverandering nog eerder. Onder invloed van de
communistische ideologie componeerde Vojislav Vučković al sinds 1940 tonale werken - Zaveštanje
Modesta Musorgskog (The Inheritance of Modest Mussorgsky) voor strijkorkest was zijn eerste compositie
in de ‘nieuwe’ tonale stijl. Stanojlo Rajičić verliet de atonale techniek ook in 1940. Tegenover deze twee
componisten stonden Dragutin Čolić en Milan Ristić, die hun stijl pas in 1945, na de communistische
revolutie, drastisch veranderden. Volgens Peričić, Muzički stvaraoci u Srbiji.
415
Interview 1996.
416
Dat is het eerste bekende voorbeeld dat de modale structuur van de Byzantijnse kerkmuziek voor een nietliturgisch (instrumentaal) werk is gebruikt als basis voor de structuur (horizontaal en verticaal) van de hele
compositie (zie voetnoot 581).
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Scriabins laatste compositorische periode.417 De belangrijkste algemene eigenschap van
Scriabins werken van de laatste fase was de realisatie van het idee van dissonante
samenklanken als basis voor de opbouw van de harmonische structuur.418 Omdat deze idee
en de realisatie daarvan niet zo ver van de atonaliteit staat (het is in ieder geval een
systeem dat het dichtst bij de atonaliteit ligt),419 is verklaarbaar waarom Marić dit systeem
voor haar eigen tonale terugkeer koos.420 Een van de meest invloedrijke harmonische
vernieuwingen van Scriabin was voor Marić zijn harmonie gebaseerd op kwarten.421
Volgens Delson lag de oorsprong van deze kwartensamenklanken in de volksmuziek,422 en
het is mogelijk dat Marić deze eigenschap van de Slavische volksmuziek ook zelf heeft
gevonden tijdens haar bestudering van volksmuziek tijdens de Tweede Wereldoorlog.423
Daarnaast hadden nog andere eigenschappen van Scriabins latere werken belangrijke
invloed op muziek van Marić:424 de melodisch-harmonische rol van de grote septiem, het
gebruik van negentoons-harmonische complexen, het gebruik van septiemakkoorden en
noneakkoorden, en de melodie als gevolg van de harmonische structuren.425 Bijzonder
aantrekkelijk waren voor Marić ook de zogenoemde ‘klokkenharmonieën’, gebaseerd op
het gebruik van tremolo’s en trillers, waar Scriabin de notitie ‘zoals klokken’ schreef.426
Op basis van deze stilistische eigenschappen componeerde Ljubica Marić haar pianocyclus
Three Preludes and Etude.427 Het gaat vooral om het belang van dissonante samenklanken
in de opbouw van een harmonische structuur. Het eerste preludium, Largo, begint met het
één maat lange motief, waarin de liggende grondtoon f (binnen het motief) zijn verhoogde
Sinds het ontstaan van Prométhée, le poème du Feu, op. 60 in 1909/10. Volgens V. Delson, Скрябин,
очерки жизни и творчества (Scriabin, overzicht van leven en werk), Muzika, Moskou, 1971.
418
Ibid., p. 191-192.
419
Scriabin heeft deze idee gerealiseerd met behulp van de overmatige kwart (tritonus), die de basis voor zijn
kettingladders en de dubbele toonladders was (volgens ‘de theorie van het tonale ritme’ die
muziektheoreticus B. L. Javorski heeft voorgesteld en beschreven). Volgens Delson, Scriabin, overzicht van
leven en werk, p. 193.
‘The harmonic idiom of expressionism is formed by superposition of fourths and fifths.’ Slonimsky, Music
since 1900, p. 1132.
420
‘[...] Bij Scriabin verschijnt het mystieke akkoord al in het eerste deel van de Vierde Pianosonate, op. 30
[...] Hier vertoont het mystieke akkoord zich als dominant septiemnoneakkoord met een dubbele voorhouding
voor de kwint...’ H. H. Eggebrecht, Riemann Musiklexicon, Sachteil, Schott, Meinz, 1967, p. 620.
421
‘[...] de componist [Scriabin/B. Č.] vormde een nieuw akkoordensysteem uit de tonen van het natuurlijke
systeem van boventonen: c, d, e, fis, g, a, bes, of met andere woorden, van de achtste tot de veertiende
boventoon... Georderd op de kwarten (overmatige en reine) volgen de tonen c, fis, bes, e, a, d, die de
componist gebruikt... als zijn tonale en harmonische basis.’ Delson, Scriabin, overzicht van leven en werk, p.
196 (zie ook voetnoot 384).
422
Ibid., p. 196.
423
‘Ik heb alles geleerd van de volksmuziek.’ Ljubica Marić, uit een interview uit de jaren tachtig,
overgenomen in het cd-booklet Archaia, Emergo Classics Nederland, 1996. Volgens het interview uit 1996
hield Ljubica Marić zich tijdens de Tweede Wereldoorlog bezig met het bestuderen van de Servische
volksmuziek.
424
Een aantal van deze eigenschappen zijn ook aanwezig in de Sonate voor piano op. 1 van Alban Berg.
Volgens Klaus Schweizer, Die Sonatensatzform im Schaffen Alban Bergs, Musikwissenschaftliche VerlagsGeselschaft mbH, Stuttgart, 1970. Ljubica Marić kende deze compositie sinds haar studies. Volgens
Interview 1996.
425
‘Scriabins innovatie in de relatie melodie-harmonie is geformuleerd in de volgende these: ‘de melodie is
de afgewonden harmonie; de harmonie is de opgevouwen melodie’.’ Delson, Scriabin, overzicht van leven en
werk, p. 205.
426
‘как колокол’, Ibid.
427
Ze schreef het volgende commentaar: ‘Three Preludes and Etude voor piano, lang geleden ontstaan,
zullen mogelijk voor zichzelf spreken, zoals trouwens alle muziek. Want om iets te worden, moet er al iets
zijn.’ (cd-booklet Archaia, the Serbian composer Ljubica Marić, Emergo Classics, EC 3951-2, 1996).
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chromatische verandering (fis) krijgt, die tegelijkertijd met de grondtoon in het motief
aanwezig is (Voorbeeld No. 25). Dit motief is gevormd door secunde-intervallen met een
sprong van een kleine none (naar de chromatische verandering van de begintoon) en
eindigt met een kwart naar boven waarvan de tweede maat weer met de grondtoon f
begint. Deze kwart is een reine kwart van de begintoon (of grondtoon) en tegelijkertijd een
overmatige kwart van zijn chromatische verhoging (fis). Op deze manier zijn al in de eerste
maat van deze compositie de elementen van het onconventionele, brede begrip van
tonaliteit (in de zin van Scriabins idee) getoond: secunde-intervallen, chromatische
verhoging van de grondtoon, intervallen van none en overmatige kwart. Bovendien doet dit
motief denken aan de zogenoemde ‘verre klanken’, kenmerkend voor de laatste
pianowerken van Scriabin,428 vanwege het lage register en de pianissimodynamiek. Dit
motief wordt in de volgende maten in de bas herhaald, maar met ritmische en melodische
(chromatische) variaties, waar de intervallen van grote septiem, verminderde kwint
(overmatige kwart), kleine none en secunde-intervallen domineren. Tijdens de acht maten
lange gevarieerde herhaling van het beginmotief in de bas verschijnen in de discant vanaf
de vierde maat herhaalde kwartenakkoorden. Ze geven een indruk van klokkengeluid en
vormen daarmee nog een muzikale verbinding met de laatste pianowerken van Scriabin.
Het middengedeelte van het eerste preludium is gevormd uit drie segmenten in een
symmetrische structuur. Het eerste segment, in een accelerando, heeft drie maten lange
continuerende sequensen omhoog in een gepunteerd ritme, waar de intervallen van secunde
en kwart prominent zijn (Voorbeeld No. 26). Daarna volgt het Poco più mosso gedeelte,
gekenmerkt door sextolenbewegingen, die in de discant uitsluitend uit kwarten zijn
samengesteld (Voorbeeld No. 27). De sequensbeweging van het eerste segment komt na
dat middensegment terug en stroomt met een molto diminuendo over in het Largo, dat uit
het beginmotief is samengesteld. Dat motief ligt weer in de bas, terwijl in de discant de
dalende kwartensamenklanken (‘klokkenakkoorden’) het preludium op de toon f doen
eindigen.
De passage met dalende sequensen in octaven vormt de thematische kern van het tweede
preludium (met tempoaanduiding 96) (Voorbeeld No. 28). Het hele preludium bestaat uit
snelle, dalende sequensen, die uit gebroken melodische lijnen zijn samengesteld, ritmisch
meestal in kwintolen en sextolen georganiseerd. Een van de belangrijkste intervallen in
deze passages zijn de overmatige kwart en de verminderde kwint (Voorbeeld No. 29). Het
belang van de overmatige kwart wordt benadrukt door het gebruik van dit interval als
begin van de sequensachtige passages. Dit interval en de toepassing ervan verbinden dit
werk, en ook het hele compositorische denken van Marić, met de stijl van Scriabins latere
composities. De grootste concentratie van de sequenspassages bevindt zich in het midden
(Voorbeeld No. 30), waar de passages in octaven lopen, zoals ook aan het begin en aan het
einde (Voorbeeld No. 28 en Voorbeeld No. 31).
Het derde preludium, met de aanduiding Appassionato, in een snel tempo, is gebaseerd op
een ostinato. Het ostinato wordt gevormd door triolen in de bas, waarvan elke triool een
melodisch verloop van beneden naar boven heeft, waar het interval van verminderde kwint
(en overmatige kwart) prominent is (Voorbeeld No. 32). Vanwege de op het triolenostinato gebaseerde motorische structuur lijkt dit preludium op het tweede deel, Allegro,
van de compositie Skice (zie pagina 105). De ostinato-beweging blijft niet altijd in de bas,
maar gaat soms ook over naar de discant (Voorbeeld No. 33). Naast dit ostinato, dat het
belangrijkste structuurelement van deze compositie is, verschijnt in de discant vanaf de
428

Volgens Delson, Scriabin, overzicht van leven en werk, p. 207.
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tiende maat een melodische beweging, gevormd door parallelle kwintakkoorden (zonder
terts) (Voorbeeld No. 34). Uit deze beweging is het thema gevormd in dit preludium en dat
wordt door het heen stuk herhaald, maar onderbroken door gedeeltes waarin de rol van het
ostinato meer prominent is (Voorbeeld No. 35).
Het laatste onderdeel van die cyclus, Etude, is een octavenetude: de hele horizontale
(melodische) constructie van het stuk verloopt in octaafsamenklanken. De vorm van het
hele stuk is door een aantal opeenvolgende dynamische bogen gestructureerd, met een
coda aan het eind in een twee keer sneller tempo (Doppio movimento). De bogen behelzen
niet alleen een dynamische gradatie (van zachte dynamiek naar forte en terug), maar ook
de melodische gradatie door de eerst omhoog en dan weer omlaag gaande bewegingen
(Voorbeeld No. 36). De melodische bewegingen zijn met overwegend chromatische
schreden gecomponeerd. De meest gebruikte intervallen in deze bewegingen zijn de kleine
en de grote secunde (Voorbeeld No. 36, a segment). Het percussieve begin van Etude heeft
het volgende als kenmerk: ‘de twee hardverminderde septiemakkoorden die een grote
secunde uit elkaar liggen [...] scheppen de mogelijkheid dat de verminderde kwint in het
vervolg zich opdringt als een wezenlijk element van de akkoordenstructuren’ (Voorbeeld
No. 37).429
In alle delen van de cyclus Tri preludijuma i etida (Three Preludes and Etude) is de
tritonus de belangrijkste harmonische structuurkern evenals de samenklanken van kwarten
en secunden, die de componiste continu op diverse toonhoogtes plaatste.430 Een ander
belangrijk harmonisch element is het gebruik van octaaf-kwint-relaties in een chromatische
context. Met dit werk heeft Ljubica Marić een (vooral harmonische) basis voor haar latere
stijl vastgesteld. Deze harmonische basis zal ook een van de belangrijke elementen zijn in
het creëren van haar specifieke stijl, die door een proces van creatieve integratie van
verschillende muzikale invloeden (tradities) werd gevormd. Daar ligt het belang van deze
cyclus binnen haar oeuvre.
INTEGRATIE AAN HET EIND VAN DE TWEEDE COMPOSITORISCHE FASE
Aan het eind van haar tweede compositorische fase, eind jaren veertig, begon zich in het
oeuvre van Ljubica Marić een integratie van verschillende muzikale invloeden te vertonen.
Dat betekent een begin van de compositorische ontwikkeling die naar de rijpe fase heeft
geleid. De compositie waar de integratie van de drie belangrijke invloeden
(Balkanvolksmuziek, atonaliteit en de klankveldtonaliteit van Scriabin) werd verwezenlijkt
is Sonata za violinu i klavir (Sonata for violin and piano), geschreven in 1948.
Tegelijkertijd is deze compositie het laatste grotere werk van de tweede fase van Marić en
daarmee ook het laatste werk vóór het begin van de derde, rijpe fase.431
Milin, catalogus van de tentoonstelling Ljubica Marić, 1909-2003, tajna-tišina-tvorenje., p. 18.
Volgens Nevena Vujošević, ‘Period kreativne ćutnje ili nova stvarnost: harmonski jezik Ljubice Marić u
Sonati za violinu i klavir (1948)- prinuda ili izbor?’ (‘Een periode van creatief zwijgen of een nieuwe
werkelijkheid: de harmonische taal van Ljubica Marić in de Sonate voor viool en piano (1948) - noodzaak of
keuze?’), in Koreni tradicije u stvaralaštvu Ljubice Marić i Novi žanr srpske muzike (Wortels van de traditie
in het werk van Ljubica Marić en Een nieuw genre Servische muziek), Srpski jezik, književnost i umetnost
(Servische taal, literatuur en kunst), Zbornik radova, knjiga III (Verzamelde werken, boek III ), FILUM,
Kragujevac, 2009, p. 53-67.
431
In de periode tussen 1948 en 1956, toen de eerste compositie van de derde fase, de cantate Songs of Space,
ontstond, heeft Marić alleen een aantal kinderkoorliederen geschreven (zie hoofdstuk III). Bovendien is
Sonata for violin and piano een van de omvangrijkste werken van Marić: het duurt ca. 25 minuten.
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Overigens heeft Marić, voordat ze Sonata for violin and piano componeerde, een ander
werk geschreven waar de introductie van deze synthese werd aangekondigd. Dat was de
compositie Stihovi iz ‘Gorskog vijenca’ (Verses from ‘The Mountain Wreath’) voor bariton
en piano. Voor dit werk gebruikte de componiste zeventien verzen uit een van de
belangrijkste literatuurwerken van de Servische taal uit de 19e eeuw, het ‘dramatische
poëem’ Gorski vijenac (The Mountain Wreath) van Petar Petrović Njegoš (zie Appendix
II).432 In de keuze van de verzen heeft Marić haar eigen dramaturgie gemaakt: ze gebruikte
niet de hele poëtische eenheid (de monoloog van Iguman Stefan uit dat werk), maar ze
koos verzen die ze voor haar muzikale doel belangrijk achtte.433 Deze manier van omgaan
met de tekst zal kenmerkend zijn voor al haar latere vocaal-instrumentale werken.
De muzikale basis van deze compositie ligt dichtbij de Balkanvolksmuziek. Dat tonen
verschillende onderdelen van dat werk zoals: de herhalingen van de tonica in de bas, als
een bourdon (Voorbeeld No. 38); de melodische bewegingen in secunde-intervallen
(Voorbeeld No. 38, a segment; Voorbeeld No. 39); gebruik van het interval van de
overmatige secunde, kenmerkend voor de Balkanvolksmuziek (invloed van de Oriënt)
(Voorbeelden No. 39 en 40);434 ritmische suggestie van de dansvormen uit de volksmuziek,
zoals de ritmisch eenvoudige rondedans (kolo) uit Montenegro (met afwisseling van
zestienden en achtsten) (Voorbeeld No. 40). Het werk is tonaal, met gebruik van
verschuivingsharmoniek (chromatische verhoging van de grondtoon), beginnend in Des en
met het eind ook in Des (Voorbeelden No. 38 en No. 41). In de harmonische structuur van
deze compositie bevinden zich ook samenklanken met overmatige kwart of verminderde
kwint (Voorbeeld No. 38), passages met chromatiek (Voorbeeld No. 42a en Voorbeeld No.
42b) en septiemakkoorden (Voorbeeld No. 43). Met het samenbrengen van deze twee
compositorische oriëntaties (de volksmuziek en de gedeeltelijk aan Scriabin ontleende
harmonische vondsten) is de basis gelegd voor de muzikale integratie (zie pagina 106107).
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Deze verzen zijn genomen uit de monoloog van Iguman Stefan, beginnend met vers 2329.
De volgorde van de eerste dertien verzen is identiek aan het oorspronkelijke werk, maar de andere verzen
zijn zinnen uit latere delen van dezelfde monoloog:
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STIHOVI IZ 'GORSKOG VIJENCA'

VERSES FROM ‘THE MOUNTAIN WREATH’

Petar Petrović Njegoš

Petar Petrović Njegoš

Što je čovjek?
a mora biti čovjek!
Tvarca jedna te je zemlja vara
a za njega vidi nije zemlja.
Je li javje od sna smućenije?
Ime česno zaslužili na njoj
on je ima rašta polaziti,
a bez njega u što tada spada?
Pokoljenje za pjesnu stvoreno!
Vile će se grabit u vjekove,
da vam vjence dostojne sapletu;
vaš će primjer učiti pjevača
kako trebas’ besmrtnošću zborit!
Vam pretstoji preužasna borba:
krst nositi vama je suđeno.
Strašne borbe s svojim i s tuđinom!
Težak vjenac, al’ je voće slatko!
Slavno mrite, kad mrijet morate!

What is man?
And it’s his fate to be man!
A small creature deceived oft by the earth,
yet he sees that the earth is not for him.
Is not the real more puzzling than the dream?
If man attains an honest name on earth,
his being born then wasn’t at all in vain.
But without his honest name – what is he?
Generation which was made to be sung!
Muses will vie for many centuries
to weave for you garlands worthy of you.
Your example will teach gusle singers
how one should speak of immortality!
A fierce struggle lies ahead for you all:
your destiny it is to bear the Cross.
Of the fierce fight against brothers and foes!
The wreath’s heavy, but the fruit is so sweet!
Die in glory, if die indeed you must!

(Vertaling Vasa D. Mihailović)

‘...een reeks tonen die verplicht één of twee overmatige secundes moet hebben, wordt door theoretici een
oriëntaalse toonladder genoemd.’ Dević, Uvod u etnomuzikologiju, p. 110.
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Sonata za violinu i klavir (Sonata for violin and piano) is het belangrijkste werk van Marić
van haar tweede compositorische fase en een van de belangrijkste en meest uitgevoerde
vioolsonates in de Servische muziek.435 Deze sonate is het qua vorm enige neoclassicistisch
gecomponeerde werk in het oeuvre van de componiste en een van de eerste naoorlogse
neoclassicistische composities in de Servische muziek (zie hoofdstuk IX, p. 233).436 Gezien
vanuit het standpunt van de tijd waarin ze is ontstaan, komt de vorm van die compositie
volledig overeen met de esthetische eisen van het Joegoslaviesche socialistisch realisme,
dat, naar voorbeeld van het Russische, de neoclassicistische richting stimuleerde (zie
hoofdstuk I). Toch was de sonatevorm net als bij Russische componisten (Prokofjev,
Sjostakovitsj) in het geval van deze compositie van Marić uitsluitend een uiterlijk model,
in het kader waarvan zij een complexe muzikale inhoud presenteert. In West-Europa en
Amerika was het neoclassicisme eind jaren veertig nog steeds heel prominent (Milhaud,
Poulenc, Martinů, Britten, Malipiero, Pizzetti, Piston); in die tijd schreef ook Stravinsky
zijn laatste neoclassicistische werken.437 Hoewel Marić na de Tweede Wereldoorlog niet op
de hoogte was van de muzikale ontwikkelingen buiten Joegoslavië, legde zij met haar
Sonata weer een verbinding tussen de Servische muziek en de actuele compositiewijze in
de westerse muziek.
De Sonata heeft drie delen – Allegro moderato, Largo, Allegro con brio – en in de
structuur van de delen zijn de contouren van de sonate-vorm aanwezig: expositie,
doorwerking en reprise. De exposities van alle delen zijn bithematisch gecomponeerd. In
het eerste deel zijn de twee thema’s contrasterend qua karakter (het eerste is dramatisch
met fortedynamiek sul G en het tweede is in pianodynamiek met de aanduiding Cantabile);
in het tweede deel is het contrast tussen de thema’s milder (het tweede thema is gevormd
uit de begincel van het eerste); terwijl in het derde deel het contrast tussen de twee thema’s
weer groter is. De structuren van de doorwerking onderscheiden zich in alle drie de delen
van elkaar: in het eerste deel maken beide thema’s deel uit van de formele structuur van de
doorwerking, de expositie van het tweede thema vormt het middengedeelte van het tweede
deel, terwijl de doorwerking van het derde deel zich uitsluitend op het eerste thema
concentreert. Ook de reprises van de delen volgen de classicistische opbouw van de vorm:
in de reprise van het eerste deel komt het tweede thema als eerste en daarna volgt het
beginthema, in het tweede deel bestaat de reprise alleen uit het eerste thema en in het derde
deel is de volgorde van de thema’s omgekeerd, zoals in het eerste deel.
In de melodische en harmonische structuur van deze Sonata zijn drie soorten muzikale
invloeden op Ljubica Marić’ vroegere werken aanwezig: de Balkanvolksmuziek (met
modale toonladders), de op de tritonus gebaseerde harmonische structuur en de atonaliteit.
De elementen van deze compositorische oriëntaties zijn in deze compositie samengebracht.
De artistieke neiging van Marić om de elementen van deze oriëntaties tot een integratie te
brengen had niet alleen te maken met de in haar eerdere werken en compositorische fasen
gerealiseerde interesses. Marić zocht en vond een verbinding tussen elementen van de
volksmuziek aan de ene kant en de atonaliteit aan de andere en wel door middel van
Scriabins verworvenheden in zijn latere composities.438
435

Zie pagina 6.
Ljubica Marić schreef over dit werk het volgende: ‘De enige keer dat mijn muziek in een klassieke
sonatevorm is gegoten, is in de Sonate voor viool en piano, als tol aan die machtige stijlvorm in de
geschiedenis van de Europese muziek.’ (cd-booklet Archaia, Emergo Classics, 1996)
437
Opera The Rake's Progress (1947-1951).
438 Zie pagina 106, 107, 110 en voetnoot 361 en 421.
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De invloed van de Balkanvolksmuziek is vooral aanwezig in de melodische en gedeeltelijk
in de ritmische component van dit werk. De thema’s van alle delen tonen een sterke
verbinding met de volksmuziek en dat geldt vooral voor de eerste thema’s. Het eerste
thema van het eerste deel is samengesteld uit dalende secundebewegingen, waar deze
bewegingen de connectie met de Balkanvolksmuziek tonen (Voorbeeld No. 44). Nog
duidelijker is de connectie van het eerste thema van het tweede deel met de volksmuziek.
Het beginmotief (het initiële segment) baseert zich op een trichord (kenmerkend voor de
Balkanvolksmuziek) (Voorbeeld No. 45a) en het hele thema is samengesteld uit secundeintervallen, terwijl een overmatige secunde aan het eind de oorsprong van deze melodie
(uit de volksmuziek) bevestigt (Voorbeeld No. 45b). Het thema zelf is uit het beginmotief
ontstaan door een proces van variaties (Voorbeelden No. 45a, No. 45b, en No. 45c). Dat
thema wordt begeleid door een geritmiseerde bourdon, die ook een connectie met de
Balkanvolksmuziek vormt (Voorbeeld No. 46). Het tweede thema van het tweede deel is
gemaakt uit hetzelfde kernmotief als het eerste thema (een hele toon en een halve toon aan
het begin), hoewel zijn omvang tot het octaaf gaat (Voorbeeld No. 47). Dat thema is
geconstrueerd uit de octotonische toonladder (samengesteld uit de afwisseling van een hele
toon en een halve toon) (Voorbeeld No. 48).439 Het eerste thema van het derde deel is
gemaakt uit twee onderdelen: uit een introductie (maat 3-6) en uit een thematische kop
(maat 7-14) (Voorbeeld No. 49). Voor de kop van het thema is vooral het dansende
karakter kenmerkend. Dit karakter is verwezenlijkt door syncopen en door het herhaalde
ritmische motief van een achtste en zestiendentriolen (maten 11-12), samen met de
articulatie in afwisselend staccato en legato. Dit karakter wordt versterkt door pulserende
octaven in de bas (Voorbeeld No. 50). Dat laat ook een verbinding met de
Balkanvolksmuziek zien (Voorbeeld No. 51). In het rustigere tweede thema van het derde
deel (Pochissimo meno mosso) is het dansende karakter verwezenlijkt door de herhaalde
ritmische patronen en de pulserende octaven, terwijl in de melodische structuur van dit
thema in de pianopartij overmatige secundes aanwezig zijn (Voorbeeld No. 52, maat 37-39
en Voorbeeld No. 53, maat 49-51).
De harmonische basis van de Sonata is in het algemeen tonaal, met bepaalde gedeeltes die
atonaal zijn geschreven. In de driedelige cyclus is de verdeling van tonaliteiten
symmetrisch gemaakt: het eerste en het derde deel staan in F, terwijl het middendeel in D
439

De muziekwetenschappers hebben verschillende meningen over de oorsprong van de octotonische
toonladders. Joseph Schillinger is van mening dat deze toonladders al in de Perzische muziek van de 7e eeuw
in gebruik waren, bekend onder de naam ‘zar ef kend’. (Joseph Schillinger, The Schillinger System of
Musical Composition, C. Fischer, Inc, New York, 1946). Delson is van mening dat deze toonladders hun
oorsprong in de volksmuziek hebben. Taruskin heeft een andere verklaring en denkt dat deze toonladders
synthetische toonladders zijn. De basis van zo’n toonladder is het onderste tetrachord (bijvoorbeeld e-fis-ga), oorspronkelijk uit de volksmuziek, waarop de componisten een ander tetrachord hebben toegevoegd
(bijvoorbeeld bes-c-des-es) om een toonladder van acht tonen te vormen. (Richard Taruskin, Stravinsky and
the Russian Traditions, University of California Press, 1990.) Dević vindt de basis van de octotonische
toonladders in de volksmuziek (Dević, Uvod u etnomuzikologiju, p. 137.) Dezelfde tonale basis is volgens
Dević ook in de van oorsprong Byzantijnse kerktoonladders (Octoëchos) te vinden (zie hoofdstuk V). In de
westerse muziek heeft Edmond de Polignac daarover de eerste theoretische studie gemaakt (in 1879), terwijl
het eerste structurele gebruik bij de componisten was dat van Rimsky-Korsakov in zijn opera Sadko (in
1894/6) was, hoewel er ook eerdere voorbeelden bekend zijn (Glinka, Liszt): ‘...ze werden dan ook rond
1900 wel Rimsky-Korsakov-ladders genoemd.’ (Leo Samama, Nederlandse muziek in de 20-ste eeuw,
Amsterdam University Press – Salomé, Amsterdam, 2006, p. 156.) Taruskin en Van den Toorn (Pieter van
den Toorn, The Music of Igor Stravinsky, Yale University Press, New Haven, 1983) vinden de octotonische
toonladders het belangrijkste tonale middel in de zogenoemde Russische periode van Stravinsky. Volgens
haar woorden kende Ljubica Marić de octotonie uit de Servische volksmuziek en via de muziek van Scriabin.
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staat. Wat betreft het harmonische aspect van de hele cyclus is het tweede deel het meest
divers en daardoor het meest interessant, omdat daar de tonale en atonale harmonische
elementen het meest expliciet tot uiting zijn gekomen.
Voor het tweede deel, Largo, is de aanwezigheid van zowel tonaliteit als atonaliteit
kenmerkend. Daarmee toont dit deel duidelijk deze integratie van invloedselementen op
harmonisch gebied. Dit deel begint met het thema in D (Voorbeeld No. 46). Zo eindigt dat
deel ook, met een coda. In de coda bevindt het thema zich in de subdominante tonaliteit (in
G), terwijl tegelijkertijd het pedaal in D aanwezig is (Voorbeeld No. 54).440 Dan volgt een
variatie van het thema als vrij tweestemmig contrapunt op de pedaaltoon en daarna het
thema zelf (weer in G), samen met de andere contrapuntische stemmen, terwijl de laatste
twee maten weer in d klein staan (Voorbeeld No. 55a, Voorbeeld No. 55b, Voorbeeld No.
55c). Het middengedeelte wijkt af van het begin en het eind van dat deel:
De componiste grijpt naar akkoordstructuren van een [...] verminderde [...] en
overmatige drieklank, die ze verder in een consequent doorgevoerde chromatische
beweging verplaatst naar nieuwe toonhoogten. Daarmee [...] wordt ieder gevoel van
tonaliteit geannuleerd.441
(Zie Voorbeelden No. 56, No. 57a en No. 57b). Ljubica Marić creëerde daardoor in dat
middendeel een atonale sfeer. Op deze atonale basis ontwikkelt zich het tweede thema
(gemaakt uit hetzelfde kernmotief als het eerste) in de octotonische toonladder (Voorbeeld
No. 47). In de verdere loop van het middengedeelte is het belang van de overmatige
drieklank kenmerkend: dat is een akkoordenstructuur die naar verschillende toonhoogtes
wordt verplaatst (Voorbeeld No. 57a en Voorbeeld No. 57b).442 De aanwezigheid van de
genoemde atonale sfeer van dat gedeelte wordt versterkt door de chromatische beweging in
de viool, en ook door de snelle, vluchtige triolen in de pianopartij, die een indruk van
improvisatie geven.443
De manier van chromatische verplaatsing van de dissonante samenklanken is ook in de
verschillende segmenten van het eerste deel aanwezig, maar minder prominent dan in het
tweede deel. Opmerkelijk zijn tevens de segmenten met dalende chromatiek (met of zonder
tritonus) (Voorbeeld No. 58a en Voorbeeld No. 58b). De tritonus vormt ook de
constructies van de samenklanken in het derde deel, maar veel minder vaak dan in de
andere delen (Voorbeeld No. 59a en Voorbeeld No. 59b).
Sonata za violinu i klavir (Sonata for violin and piano) is de compositie waarmee de
tweede fase van het oeuvre van Ljubica Marić eindigt en waarmee tegelijkertijd de rijpe
fase wordt voorbereid en aangekondigd. Met dit werk heeft Marić een integratie gemaakt
van de muzikale elementen en technieken van haar compositorische oriëntaties tot die tijd.
Het gaat in de eerste plaats om twee stilistisch zeer ver van elkaar verwijderde en
heterogene muzikale gebieden: de Balkanvolksmuziek (en wel de zogenaamde oude
traditie daarvan) en de atonaliteit. Een van de fundamentele tegenstellingen tussen deze
twee invloeden is de manifestatie van tonaliteit of van een tonaal centrum - terwijl in de
Vujošević, ‘Period kreativne ćutnje ili nova stvarnost: harmonski jezik Ljubice Marić u Sonati za violinu i
klavir (1948) - prinuda ili izbor?’.
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volksmuziek in de eerste plaats modaliteit (met modale tooncentrum) aanwezig is, dus
modale toonladders (afkomstig uit de West-Europese en de Byzantijnse muzikale traditie
of uit een lokale, aan een bepaald geografisch gebied gebonden traditie), bestaat er in de
atonaliteit geen tonaal centrum. Hoewel de manifestatie van die twee invloeden in het
oeuvre van Marić in de tijd gescheiden is - de invloed van de Balkanvolksmuziek
overheerst aan het begin van de eerste en gedurende het grootste deel van de tweede fase,
terwijl de invloed van de atonaliteit aanwezig is in de tweede helft van de eerste fase - aan
het eind van de tweede fase, rond 1947 en 1948, verschijnt bij de componiste een sterke
creatieve neiging tot muzikale en artistieke integratie van die twee invloeden. De behoefte
aan integratie verscheen ook iets eerder, in 1945, toen de componiste zich nog een
compositorische invloed eigen maakte (Three Preludes and Etude), en wel het late oeuvre
van Scriabin. Waarschijnlijk vond Marić in die werken van Scriabin het idee voor een
mogelijke integratie: de aanwezigheid van octotonie bij Scriabin vatte Marić enerzijds op
als een relatie met de Balkanvolksmuziek, terwijl de opbouw van een op dissonante
akkoorden gebaseerde harmonische structuur een zekere verwantschap met de atonaliteit
vertegenwoordigt. Het belang van secunde-intervallen en -akkoorden is ook een beduidend
element voor zo'n integratie, omdat het interval van de secunde (volgens Dević) een
fundamenteel melodisch kenmerk van de oude muzikale traditie van de Balkan is.444 Aan
haar integratie, waarvan de basis dus een op dissonante intervallen gebouwde harmonie is,
voegt Marić de melodiek van de muziek van de Balkan toe, waarin het belang van de
overmatige secunde zich duidelijk onderscheidt. Gezien vanuit het standpunt van de
toenmalige situatie van de historische ontwikkeling van de westerse muziek, waarin de
muzikale werken onder invloed van de volksmuziek (bijvoorbeeld Vaughan Williams,
Martinů, Jolivet, de vroege werken van Lutosławski) duidelijk en ondubbelzinnig
gescheiden zijn van de atonale en dodecafonische scheppingen (Schönberg, Křenek,
Dallapiccola), vertegenwoordigt de integratie van die twee muzikale richtingen in het
oeuvre van Marić een verschil. De enige relatief vergelijkbare uitzondering vormt het
muzikale onderzoek van Messiaen, die naast het gebruik van muzikale invloeden van nietEuropese volkeren (India, Peru) ook nadacht over een bredere toepassing van de
dodecafonie - over seriële muziek (4 Études de rythme uit 1949/50). Ook Stravinsky hield
zich in die tijd bezig met de verbinding van verschillende invloeden: in zijn ballet Orpheus
(1947) combineert hij de muziek van Monteverdi met dodecafonie.
CONCLUSIE
Tijdens haar eerste twee compositorische fasen heeft Ljubica Marić vooral de muzikale
oriëntaties van haar voorbeelden en leraren geaccepteerd en verwerkt. Dat waren: 1.
Mokranjac (en zijn benadering van de Balkanvolksmuziek), 2. Slavenski (en via hem
Bartók en Kodály), 3. Schönberg en Hába (atonaliteit, microtonaliteit en athematiek). Aan
het begin van haar eerste fase componeerde zij vooral onder invloed van Slavenski: ze
onderzocht de mogelijkheden om elementen uit de Balkanvolksmuziek te gebruiken. De
werken die zij onder deze invloed heeft geschreven, vormen de eerste subfase van haar
eerste fase. Hoewel het model van Mokranjac en zijn rukoveti (waarin concrete
volksmelodieën worden gebruikt) voor de toen jonge componiste van belang was,445
maakte een idee die zij van Slavenski hoorde een veel sterkere indruk op haar. Dat is de
idee om elementen van de Balkanvolksmuziek te gebruiken zonder de volksmelodieën te
citeren. Dat is vooral tot uiting gekomen in haar belangrijkste compositie van de eerste
444
445

Zie pagina 92.
Zie pagina 94 en 95.
114

subfase van de eerste fase, Sonata fantasia. Daar is de latente sfeer van volksmuziek
gecreëerd uitsluitend door het gebruik van modaliteit (met tooncentrum).
Tijdens haar studie in Praag kwam Marić in contact met een aantal van de toen actuele
moderne compositorische wijzen en ze heeft die geaccepteerd. Atonaliteit, microtonaliteit
en athematiek zijn van cruciaal belang voor haar werken uit die tijd, die de tweede subfase
van haar eerste fase vormen. En terwijl de atonaliteit in al haar werken van deze subfase
aanwezig is, gebruikte Marić de athematiek in het latere stadium van deze fase en de
microtonaliteit uitsluitend in de werken die ze aan de Afdeling voor Microtonale Muziek
van het Staatsconservatorium in Praag schreef.
Het begin van de tweede fase wordt gekenmerkt door het verdiepen van haar relatie tot de
modaliteit, die zij begon te onderzoeken in de kerk- en volksmuziek. Zij bestudeerde ook
werken uit Scriabins laatste fase en schreef eigen composities (voor piano) die het procédé
van Scriabin verbinden met de atonaliteit (vooral zijn idee over dissonante samenklanken
in de opbouw van een harmonische structuur, de benadering van harmonische velden). Met
deze werken, die de eerste subfase van haar tweede fase vormen, doet Marić een eerste
poging tot integratie van deze twee verschillende compositorische oriëntaties.446
Daarna schreef Marić werken die onder directe invloed van de Balkanvolksmuziek zijn
ontstaan en daarmee ook van Mokranjac en zijn vocale vorm rukoveti. Dat zijn werken uit
de tweede subfase van haar tweede fase. Deze subfase is gedeeltelijk een gevolg van het
politieke dictaat van het socialistisch realisme in het toenmalige Joegoslavië.447
De derde en belangrijkste subfase van haar tweede fase betekent een integratie van de
verschillende compositorische oriëntaties die tot die tijd van invloed waren op haar eigen
werk. Dat zijn vooral elementen van de Balkanvolksmuziek (melodie en modaliteit) en de
atonaliteit. De basis voor deze integratie vond Marić in de octotonie (gedeeltelijk
afkomstig uit de volksmuziek) en in de toepassing van de dissonante
(kwarten)samenklanken en de klankveldtonaliteit, volgens het voorbeeld van Scriabin. In
de belangrijkste compositie van haar tweede fase, Sonata for violin and piano, verbindt
Marić de melodieën die met de volksmuziektraditie verwant zijn met dissonante
samenklanken en de klankveldtonaliteit. Daarmee creëerde zij een belangrijke basis voor
haar verdere compositorische ontwikkeling, die zij in de werken van haar derde fase zal
verwezenlijken, onder primaire invloed van de modaliteit (vooral van Byzantijnse
oorsprong en de bundel Octoëchos).
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V. DE BYZANTIJNSE OCTOËCHOS – OORSPRONG EN
STRUCTUUR
De naam en de modi
De naam Octoëchos (όκτώ-acht, ήχος-stem) geeft aan dat het om acht melodische modi
gaat. De term stem vertegenwoordigt een modale toonladder en kan gelijk worden gesteld
aan het woord modus.448 In de Byzantijnse muziektheorie en -praktijk bestaat het
achtmodale systeem uit vier authentieke en vier plagale modi. De authentieke modi worden
met het woord ήχος en de letters van het Griekse alfabet aangeduid: ήχ(ος) α`; ήχ(ος) β`;
ήχ γ`; ήχ δ`. De plagale modi worden aangeduid met:
1. het woord verkorting λ (άγιος) en 2. het nummer (de letter): λ α`; λ β`; λ γ`; λ δ`.449
π
π
π
π
π
De begintonen van de plagale modi liggen een kwint lager dan de respectieve tonen van de
authentieke modi. Een modus is een verzameling specifieke melodische formules. Deze
formules zijn uniek voor elke modus. De soorten formules zijn: begin-, eind- en
tussenformules. De melodieën en gezangen zijn gevormd door het samenbrengen van deze
formules met vrije melodische brugpassages.
De Octoëchos is ook een verzameling van liturgische gezangen die uit de liederen voor de
zondagsdiensten bestaat. Deze liederen zijn aan de opstanding van Christus gewijd en ze
zijn ook in acht modi verdeeld.450
De algemene muzikale eigenschappen
Elke modus van de Octoëchos wordt gevormd door een reeks melodische formules. Een
modus heeft een aantal verschillende formules – zij zijn het melodische materiaal van alle
Octoëchosgezangen. De formules herhalen zich binnen een gezang zonder systematische
orde. De meest specifieke formule is de eindformule, die zich niet alleen aan het eind van
een gezang bevindt, maar ook in de loop van een gezang herhaald wordt en de functie van
een cadens heeft. De specifieke formules zijn met elkaar verbonden door diverse passages,
die herhaalde tonen of segmenten van de formules kunnen zijn. De meest karakteristieke
formules voor een bepaalde modus zijn altijd aanwezig in de gezangen.451 De
karakteristieke tonen in elke modus zijn de initialis, de finalis en nog twee dominante
tonen, die specifiek zijn voor elke modus en die de meest herhaalde tonen binnen de
melodieën van een bepaalde modus zijn. Deze tonen hebben geen algemene naam. De
eindformules hebben vaak melismatische verbredingen.

In de Servische volksmuziek worden de volkstoonladders door de volkszangers en -spelers ook ‘stemmen’
genoemd. Volgens Dević, Uvod u etnomuzikologiju.
449
Danica Petrović, Osmoglasnik u muzičkoj tradiciji Južnih Slovena (De Octoëchos in de muzikale traditie
van de Zuid-Slaven), Muzikološki institut SANU, Belgrado, 1982, p. 1-2.
450
Ibid.
451
‘De Byzantijnse melodie is een soort mozaïek waarin bepaalde melodische formules nu eens op de ene,
dan weer op de andere manier worden gecombineerd, waardoor een melodie wordt opgebouwd die, ondanks
de algemene overeenkomsten, nooit twee keer dezelfde is [...]. De melodische formules zijn meestal
vastgelegd voor één modus of een paar modi en vertegenwoordigen zo een belangrijke factor bij de
individualisering van een modus.’ Oliver Strunk, ‘The Tonal System of Byzantine Music’, in Essays on
Music in the Byzantine World, New York, 1977, p. 10.
116
448

Oorsprong en verspreiding
Volgens E. Werner ligt de oorsprong van de Octoëchos in de Assyrische cultuur en is die
verbonden met de toenmalige muziek van de volkeren uit dat gebied:452 De achtmodale
muzikale basis is uit Mesopotamië eerst in Griekenland overgenomen, daarna in Egypte en
door het joden- en christendom. Vanuit Syrië en Palestina kwam de Octoëchos naar het
Byzantijnse rijk en naar Europa. De oorsprong van de melodieën is waarschijnlijk de oude
joodse liturgische muziek.453 Een historisch document uit het jaar 515, Plirophoriai
(πληροφοριαι) van bisschop Johannes Ruphos uit het klooster Mayuma in Zuid-Palestina,
is het oudste christelijke document waarin de achtmodale muzikale basis wordt
genoemd.454 De oudst bekende verzameling is de Octoëchos van Severus, een Antiochische
monnik uit de eerste helft van de 6e eeuw. Men denkt dat de achtmodale liederen sinds het
begin van de 6e eeuw in de Syrische kerk in gebruik waren.455 De Byzantijnse versie van de
Octoëchos komt oorspronkelijk voort uit de Octoëchos van Severus. De reformator van de
Byzantijnse Octoëchos is Johannes van Damascus (ca. 675-753). Hij speelde een cruciale
rol bij de muzikale en liturgische vorming van de bundel Octoëchos en werd gezien als de
belangrijkste reformator van deze verzameling in de geschiedenis. Hij verzamelde de
liederen van de Syrische kerk en maakte er een bewerking van. Na de strijd met de
iconoclasten hebben de monniken van het klooster Studios in Constantinopel, van wie
Josef Hymnograaf (+883) de bekendste was, een verzameling liederen voor de kerkelijke
dienst voor alle weekdagen gemaakt.456 Dat is De grote Octoëchos (‘ή μεγάλη ‘Oκτώηχος)
of Paraklitiki (ή Παρακλητική).457
Vanuit het Byzantijnse rijk zijn de melodieën van de Octoëchos ook over West-Europa
verspreid. Overeenkomsten tussen de Byzantijnse en Gregoriaanse muziek zijn: 1. de
diatonische basis; 2. specifieke begin- en eindformules, de mogelijkheden om de melodie
te transponeren met een kwart of kwint en 3. de melodische centonisatie, gebaseerd op het
gebruik van de melodische formules. Op basis van de bewaarde documenten van Tonaria
(8e -9e eeuw), de verzamelingen van Gregoriaanse gezangen, concludeerde M. Huglo dat
het Latijnse achtmodale systeem een Byzantijnse oorsprong heeft. Tijdens de
Karolingische periode is dat systeem door de westerse kerk overgenomen en aangepast.458
De Byzantijnse orthodox-christelijke kerkmuziek werd in het begin (de periode van de 7e
tot de 10e eeuw) mondeling verspreid. De eerste manuscripten, geschreven met notatie,
dateren uit de 10e eeuw. De manuscripten tonen de melodische traditie van de Byzantijnse
Octoëchos tijdens de volgende vier eeuwen van het notatiegebruik in het Byzantijnse rijk.
De syllabische melodische traditie is daar zeer prominent. Belangrijke veranderingen in de
melodieën van de Byzantijnse kerkmuziek ontstonden aan het eind van de 13e eeuw. De
persoonlijke invloed van componisten werd toen veel groter en de melodieën kregen veel
452
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meer melismen dan daarvoor. De belangrijkste componisten van de 14e eeuw waren
Kukuzel, Glykis, Itikos en Koronis.
De Octoëchos bij de Slavische volkeren
De Slavische volkeren kwamen in contact met de Octoëchos tijdens het bekeringsproces,
aan het eind van de 9e eeuw. Het werk van de broeders Cyrillus (826 of 827-869) en
Methodius (rond 815-885) was van cruciaal belang. Zij hebben de teksten van de liederen
van de Octoëchos in de Slavische taal vertaald en zij hebben ook de liturgische Byzantijnse
gezangen over de Slavische landen verspreid. Vanaf de bekering van de Slavische volkeren
tot de 18e eeuw is geen enkel manuscript van de Octoëchos met neumen bewaard.
Informatie over de Octoëchos bij de Slavische volkeren is uitsluitend in manuscripten
zonder notatie te vinden en die bestaan uit de teksten van de liturgische gezangen, zonder
enige muzikale aanwijzing. De oudste Slavische Octoëchos, genaamd Typografische
grondwet, een manuscript zonder neumennotatie, stamt uit het eind van de 11e en het begin
van de 12e eeuw uit Rusland. De Typografische grondwet is een heel belangrijke bron voor
het onderzoek van de vroege christelijke muzikale traditie bij de Slaven, waaruit blijkt dat
de oude Byzantijnse liturgische vormen werden bewaard door en verspreid over de
Slavische bevolking.459
Het oudste in de Servische redactie van de Slavische taal geschreven manuscript is het
zogenoemde Fragment van Amphilochius, uit het begin van de 13e eeuw. De oudste
gedrukte Slavische Octoëchos stamt uit 1491 en is vervaardigd in Krakow, terwijl de
oudste gedrukte Servische Octoëchos stamt uit 1494 en gedrukt is in Cetinje (het huidige
Montenegro). In de Slavische Octoëchos bestonden twee manieren om de modi aan te
geven. De ene manier is overgenomen van de Byzantijnse kerk. De authentieke modi
hebben een letter (of nummer) – ã, б, в, г -, en de plagale modi hebben naast de letter (of
het nummer) nog de verkorting искръ (plagios in het Grieks, zijdelings). De andere,
Slavische, manier geeft de modi aan met de nummers I tot en met VIII, waarvan de eerste
vier (I-IV) de authentieke modi zijn en de laatste vier (V-VIII) de plagale modi.
De historische ontwikkeling van de Octoëchos bij de Slavische volkeren
Een groot deel van de manuscripten van de Slavische Octoëchos wordt in het klooster
Hilandar (schiereiland Athos, Griekenland) bewaard. Deze vroeg-Byzantijnse liederen
vertonen grote gelijkenis met de Griekse manuscripten uit de 13e en de 14e eeuw: de
basiseigenschappen van de modi, bijna dezelfde eindformules en gelijke specifieke andere
formules van elke modus.460 Maar de laat-Byzantijnse muzikale traditie toont toch
verschillen bij de opbouw van de melodieën, die altijd eenstemmig zijn. Bij de laatByzantijnse gezangen (17e-18e eeuw) is de melodie in kleinere toongroepen verdeeld en
elke groep eindigt met een cadens op een van de dominante tonen van de bepaalde modus.
De formules worden herhaald zonder tussenpassages en daardoor is het melodische beeld
meer compact. In de laat-Byzantijnse melodieën zijn veel (genoteerde) ornamenten
aanwezig. 461
In de vroege periode van de Slavische cultuur (10e-11e eeuw) en in de veertiende en de 15e
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eeuw hebben de Zuid-Slavische volkeren veel invloed op de Russische cultuur gehad.
Maar in de 15e eeuw was de invloed van de Russische en de Oekraïense kunst van groot
belang voor de Zuid-Slavische volkeren, en vooral voor Servië. Dat komt omdat de ZuidSlavische en christelijk-orthodoxe landen op de Balkan bezet waren door het Turkse of
Oostenrijkse imperium en omdat het Russische rijk het centrum van het orthodoxe
christendom werd. Daarom heeft de verdere ontwikkeling van het gebruik van de
Octoëchos ook daar plaats gevonden. De invloed van de Russische en de Oekraïense kunst
breidde zich uit tot de architectuur, de beeldende kunst en de literatuur van het Servische
volk. Hun belangrijkste culturele centrum, de Mitropolië van Sremski Karlovci (toen in
Oostenrijk-Hongarije, nu in Vojvodina, Noord-Servië), werd beïnvloed door deze artistieke
stroming.
Verschillende musicologen hebben de wisselwerking tussen de volksmuziek en de
kerkmuziek bij de Serviërs onderzocht, onder wie Mokranjac, Konjović en Dević.462 Dević
schreef daarover het volgende (zie ook Voorbeeld No. 60): 463
De boeken met neumen werden bij ons volk weinig gebruikt en kerkzang werd ‘op
het gehoor’ geleerd. Zingen op het gehoor is de weg geweest waarlangs
folkloristische elementen doordrongen in het kerkgezang, zodat men in deze
elementen, vooral in de eerste en de vijfde modus van ons kerkgezang, een verband
met volksmelodieën kan vaststellen.464
Onder deze invloeden zijn ook de liederen van de Octoëchos gemodificeerd. Hoewel de
kerkelijke praktijk in de 18e, 19e en 20ste eeuw op de Byzantijnse Octoëchos gebaseerd is,
zijn de veranderingen aanzienlijk. Daarom werd deze Servische kerkmuziek in de 19e eeuw
door Stevan Mokranjac Servisch volksliturgisch gezang genoemd. Hij en een andere
Servische componist, Kornelije Stanković, hebben dat gezang in de 19e eeuw in moderne
notatie opgeschreven (zie hoofdstuk I). Het Servische volksliturgische gezang is gevormd
in de 18e eeuw in de centra van de Servische cultuur in Vojvodina (toen OostenrijkHongarije), vooral op de gymnasia en de universiteiten. De versie die in 1791/4 in de
Mitropolië van Sremski Karlovci is gemaakt, kreeg de naam Karlovačko pojanje (het
Gezang uit Karlovci) en werd door Kornelije Stanković genoteerd.465 Onder invloed van de
West-Europese muziek (vooral het systeem van de tonaliteiten) en de Russische
kerkmuziek (die ook onder invloed van het westerse tonale systeem stond) harmoniseerde
Kornelije Stanković de door hem opgeschreven gezangen van het Gezang uit Karlovci in
het dur-mollsysteem.466 Hij harmoniseerde deze gezangen in de periode van 1856 tot
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1862.467 De door Kornelije Stanković geharmoniseerde kerkmelodieën zijn vooral
meerstemmig: zijn werk omvat achttien boeken met geharmoniseerde kerkgezangen voor
vierstemmig gemengd koor en vijf boeken met eenstemmige gezangen. Hij noteerde alle
melodieën metrisch. Het onverwachte melodische verloop van gezangen was soms een
moeilijkheid voor Kornelije Stanković, waardoor hij soms complexe modulaties moest
uitvoeren.468
De Servische Octoëchos van Stevan Mokranjac en verdere onderzoekingen
De versie die in de kerken van Belgrado en omgeving werd gezongen is tussen 1897 en
1912 door Stevan Mokranjac genoteerd,469 en door hem Beogradsko pojanje (het Gezang
uit Belgrado) genoemd. Mokranjac heeft de eerste uitgave met genoteerde gezangen onder
de titel Srpski Osmoglasnik (Servische Octoëchos) in 1908 gepubliceerd.470 Dat boek was
het basisleermiddel op de theologische scholen van de Servische orthodoxe kerk. In Srpski
Osmoglasnik heeft elke modus eenenveertig liederen. Mokranjac heeft de gezangen niet
alleen opgeschreven, maar hij maakte ook een soort redactie: hij heeft de ornamenten eruit
gehaald en als oud beschouwde melodische figuren bewaard.471 Mokranjac heeft alle
gezangen in het getemperde systeem (in F) opgeschreven.472 Hij heeft de gezangen niet
geharmoniseerd en hij maakte geen metrische indeling.473 In zijn voorwoord heeft
Mokranjac de belangrijkste eigenschappen van alle acht modi beschreven (Voorbeelden
No. 61 en No. 62) (zie ook de aparte tabel van deze eigenschappen aan het einde van dit
hoofdstuk). Hoewel hij de microintervallen niet heeft opgeschreven, gaf hij zijn
commentaar op de aanwezigheid van deze intervallen in de gezangen. Onder invloed van
de westerse muziek heeft Mokranjac de door hem veronderstelde modulaties in de
melodieën opgeschreven met het gebruik van het dur-moll system.
467

In 1815 heeft de Griekse byzantoloog en muzicoloog Chriyant de Griekse versie van de Octoëchos
omgevormd. Zijn omvorming was vooral op de notatie en de microintervallen gericht. Volgens Petar
Bingulac, ‘Kornelije Stanković i problemi zapisivanja crkvenih melodija’ (‘Kornelije Stanković en de
problemen van het uitschrijven van de kerkgezangen’), in Kornelije Stanković i njegovo doba, p. 108-109.
468
Ibid.
469
In de laatste decennia van de 19e eeuw vormde het Patriarchaat van Constantinopel een speciale
commissie om de intervallen van de Octoëchosgezangen precies te definiëren. De commissie heeft de
typerende intervallen van de natuurlijke diatonische toonladder bewaard en de microintervallen gedefinieerd.
Volgens Vesna Peno, ‘Zajedničke lestvične osobenosti novije grčke i srpske pojačke tradicije’
(‘Gemeenschappelijke eigenschappen van de toonladders van de nieuwere Griekse en Servische
kerkzangtraditie’), in Muzikologija br. 8 (Musicology No. 8), Muzikološki institut SANU, Belgrado, 2008.
470
De tweede uitgave kwam in 1922 uit en dat is de uitgave die Ljubica Marić kocht. Het blijkt dat haar
exemplaar van de Octoëchos verloren is gegaan, waarschijnlijk in 2004 bij de verhuizing van haar
bibliotheek na haar dood. De derde uitgave van de Octoëchos is pas in 1964 gepubliceerd.
471
‘Maar ik heb bij deze uitgave alle trillers, alle versieringen en overdreven omspelingen met de strot op
individuele tonen, die onze voorouders zo graag gebruikten, weggelaten... In die tijd werd bijna geen toon ...
recht toe recht aan gezongen, maar iedere kwartnoot en zelfs iedere achtste had aan het begin en het eind
allerlei omspelingen met de stem, voorslagen en naslagen. Vaak door het strottenhoofd op te tillen en te laten
zakken, de toon in de strot vast te houden, de toon door de neus te leiden enz...’ Stevan Mokranjac,
Osmoglasnik, Predgovor (Voorwoord), Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve (Heilige
aartspriesterlijke synode van de Servische Orthodoxe Kerk), Belgrado, 1964, p. 3.
472
‘Deze hele Octoëchos is genoteerd in F. Dat is gedaan [...] om te zorgen dat de leerlingen niet veel [...]
moeite zouden hebben met het lezen in verschillende toonsoorten [...] en dat deze melodieën zo gemakkelijk
en aangenaam mogelijk konden worden gelezen en geleerd...’ Ibid., p. 4.
473
‘Het is onmogelijk het ritme van deze melodieën in gelijkmatige maten te verdelen. De maat van deze
liederen ligt in het ritme van de tekst zelf, daarom worden deze liederen niet in maten verdeeld [...] De
slotnoot van ieder melodiedeel [...] wordt in dit boek aangegeven met een halve noot. Die wordt echter af en
toe iets langer dan een halve gezongen [...] ’ Ibid., p. 4.
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De uitgave van Mokranjac’ Octoëchos was de basis voor wetenschappelijke
onderzoekingen naar de ontwikkelingen van het Byzantijnse modale systeem en de
Byzantijnse kerkmuziek, en ook naar de invloeden van Servische volksmuziek op de
vorming van de melodische structuur van de gezangen.474 Egon Wellesz schreef zijn eerste
muziekwetenschappelijke werken met als thema het Byzantijnse modale systeem op basis
van deze uitgave van Mokranjac: Das serbische Octoëchos und die Kirchentöne (1917) en
Die Struktur des serbischen Octoëchos (1919/1920).475 Later heeft hij zijn onderzoeken
uitgebreid naar de andere gebieden van de Byzantijnse kerkmuziek.476
De onderzoekingen van de Octoëchos in de Servische muziekwetenschap zijn pas in de
jaren zestig van de 20ste eeuw begonnen. Dat is een gevolg van het socialistische regime in
het voormalige Joegoslavië, dat activiteiten verbonden met religie niet heeft bevorderd,
integendeel (zie hoofdstuk I). Vanaf de jaren negentig worden de onderzoeken op dit
gebied onder de Servische muziekwetenschappers nog intensiever. Deze
muziekwetenschappers zijn vooral bezig om te onderzoeken wat de gelijkenissen tussen de
traditionele Byzantijnse kerkmuziek en het Servische volksliturgische gezang zijn, en wat
de muzikale invloeden van West-Europa zijn die in dat gezang zijn geïncorporeerd. De
belangrijkste ontdekkingen zijn gedaan door Vesna Peno. Haar interesse is gericht op de
toonladderstructuur van de modi van Octoëchos.477 Zij schrijft dat ‘de positie van de
concrete toonreeks in de gegeven ladder’, ofwel ‘... de plaats van de initialis en de finalis,
en daarmee de volgorde van de intervallen, een wezenlijk kenmerk is van de individuele
gezangen en een herkenbare eigenschap van de modus als geheel.’ Zij analyseerde ook de
tonale eigenschappen van de modi in de Servische Octoëchos en vergeleek die met de
modi van de Griekse Octoëchos. Peno concludeert dat de christelijke kerkgezangen in alle
delen van de Balkan dezelfde oorsprong hebben en dat de verschillen daartussen een
gevolg zijn van de verschillende talen en verschillende historische invloeden en
ontwikkelingsprocessen.
Ook Ivana Perković leverde een belangrijke bijdrage aan het onderzoek van de bundel
Octoëchos. Ze hield zich vooral bezig met het beschrijven van de Octoëchosmelodieën en
het gebruik daarvan in de Servische orthodoxe kerk in de periode van 1850 tot 1914 (die
eigenlijk met de levensjaren van Mokranjac te vergelijken is). Daar onderzocht ze ook de
specifieke eigenschappen van bepaalde melodische formules, waaronder ook de
eindformules die met een terts omlaag eindigen (Voorbeeld No. 62).
Ljubica Marić en de bundel Octoëchos
Volgens haar eigen woorden (interview 1996) is Ljubica Marić tijdens de Tweede
Over deze problematiek hebben onder anderen Petar Konjović en Milenko Živković geschreven. ‘Op het
gebied van de geestelijke muziek is Mokranjac’ werk een prestatie [...]. Want vanuit wetenschappelijk
oogpunt wordt hier duidelijk een aantal taken gesteld. Brononderzoek is een van de eerste [...]. Samen
daarmee worden ook de invloeden vastgesteld; daaronder is misschien vooral de wederzijdse relatie tussen
geestelijke en profane volksmuziek bij ons interessant.’ Konjović, Knjiga o muzici, p. 177. Ook Ljubica
Marić schreef over de verbinding tussen de geestelijke en volksmuziek (zie pagina 122).
475
Egon Wellesz, ‘Das serbische Octoëchos und die Kirchentöne’, in Musica sacra, Heft 2, Regensburg,
1917; Die Struktur des serbischen Octoëchos, Zeitschrift für Musikwissenschaft, Leipzig, 1919/1920.
476
Igor Stravinsky kende de Servische Octoëchos van Mokranjac en waarschijnlijk ook de teksten van Egon
Wellesz daarover. Bij de ontmoeting met de Servische componist Petar Konjović in Zwitserland, in 1933,
heeft Stravinsky gezegd: ‘Bestudeer uw Servische kerkmuziek: daar zitten heel interessante elementen in.’
Konjović, Knjiga o muzici, p. 255.
477
Peno, ‘Zajedničke lestvične osobenosti novije grčke i srpske pojačke tradicije’, p. 101-125.
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Wereldoorlog voor het eerst in contact gekomen met de bundel Octoëchos. Ze kocht een
exemplaar van de uitgave uit 1922. In het genoemde interview heeft ze bekendgemaakt dat
ze deze uitgave voor haar eigen composities gebruikte.478 Het is niet bekend of ze ook de
uitgave van 1964 bezat. Ze begon in 1958 met haar cyclus Music of Octoëchos en schreef
in 1963 de laatste voltooide compositie van deze cyclus.479 In de tijd toen ze deze cyclus
componeerde was er dus geen nieuwe uitgave van de bundel Octoëchos verkrijgbaar en er
waren helemaal geen onderzoeken naar de muzikale eigenschappen van deze kerkmuziek
in gang gezet.480 Het is niet bekend of ze daarna de nieuwe musicologische onderzoekingen
op dat gebied heeft gevolgd. Tot het eind van haar leven gebruikte ze de melodieën van
Octoëchos hoogst- waarschijnlijk steeds uit haar exemplaar van de uitgave uit 1922.481
Ljubica Marić heeft weinig over de bundel Octoëchos geschreven. De relatie tussen de
Balkanvolksmuziek en de Octoëchos was voor haar interessant:
In deze hele periode van de muziekontwikkeling [de 16e/B. Č.] kwam een bijna
onontwarbare vervlechting van wederzijdse invloeden van die twee parallelle
richtingen naar voren: van het geestelijke en profane scheppen in de poëzie en de
muziek. Tegelijkertijd was zichtbaar dat de geest van zowel de ene als de andere er
heel snel in slaagde om alles wat de invloed van de andere richting
vertegenwoordigde aan zich ondergeschikt te maken, te assimileren en alles wat in
eerste instantie vreemd en heterogeen was, te verenigen onder de machtige vleugel
van één idee.482
In een eerder interview heeft ze bekendgemaakt dat ze de gezangen van de Octoïchos ter
hand heeft genomen omdat ze werd aangetrokken door hun ouderdom en door wat ze de
‘muzikale kern’ noemde.483 Zij heeft in deze melodieën een coherentie en eenheid
gevonden, die bestaat in het scheppen van een steeds nieuw muzikaal verloop,
voortkomend uit het voorafgaande, dat ondanks de gelijke melodische formules waarop het
is gebaseerd nooit tot een letterlijke herhaling komt. Het gaat bij deze gezangen om een
soort gevarieerde voortspinning.484 Marić heeft de structuur van de melodieën en de modi
jarenlang bestudeerd totdat ze deze bundel kerkgezangen voor haar eigen composities kon
gebruiken. Haar specifieke benadering van deze gezangen zal in de latere hoofdstukken
gedetailleerd worden geanalyseerd.

478

Voor het eerst rond 1944, toen ze voor piano Four Improvisations and Fugues on themes from Octoëchos
componeerde (zie hoofdstuk III).
479
Ostinato super thema Octoïcha.
480
Na de oorlog is men pas in 1964 met wetenschappelijke onderzoeken begonnen, toen de nieuwe uitgave
van Octoëchos uitkwam.
481
Ze had het plan om composities op alle acht modi van de Octoëchos te schrijven, maar ze voltooide alleen
de werken op de eerste (Octoïcha 1), de tweede, de derde, de vierde (Byzantine Concerto in drie delen) en de
vijfde modus (twee composities: de cantate The Threshold of Dream en Ostinato super thema Octoïcha).
Hoewel ze later andere composities schreef, was ze tot het eind van haar leven met een symfonie op de zesde,
zevende en achtste stem bezig, maar ze heeft die nooit afgemaakt. De laatste muziek die ze maakte was een
kortere versie van deze symfonie die ze Coda wilde noemen, maar ook die bleef onvoltooid. Ze heeft alle
schetsen van deze pogingen verbrand. De compositie Monodia Octoïcha voor cello solo uit 1984 maakt geen
deel uit van de cyclus Music of Octoëchos (zie hoofdstuk III).
482
Ljubica Marić, Monotematičnost i monolitnost oblika fuge (Monothematiek en het monolitische karakter
van de vorm fuga), SANU, Belgrado, 1964, p. 150.
483
Jevtić, Muzika izmedju nas. Odgovori 2, p. 99-104.
484
Zie voetnoot 555.
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TABEL MET DE EIGENSCHAPPEN VAN DE MODI VAN DE
SERVISCHE OCTOËCHOS (volgens Stevan Mokranjac)*
MODUS
(stem)
I

OMVANG

BEGINTOON
1 e, 5 e
(zelden 2e of
4e ) trap

FINALIS

II

1e (verlaagde)
6e trap en
zelden de 7e
trap onder de
1e
1e – 6e trap
en
1e – 5e trap
(onder de 1e
trap)
1e –
(verlaagde)
7e trap
1e –
(verhoogde)
6e trap en
1e – 5e trap
(onder de 1e
trap)

3e (zelden
1e) trap

- 3e trap
- 1e trap

VI

VII

III

IV

V

VIII

1e - 6e trap
(zelden een
octaaf)

2e trap

TONALE
EIGENSCHAPPEN**
dur met tweeslachtige
3e trap

ALTERATIES
- verlaagde 3e
trap
- verhoogde 4e
trap
- verlaagde 7e
trap (zelden)

dur-moll: met grote
terts en kleine sext
-

3e trap

- 1e trap
- 6e trap
omlaag
(zelden)

Dur

- verhoogde 4e
trap
- verlaagde 3e
trap (zelden)

1e, 3e trap
(zelden 2e)

3e trap

aeolische modus

- verhoogde 4e
trap

1e en 2e trap

2e trap

moll: met verhoogde
6e trap (onder de 1e
trap)

1e – 1e’ trap
en 1e –
(verhoogde)
7e trap (onder
de 1e trap)

1e, 5e trap
(zelden 4e)

- 1e trap
- 3e trap
- 5e trap

1e – 5e trap
en 1e – 5e
trap (onder
de 1e trap)
1e –
(verlaagde)
7e trap en
1e – 5e (onder
de 1e trap)

1e en 7e trap
(onder de 1e
trap)

1e trap

moll: ‘De melodieën
van de zesde modus
bewegen zich volgens
geen enkele ...
erkende
molltoonladder. Ze
hebben hun eigen
wet....’ Mokranjac
Dur

- verhoogde 3e
trap
- verhoogde 4e
trap (in
verhouding tot
de overmatige
secunde)
- verhoogde 7e
trap
- verhoogde 3e
trap
- verhoogde 4e
trap
- verhoogde 7e
trap (onder de
1e trap)

1e, 4e trap

- 1e trap
- 5e trap
(onder de
1e trap –
zelden)

dur met tweeslachtige
7e trap (verlaagd
boven de 1e trap en
verhoogd onder de 1e
trap)

- verhoogde 4e
trap

* vanuit de notatie in F
** volgens Mokranjac’ poging om de structuur van de modi via het westerse tonale systeem te verklaren
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VI. DE RIJPE ARTISTIEKE PERIODE VAN LJUBICA MARIĆ
(1956-1964)
De cantate Pesme prostora (Songs of Space)
Onvergetelijk is het ogenblik toen ik het gekopieerde schriftje in handen kreeg met
epitafen, uitgehouwen op de grafmonumenten van de Bogomielen in Bosnië en
Herzegowina (13e-16e eeuw), en vervolgens de nacht, toen de dramaturgie van zeven
uitgekozen opschriften al vaag zichtbaar werd, en de onvergetelijke ochtend toen de
eerste notities begonnen te vloeien van een muziek die haar inspiratie putte uit die
heerlijk eenvoudige, levende en levenswoorden: want geconfronteerd met de dood
straalt het leven zijn volle waarde uit als een edelsteen op een donkere ondergrond –
en zet zich voort in de duur van de reflecties.485
Zo heeft Ljubica Marić het begin van het compositieproces van haar grootste werk, de
cantate Pesme prostora (Songs of Space) voor gemengd koor en groot symfonieorkest (a
tre), beschreven. Tevens heeft zij beschreven hoe zij door de teksten van de epitafen
geïnspireerd werd. De compositie ontstond in 1956 en werd in Belgrado op 8 december
van hetzelfde jaar voor het eerst uitgevoerd door het Koor van Radio Televisie Belgrado en
het Belgrado Filharmonisch Orkest onder leiding van Živojin Zdravković. De compositie
duurt 25 minuten en bestaat uit een Preludio en zeven gezangen.
Tot die tijd had Marić relatief weinig ervaring met het symfonieorkest, en zij had voor die
tijd nog nooit zo’n grootschalige vocaal-instrumentale compositie geschreven (zie
hoofdstuk III en IV).
DE VOORGANGERS EN DE INVLOEDEN
In de Servische muziek tot die tijd heeft de cantate Songs of Space, qua vorm, niet veel
voorbeelden. Na het ontstaan van het eerste oratorium in Servië, Vaskrsenje (Resurrection)
van Stevan Hristić uit 1912,486 kunnen alle (relatief weinige) aldaar tot 1956 in de vorm van
een cantate of oratorium gecomponeerde werken in twee basisgroepen verdeeld worden:
werken met een kerkelijke thematiek en werken met een historische of patriottische
thematiek uit de geschiedenis (vooral van de volksopstand tegen het nazisme) (zie
hoofdstuk I).487
De werken uit de eerste groep zijn in de periode voor de Tweede Wereldoorlog ontstaan,
terwijl de werken uit de tweede groep meestal tijdens en vlak na de oorlog zijn ontstaan, in
de periode van het socialistisch realisme (zie hoofdstuk I).
Marić, Zapisi, p. 32.
Dit oratorium was gebaseerd op de Bijbel en is maar een keer uitgevoerd, in 1912. In dit werk gebruikte
de componist Hristić een ensemble van solisten, koor en orkest, wat in strijd was met de traditie van de
orthodoxe kerk, waar alleen koor a capella is toegestaan als uitvoeringsensemble. Daarom paste het eerste
Servische oratorium niet bij de kerkmuziekpraktijk en had het geen succes. Het werd pas 75 jaar later weer
uitgevoerd, in 1987. Volgens Peričić, Muzički stvaraoci u Srbiji en Hristina Medić en Katarina Tomašević,
‘Mesto Hristićevog Vaskrsenja u srpskoj muzici’ (‘De plaats van de Hristić’ Resurrection in de Servische
muziek’), in Muzički talas br. 1-2, Clio, Belgrado, 1997.
487
Er werden ook vocaal-instrumentale potpourri’s op basis van Servische volksmuziek gecomponeerd.
Volgens Peričić, Muzički stvaraoci u Srbiji.
485
486
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De eerste groep werken is, behalve op inhoud uit de Bijbel, op elementen van de muzikale
romantiek gebaseerd, vooral de Russische en Slavische romantiek. De belangrijkste
werken van deze groep zijn gecomponeerd door Milivoje Crvčanin, een van de meest
vooraanstaande componisten van kerkmuziek in Servië.488 Bij die groep werken hooren ook
de cantate Psalm 137 voor solo bariton, dubbel gemengd koor en orkest van Kosta
Manojlović uit 1918 en Psalm 150 voor gemengd koor, koperblazers, slagwerk en piano
van Mihovil Logar uit 1929.
Mihovil Logar was tevens de enige componist die voor de Tweede Wereldoorlog cantates
met historische thematiek (uit de Eerste Wereldoorlog) heeft gecomponeerd (Plava
grobnica (The Blue Tomb) uit 1934 en Pjesma na vrelu (A Fountain Song) uit 1939). Deze
werken behoren tot de tweede groep vocaal-instrumentale composities. Na de Tweede
Wereldoorlog horen zowel de cantates als de liederen voor de massa, voor groot koor en
orkest bij deze groep. Ze zijn ook in het idioom van de romantiek gecomponeerd,
gedicteerd door de wetten van het socialistisch realisme (zie hoofdstuk I). In deze
composities zijn letterlijke citaten van volksliederen en dansen aanwezig, terwijl de
teksten, die de strijd van Tito’s partizanen tegen het nazisme verheerlijken, pathetisch zijn.
De componisten van zulke composities, onder wie ook Dragutin Čolić, een leerling van
Hába en een van de meest radicale vertegenwoordigers van de tussenoorlogse avant-garde
in de Servische muziek,489 verzekerden daarmee hun positie binnen het nieuwe
socialistische regime van het toenmalige Joegoslavië.490
De enige uitzonderingen in deze stilistische eentonigheid van de tweede groep vormen de
werken van Vojislav Vučković, ook een vertegenwoordiger van de tussenoorlogse avantgarde in de Servische muziek (zie hoofdstuk I en II). Hij was al voor de Tweede
Wereldoorlog een prominent lid van de Communistische Partij van Joegoslavië en hij
begon zijn stijlverandering al voor het eind van de Tweede Wereldoorlog (zie hoofdstuk
IV, p. 106). In zijn onvoltooide Herojski oratorijum of Treća simfonija (The Heroic

‘De muzikale taal van Milivoje Crvčanin is gebouwd op de oogmerken van de late romantiek en de
nationale scholen en onderscheidt zich door een vaardig gevonden symbiose tussen contrapuntische
werkwijzen en harmonische figuraties. Als kenner van de Servische kerkzang volgt Crvčanin bij de creatieve
vormgeving van dit materiaal zijn eigen weg, enigszins verschillend van de oplossingen die zijn voorgangers
op dit gebied hadden gecodificeerd [...]. Crvčanin neemt afstand van de traditie van de orthodoxe kerk, die
alleen koor a capella kent, [...] en gebruikt orkestbegeleiding.’ Peričić, Muzički stvaraoci u Srbiji, p. 81-82.
De belangrijkste werken van Crvčanin zijn: Molitvu proliju ko Gospodu (A Prayer Addressed to the Lord)
voor sopraan, koor en orkest uit 1923; Irmos (Heirmos) voor koor en orkest; Jektenija i četiri duhovna stiha
(Responsories and Four Sacred Verses) voor koor en orkest; en werken voor koor a capella. 488 Peričić,
Muzički stvaraoci u Srbiji.
489
Čolić componeerde de volgende vocaal-instrumentale werken op de thematiek van de partizanenoorlog:
Uskrsna zvona (Easter Bells) voor tenor en orkest, in 1947 en de cantate Patroldžije (The Patrol Men) voor
solisten, kinderkoor (of vrouwenkoor) en kamerorkest, in 1948. Ibid.
490
Andere prominente componisten componeerden tot 1956 ook zulke, vooral pamflettistische werken:
Mihovil Logar (de cantates Vatra (The Fire), Žetvarište (Harvesters), Poljar (The Field Man)); Nikola
Hercigonja (meer dan 40 liederen voor de massa met of zonder orkestbegeleiding, maar ook cantates);
Mihailo Vukdragović (de cantate Vezilja slobode (The Girl Embroidering Liberty)); Stanojlo Rajičić (het
melodrama Pjesma mrtvih proletera (Song of the Dead Proleters)); maar ook de grote innovator van de
Servische muziek tussen de twee oorlogen, Josip Slavenski, die in 1945 de cantate Simfonijski epos of Borba
za Jugoslaviju (Symphonic epos or The Struggle for Yugoslavia) schreef. Ibid.
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Oratorio of Third Symphony) voor solisten, gemengd koor en orkest uit 1942,491 zijn ook
reminiscenties aan zijn vooroorlogse muzikale oriëntatie aanwezig, vooral in de
expressionistische behandeling van het koor (het declamerende scanderen).
Slechts drie composities van Servische muziek die vóór 1956 zijn gecomponeerd er zijn
geschreven in de vorm van een cantate of oratorium, horen niet bij deze twee groepen. Dat
zijn Simfonija Orijenta of Religiofonija (Symphony of the Orient of Religiophony) van
Josip Slavenski uit 1934 (die een belangrijke invloed op het ontstaan van Songs of Space
heeft gehad), de cantate Rođenje Vesne (The Birth of Vesna) van Milenko Živković
(waarschijnlijk) uit 1934 en de cantate U očekivanju Marije (Awaiting Maria) van Dušan
Radić uit 1955. 492
De grootschalige symfonische cantate Simfonija Orijenta (de eerste titel was
Religiofonija), voor solisten, gemengd koor en orkest van Josip Slavenski ontstond in
1934.493 De cantate heeft zeven delen, waarvan de titels zijn Pagani (Musica rhytmica)
(The Pagans (Musica rhytmica)), Jevreji (Musica coloristica) (The Jews (Musica
coloristica)), Budisti (Musica architectonica) (The Buddhists (Musica architectonica)),
Hrišćani (Musica melodiae) (The Christians (Musica melodiae)), Muslimani (Musica
articulatiae) (The Moslems (Musica articulatiae)), Muzika (Musica polyphonica) (Music
(Musica polyphonica)) en Pesma radu (Musica harmoniae) (A Hymn to Work (Musica
harmoniae)).494 Over deze compositie schreef Peričić:
Door de titel van het werk te veranderen van Religiofonie in Symfonie van de Oriënt
heeft de auteur nog duidelijker benadrukt dat het niet alleen zijn doel was om
muzikale evocaties van de grote wereldgodsdiensten te geven, maar om de emotieve
en geestelijke wereld van de mens te tonen, waarbij hij de enorme tijdspanne omvatte
van de primitieve in het oerwoud tot de moderne mens… De gedurfdheid van de
expressiemiddelen waarvan Slavenski zich bediende evenaart de originaliteit van de
conceptie van het werk. Maar de bijzondere harmonische, polyfone en coloristische
combinaties zijn nergens geconstrueerd, ze komen logisch voort uit de
karakteristieken van de oude muzikale culturen waarin Slavenski hartstochtelijk was
geïntereseerd.495
Over de cantate Rođenje Vesne (The Birth of Spring) van Milenko Živković is weinig
bekend. De première van dit werk was in december 1939 in Belgrado en het is ook nog in
De première van deze compositie, georkestreerd door de componist Aleksandar Obradović, was op 5
september 1951 op de herdenkingsmanifestatie van de sterfdag van dichter Petar Petrović Njegoš in Cetinje.
Ibid.
492
Ook de cantate Gorski vijenac (The Mountain Wreath) van Nikola Hercigonja uit 1951 kan tot deze
uitzonderingen behoren. Toch geven de patriottische, heroïsche en sociale elementen van zijn muziekstijl dit
werk vooral de eigenschappen van de tweede groep van vocaal-instrumentale composities in de Servische
muziek: die van de politiek geëngageerde werken. Deze cantate, oorspronkelijk geschreven voor solo
sopraan, gemengd koor en orkest, is uitgevoerd op 5 september 1951 op de herdenkingsmanifestatie van de
sterfdag van dichter Petar Petrović Njegoš in Cetinje en is later (in 1957) bewerkt tot een scenisch oratorium.
Tot die groep kan ook de cantate Seobe (Migrations) van Silvije Bombardelli uit 1941 behoren, maar dit
werk is hoogstwaarschijnlijk niet uitgevoerd vóór 1956. Ibid.
493
De première van dit oratorium was in datzelfde jaar, in Belgrado.
494
Het laatste deel van dit oratorium is na de Tweede Wereldoorlog gecomponeerd, waarschijnlijk voor de
uitvoering in 1954. In die tijd is ook de titel van de compositie veranderd. Dat was een compromis met de
doctrine van het socialistische realisme. Volgens Peričić, Muzički stvaraoci u Srbiji.
495
Peričić, Muzički stvaraoci u Srbiji, p. 501-502 (zie de tekst over Slavenski in hoofdstukken I en IV).
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1940 uitgevoerd.496 In het Leksikon jugoslovenske muzike uit 1984 staat dat deze cantate in
1934 is ontstaan.497 Het is ook bekend dat deze compositie voor solo bas, gemengd koor en
orkest was gecomponeerd, als een choreografisch werk, als een cantate-ballet, waaraan ook
balletdansers deel moesten nemen. Aangezien Živković destijds in de Servische muziek
een van de zeldzame vertegenwoordigers van de muziek van Stravinsky uit diens
zogenoemde ‘Russische periode’ was en aangezien de titel van zijn cantate doet denken
aan de titel Le sacre du printemps van Stravinsky,498 is het mogelijk dat de invloed van
Stravinsky in dit werk een nieuwe bron opende voor muzikale invloeden in de Servische
muziek (zie hoofdstuk I).499 Dit werk is verloren gegaan en het is na 1940 niet meer
uitgevoerd. Ljubica Marić leefde in die tijd in Belgrado en ze heeft deze compositie
kunnen horen. Daardoor is invloed ervan op haar cantate Songs of Space mogelijk.
De cantate U očekivanju Marije (Awaiting Maria) van Dušan Radić, voor spreekstem,
mezzosopraan, hobo, gemengd koor en orkest bracht in de muziek van het naoorlogse
Joegoslavië een verfrissing, vooral vanwege de keuze van de teksten (het poëem De wolk
in de broek van Majakovski en drie lyrische gedichten uit Mantsjoerije, Birma en
Indonesië), maar ook vanwege de stilistische kenmerken, die dichtbij het polystilisme
liggen, wat de componist in de jaren vijftig verder zou ontwikkelen.500 In deze compositie
gebruikte Radić geen elementen uit de Balkanvolksmuziek. 501
In de periode tussen 1948 en 1956 componeerde Ljubica Marić zeer weinig. Na het
ontstaan van Sonata za violinu i klavir (Sonate for violin and piano) was zij bezig met het
orkestreren van haar compositie Stihovi iz ‘Gorskog vijenca’ (Verses from ‘The Mountain
Wreath’). Dat was een algemene opdracht van de Vereniging van de Joegoslavische
componisten uit 1951 voor de herdenking van de sterfdag van de dichter Njegoš (zie
hoofdstuk III). Na de première probeerde Marić de orkestratie te verbeteren en maakte een
aantal versies. Het resultaat was voor haar niet beter en ze heeft alle orkestversies van deze
compositie vernietigd. Daarna heeft ze in 1954/5 ook een aantal kinderkoorliederen
geschreven (zie hoofdstuk III). Gezien de stilistische sprong naar de derde fase, de rijpe
artistieke periode die in 1956 met Songs of Space begint, was deze tussenperiode volgens
Milin een tijd van ‘accumulatie van invloeden en nieuwe ideeën’.502
Er zijn twee mogelijke directe muzikale invloeden op het ontstaan van Songs of Space. Een
van deze invloeden is het oratorium Simfonija Orijenta van Josip Slavenski en de tweede is
de muziek van Igor Stravinsky (vooral Le sacre du printemps en Symphony of Psalms) en
Volgens Simić Mitrović, Da Capo all infinito, p. 313 en 324.
Leksikon jugoslovenske muzike, p. 571.
498 Vesna is de oud-Slavische en Russische naam voor de lente.
499
Milenko Živković studeerde als enige Servische componist in de jaren dertig compositie in Parijs (bij
Vincent D’Indy, Schola cantorum) en heeft de muziek van Stravinsky live gehoord. Over de stijl van
Živković is het volgende geschreven: ‘Uitgaande van een modale interpretatie van de latente harmonische
eigenschappen van onze folkloristische melodieën [...] bouwt Živković enerzijds een synthese van modale
procedures met vrij en breed opgevatte tonale procédés, en anderzijds polymodale gelaagdheden. (Leksikon
jugoslovenske muzike, p. 570-571).
500
‘Starting from a fundamentally pure neoclassicism in the vein of Stravinsky, and building into it the
elements of folk music, Radić created a particular musical language which can rightly be called – in modern
terminology – polystylism.’ Čičovački, ‘Music from the Outskirts of Europe: the Case of Serbia’, p. 104-105
(zie voetnoot 114).
501
De première van deze cantate was in maart 1957, drie maanden na de première van Songs of Space.
502
Volgens Milin, ‘Unutarnja biografija kompozitora, Skica za studiju o uticajima u delima Ljubice Marić’,
p. 72-73.
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Béla Bartók (vooral Cantata profana).503 De volgende muzikale elementen uit de werken
van deze componisten hadden invloedrijke betekenis voor Ljubica Marić: 1. de modale
diatoniek; 2. de polymetrische ostinatolagen in de polytonale relaties en 3. het
onregelmatige metrum en het rituele karakter van de werken.504 Ljubica Marić had de
composities van Stravinsky en Bartók tussen de twee wereldoorlogen in Europa gehoord,505
terwijl zij Symphony of the Orient pas in 1954 in Belgrado hoorde, tijdens de eerste
uitvoering van dit werk na de oorlog.506 De uitvoering van dit oratorium en de dood van
Slavenski, haar eerste leraar, een jaar later, kunnen ook een bepaalde invloed hebben gehad
op het componeren van Songs of Space.507 Een belangrijke stimulans voor het ontstaan van
dat werk kunnen ook de concerten van de 28ste Venice Biennale zijn geweest. In september
1956 heeft Ljubica Marić dat festival bezocht en daar heeft ze de wereldpremière van
Stravinsky's Canticum sacrum voor tenor, bariton, gemengd koor en orkest bijgewoond.508
Behalve deze muzikale invloeden kan de tentoonstelling Srednjovekovna umetnost na tlu
Jugoslavije (L’art yougoslave mediéval), die Joegoslavische kunsthistorici in 1950 in
Parijs hebben georganiseerd, van belang zijn geweest voor het ontstaan van de cantate
Songs of Space. Deze tentoonstelling heeft de interesse voor de middeleeuwse kunst
gewekt bij een aantal Servische kunstenaars.509
EPITAFEN
Als commentaar schreef Ljubica Marić in het programmaboekje van de eerste uitvoering
het volgende:
Ruimte betekent tegelijkertijd ruimte en tijd en bestaan. De dood ligt achter de
ruimte, buiten de tijd – het niets. Maar in de beleving verzet zij zich tegen het leven,
daarom is zij altijd levensgelijk, zij is als het meest abstracte negatief van het bestaan.
Tot dit diepzinnige verkennen van de filosofie van leven en dood, de oudheid en de
tegenwoordige tijd, de vergankelijkheid en de eeuwigheid, werd Marić geïnspireerd door
de epitafen van de middeleeuwse grafmonumenten uit Bosnië en Herzegowina. Deze
grafmonumenten zijn de belangrijkste overblijfselen van de middeleeuwse geschiedenis
van Bosnië en Herzegowina. Zij zijn voornamelijk in Centraal- en Oost-Bosnië verbreid,
en vooral in het gebied rondom het middelste deel van het stroomgebied van de rivier de
Neretva (Voorbeeld No. 63). De historici hebben het bestaan van deze grafmonumenten
toegeschreven aan de e, de aanhangers van de, volgens de officiële kerkelijke visie,

‘Het is zeer wel mogelijk dat de Symphony of the Orient van Josip Slavenski, die in vele opzichten het
resultaat is van de creatieve receptie van de ideeën [...] van Stravinsky, werkte als tussenschakel bij [...] het
onderzoeken van nieuwe continenten in de wereld van de muziek.’ Ibid., p. 73.
504
Ibid.
505
Symphony of Psalms heeft ze op het ISCM-festival in Amsterdam in 1933 gehoord. Op het festival
Musikalisch-dramatische Arbeitstagung van Hermann Scherchen te Straatsburg, in 1933, heeft zij L’ histoire
du soldat van Stravinsky en het Tweede pianoconcert van Bartók gehoord (zie hoofdstuk II).
506
Ze heeft de première van deze compositie gemist, omdat ze in 1934 in Kroatië woonde.
507
Symphony of the Orient werd op 10 januari 1956 in Belgrado uitgevoerd, na de dood van Slavenski op 30
november 1955. Volgens Peričić, Muzički stvaraoci u Srbiji.
508
Op 13 september 1956 in de San Marco, onder leiding van de componist zelf. Volgens Kennedy, The
concise Oxford Dictionary of Music.
509
Zie hoofdstuk I, p 30.
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dualistische ketterij van manicheïstische herkomst.510
Midden jaren vijftig zijn in voormalig Joegoslavië de onderzoeken naar de geschiedenis en
de oorsprong van de Bogomielen en hun grafmonumenten begonnen. In die tijd zijn ook de
eerste epitafen boven water gekomen. Ljubica Marić heeft het boekje met een keuze van de
epitafen waarschijnlijk begin 1956 gekregen. De titel van dat boekje is niet bekend.511
In de tijd dat zij Songs of Space componeerde, wist Ljubica Marić waarschijnlijk relatief
weinig over de Bogomielen. Wat haar trof en inspireerde was uitsluitend de poëtisch-

510

Deze ketterij had in de Middeleeuwen (tussen de 10e en de 13e eeuw) veel aanhangers op de Balkan.
Daarover spreken de werken van dr. Sima Ćirković, waaronder Istorija srednjovekovne Bosne (De
geschiedenis van middeleeuws Bosnië) het belangrijkste is (Belgrado, 1964). Volgens deze verklaring zijn de
Bogomielen, als volgelingen van de manicheïstische ketterij, rond de 10e eeuw in het gebied van het
oostelijke gedeelte van het Byzantijnse rijk (het huidige Bulgarije en Macedonië) verschenen. De basis van
hun doctrine was het volgende dualisme: het scheppen van de geestelijke en de zichtbare wereld wordt
verklaard door het geloof in twee oorspronkelijke principes, God en Satan, die de wereld(en) beheersen. De
zichtbare wereld is het product van Satan en staat daarom onder invloed van het kwaad. De Bogomielen
werden gezien als vijanden van het christendom en in het Byzantijnse rijk werden zij gemarteld en
verbannen. In dat rijk en in de buurlanden (zoals Servië) was deze ketterij snel uitgeroeid. Volgens genoemde
bronnen zijn de Bogomielen vanwege de pogrom massaal naar het westen gevlucht en in Bosnië gebleven.
De Bosnische koningen hebben de Bogomielen, naar men zegt, niet verbannen. Integendeel, daar hebben die
de groei van hun geloof toegestaan. Die groei was zo groot dat het geloof van de Bogomielen tussen de 13e
en de 16e eeuw het officiële geloof van Bosnië was (toen Bosnië door de Turken was bezet). De naam van dat
geloof was ‘de Bosnische kerk’. De laatste tijd is bij de historici twijfel gerezen over deze theorie. Serieuze
steun voor deze twijfel is het totale gebrek aan schriftelijke of andere materiële bewijzen voor het bestaan en
de organisatie van ‘de Bosnische kerk’. Er bestaan geen teksten over de organisatie van de kerk en de
liturgie, maar ook geen overblijfselen van tempels. De enige materiële overblijfselen zijn de
grafmonumenten. Kortgeleden werd ontdekt dat deze monumenten vlak bij christelijke kerken zijn gebouwd.
(Volgens Miodrag M. Petrović, Kudugeri – bogumili u vizantijskim i srpskim izvorima i ‘bosanska crkva’
(Kudugeren – bogomilen in de Byzantijnse en Servische bronnen en ‘de Bosnische kerk’), Manastir Svetog
arhandjela Stefana (Klooster van Heilige aartsengel Stephanus), Belgrado, 1998.) Nog een reden die het
bestaan van de bogomilen in Bosnië kan betwisten is de mysterieuze verdwijning van dat geloof. Ook in dit
geval zijn geen schriftelijke documenten overgebleven. De veronderstelling van Sima Ćirković en zijn
medestanders, volgens welke alle Bogomielen zich tot de islam bekeerden, is ongegrond en onbewezen,
vooral omdat bekend is dat de orthodoxe christelijke kerk in andere landen van de Balkan die door de Turken
bezet waren (Servië, Macedonië, Montenegro, Bulgarije, Griekenland en Roemenië) gedurende de hele
bezetting bleef bestaan. (In het geval van sommige delen van Servië was dat van 1420 tot 1918!) De
verklaring van dat probleem, die Petrović heeft voorgesteld, is gebaseerd op de niet consequente
middeleeuwse terminologie. Na de deling van de christelijke kerk in de orthodoxe en rooms-katholieke kerk,
in 1054, benoemden de orthodoxe schriftelijke bronnen de rooms-katholieke gelovigen namelijk met de naam
Bogomielen. (Dat zijn teksten van de Heilige Sava, Laonik Halkokondi, Constantijn de Filosoof – Život
despota Stefana Lazarevića (Het leven van despoot Stefan Lazarević), Het boek over ketterijen van de
Heilige Simeon uit Thessaloniki.) De naam Bogomielen is, volgens Petrović, het gevolg van het roomskatholieke dualisme dat uit de volgende doctrine bestaat: de Heilige Geest is uit twee bronnen afkomstig, uit
de Vader en uit de Zoon. Volgens de orthodoxe christelijke doctrine is het onmogelijk dat één afkomstig is
uit twee. Door het bestaan van dit dualisme, als belangrijkste verschil tussen de orthodoxen en de roomskatholieken, is de gelijkenis met de Bogomielen ontstaan.
511
‘Een kennis had dat boekje meegenomen en ik kreeg het uit handen van een vriendin, zij zijn beiden
kunstenaar, hij is schilder, zij beeldhouwster... Ik bladerde het al door waar zij bij was en dat had zo’n sterke
uitwerking dat ik het die avond thuis meteen uitlas, de volgende morgen werd ik ... vroeg wakker en zo
begon ik, slaperig en wel.’ Ljubica Marić, uit het interview voor het radioprogramma ‘Ja sam ti je on’ (‘Ik
ben jij is hij’), Studio B, Belgrado, 11-06-1995.
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filosofische kracht van de epitafen.512 Later, na de eerste ontmoeting met de kunst van de
Bogomielen en na het ontstaan van Songs of Space, heeft Marić de ontwikkelingen van de
onderzoeken op dat gebied zorgvuldig gevolgd. Daarvan getuigen tientallen na 1956
gepubliceerde boeken, monografieën over Bogomielen evenals grote foto’s van de
grafmonumenten in haar bibliotheek.
Van de epitafen uit dit boekje heeft de componiste er zeven uitgekozen voor haar cantate:
Davno sam ti legao
I dugo ti mi je ležati

I lay me down long long ago
And long have I yet to lie

Bih junakom mil
I braći i gospodinu
Kako dite svoje
Ali smrt
Umori me
Da žalju me družino

Well-loved of the heroes was I
Of my brothers and of my Lord
As well-beloved as their own child
But death
Struck me down
Comrades grieve for me

S mojom drugovah družinom
I zagiboh
Kod nogu moga gospodina
I donesoše me družina
Na svoju, na plemenitu baštinu

I shared comradeship with my friends
And was slain
At the feet of my Lord
And my companions bore me
Back to my ancestral home

A tu legoh
Da je znati svakome čoveku
Kako blago stekoh
Stoga pogiboh

Here I lay
So that every man may know
How I attained riches
And perished because of that

Stah
Boga molah
Zla ne mišlah
Ubi grom me

As I stood
I prayed to god
I thought no evil
Yet lightning struck me dead

Za složubu moga gospodina
Bodoše me
Sikoše me
Oderaše me
I gospodi me voevoda ukopa
I pobliži
Da niesi proklet ne tikai me

For serving my Lord
They stabbed me
They slashed me
They flayed me
The duke my lord buried me
And marked my tomb
Lest thou be cursed touch me not

Na zemli tuži da bi živ
Molu vas ne nastupajte na me

I lamented on earth about life
I pray you tread not on this spot

‘...die woorden stonden dicht bij mijn innerlijke toestand [...] bij datgene wat in de aard van mijn
gedachten, mijn emoties zit, het komt overeen met iets wat al in mij aanwezig is [...] Het gaat om waken over
de woorden, over de wijze waarop de woorden later zullen worden omgezet in muziek [...] het woord verdient
dat er muziek uit voortkomt. En zo heb ik alles wat ik op grond van poëtische teksten in muziek heb omgezet,
altijd (geput) uit het woord zelf, uit de inhoud, uit de lijn, de melodiek, de beklemtoning daarvan...’ Ibid.
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Ja sam bil kako vi jeste
A vi ćete biti kako jesam ja
Ne dotikai me
Molu vas još gospodo
Nemojte mi kosti potresati

I have been as you are
As I am so shall ye be
Touch me not
Again I pray you sirs
Disturb not these my bones
(Vertaling L. Zobens)

De taal en de tekst
De epitafen zijn in de Servo-Kroatische taal geschreven met elementen van de ekavische
en ikavische variant.513 De archaïsche eigenschappen van de taal zijn te zien aan de
aanwezigheid van twee werkwoordstijden, de aoristus (legoh, zagiboh) en het imperfectum
(bodoše, sikoše), die beide tegenwoordig heel zelden worden gebruikt.
De teksten spreken vooral over de oorzaak van de dood en zij dragen een zeker fatalisme
over de rol van het lot in het mensenleven. Alleen de eerste en de laatste epitaaf hebben
universele boodschappen, die de doden van de hele aarde aan de levenden zouden kunnen
doorsturen. Deze twee epitafen hebben geen religieuze kenmerken, behalve dat zij over de
afstand tot de dodenwereld spreken in de zin van ruimte en tijd. De tweede en de zesde
epitaaf spreken over de dood van een krijger. In de tweede epitaaf vertoont de dood zich
(zoals trouwens in de andere epitafen) onverbiddelijk, zonder reden, als de stempel van het
lot. In tegenstelling tot de tweede is de zesde epitaaf de enige die over een aardse, niet door
het lot bepaalde oorzaak van de dood spreekt: de krijger is wegens het geloofsverschil
gedood en hij stierf strijdend voor zijn geloof (‘For serving my Lord, they stabbed me, they
slashed me’). De derde en de vierde epitaaf spreken tevens over de oorzaak van de dood. In
de derde is de oorzaak onbekend en helemaal door het lot bepaald (‘I shared comradeship
with my friends, and was slain’), terwijl in de vierde de verworven rijkdom de oorzaak van
de dood is en dat kan zowel aan de menselijke nijd als aan de straf van God refereren. De
werking van het lot komt het duidelijkst naar voren in de vijfde epitaaf – de mens is
gedood terwijl hij bad tot God. Hoewel de religieuze relatie met de dood niet in het
bijzonder geaccentueerd is, komt uit elke tekst het lot of ‘Gods hand' als de dodelijke
werking voort, waartegen verzet onmogelijk is. Het gaat over het onverbiddelijke lot als
een manier van het uiten van Gods wil.

Het gaat om de taal die in de laatste paar eeuwen (en decennia) verschillende namen had. In het begin
was dat de taal van de Zuid-Slavische volkeren in Servië, Kroatië, Bosnië en Herzegowina en Montenegro.
Tot de 19e eeuw had die taal de namen van de volkeren die haar spraken of de namen van de delen van de
Balkan waar ze gesproken werd. Uit het vormen van de sterke Joegoslavische idee (die een gevolg was van
het panslavisme), kwam een tendentie voort om op grond van linguïstische wetten een gezamenlijke taal van
dat gebied te maken. De belangrijkste Servische taalkundige Vuk Stefanović Karadžić heeft in de 19e eeuw
de grootste hervorming van zijn taal gemaakt. In overeenstemming met die hervorming maakte Ljudevit Gaj
de hervorming van de Kroatische taal. Hij nam als basis het štokavische dialect (dat ook de basis van de
Servische taal is) en deze twee talen werden één taal. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg die taal de naam
Servo-Kroatisch. Met het uiteenvallen van Joegoslavië in 1991 ontstond een politiek belang om de talen
kunstmatig te scheiden en nu bestaan dus de Servische, de Kroatische, de Bosnische en de Montenegrijnse
taal. In het štokavische dialect van de Servo-Kroatische taal zijn drie varianten: ekavisch, ijekavisch en
ikavisch. De ekavische variant wordt in het oostelijke en noordoostelijke gedeelte van dat gebied gesproken,
de ijekavische in de centrale en de westelijke gedeelten, terwijl de ikavische variant bij de Adriatische kust
wordt gesproken. De ekavische variant onderscheidt zich door woorden die in de binnenklinkers een klinker
e hebben (čovek), terwijl ikavische variant op die plaats een klinker i heeft (dite). Volgens Mala
enciklopedija.
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Alle teksten zijn in het mannelijke geslacht geschreven, behalve de vijfde, waar het
geslacht niet bepaald is. In de teksten zijn geen etnologische referenties aanwezig. Daarom
zien de epitafen er universeel uit. Deze laatste eigenschap van de teksten was zeker de
beslissende factor in de keuze van Marić.
Wat de dramaturgie van de gekozen epitafen ten aanzien van hun inhoud betreft, koos
Marić voor symmetrie. De inhoud van alle epitafen heeft namelijk op de volgende manier
een relatie met het middelste, vierde epitaaf: het eerste en het laatste epitaaf stellen, zoals
gezegd, een universele boodschap van de doden aan de levenden voor, het tweede en het
zesde epitaaf spreken over de dood van een krijger, terwijl het derde en het vijfde over de
directe werking van het lot spreken. Het centrale, vierde epitaaf vertelt van een man die
wegens zijn rijkdom boven alle mensen wilde staan en die daarom werd vermoord. Het
gaat dus over de menselijke ijdelheid die gestraft moet worden. Door de mens en zijn straf
wegens ijdelheid in het centrum van de dramatische structuur te plaatsen, heeft Marić
nadruk gelegd op het persoonlijke menselijke drama in de verhouding tot de
gemeenschappelijkheid van het leven.
Getallen
Voor de cantate Songs of Space heeft Ljubica Marić zeven epitafen gekozen. Om te
begrijpen waarom zij zeven epitafen gekozen heeft, is het heel belangrijk iets te zeggen
over de opvatting van Marić over getallen. In bijna haar hele oeuvre zullen wij een heel
zorgvuldige behandeling van getallen opmerken. Vooral de getallen 3 en 7 zijn heel
belangrijk.514 Marić was haar hele leven bezig met het bestuderen van de
getallensymboliek. Het is helaas niet bekend welke literatuur zij heeft gebruikt, omdat zij
daarover niet veel sprak.515 Maar het is wel bekend dat zij van de hele literatuur het meest
boeken uit de klassieke en preklassieke periode las. Zij had een bijzondere voorkeur voor
het Soemerische Epos over Gilgamesj en voor de cultuur van de Soemeriërs.516 Daarom is
het mogelijk te veronderstellen dat haar relatie met de getallen is gebaseerd op de
symboliek van de Soemeriërs:
De oude Soemeriërs berekenden de tijd in het zestigtallig stelsel... Het getal 60 is
door 10 getallen deelbaar (2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 en 30), terwijl het getal 100
maar door 7 getallen deelbaar is (2, 4, 5, 10, 20, 25 en 50). Tot deze getallen is
in de latere Semitische tijd ook ‘het heilige nummer’ 7 toegetreden. Dit getal
heeft al een kosmische betekenis: 7 hemelse sferen, 7 planeten, 7 muren die de
514

Vooral de oneven getallen waren belangrijk. Zij heeft daarover niets geschreven, maar soms was zij in
haar persoonlijke contacten heel blij als het getal drie ergens aanwezig was. Het enige expliciete voorbeeld in
verhouding tot het getal drie (en tot de oneven getallen in het algemeen) kunnen wij in haar compositie The
Enchantress voor sopraan en piano uit 1964 vinden. Voor deze compositie gebruikte zij de tekst van de
achtste Ecloga uit de bundel Bucolica van Vergilius waar ook deze verzen aanwezig zijn: ‘Zie, met drie
draden van drie kleuren bind ik je en driemaal draag ik je afbeelding rond dit altaar, want God houdt van
oneven getallen.’
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De bibliotheek van Ljubica Marić is na haar dood, in de loop van 2004, gedeeltelijk naar de Servische
Academie van Wetenschap en Kunst verplaatst. Deze verhuizing werd niet door een deskundige geleid, maar
door de ambtenaren van de gemeente waar de componiste woonde. Er was überhaupt geen deskundige
aanwezig bij deze verhuizing. Daarom is mogelijk te veronderstellen dat maar een deel van de bibliotheek
werkelijk verhuisd is. In de Servische Academie van Wetenschap en Kunst liggen deze boeken nog steeds in
de dozen – er heeft nog geen enkel wetenschappelijk onderzoek plaatsgevonden. Maar haar bibliotheek werd
daar niet zorgvuldig opgeslagen, zodat haar boeken niet te herkennen of te vinden zijn.
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ondergrondse wereld omgeven. Daarom hadden vele ziggoerats... 7 trapachtig
gerangschikte verdiepingen.’517
De tweede belangrijke bron voor de relatie tussen Ljubica Marić en de getallen zijn boeken
over het taoïsme en vooral de teksten van Lao Tse, die zij tijdens haar hele leven las. Het
gaat vooral om de symboliek van de Een en de daaruit voortkomende Twee.518 De invloed
van het taoïsme is zichtbaar in de bundel met haar poëtisch-filosofische epigrammen,
Tablice, die zij tussen 1957 en 1975 schreef.519 Afgezien van de literatuur en de invloeden,
heeft Marić waarschijnlijk toch haar zeer persoonlijke opvatting van getallensymboliek
ontwikkeld, waarmee zij min of meer strikt omging.520 Men mag aannemen dat de relatie
met getallen ook een stempel heeft gedrukt op het componeren van Songs of Space.
De rol van de getallensymboliek is bij de werken die vóór de cantate Songs of Space
ontstonden niet zichtbaar, maar daarna kunnen wij deze vaak (hoewel niet altijd) vinden.
Zo heeft Passacaglia bijvoorbeeld 34 variaties (de som van getallen 3 en 4 is 7) en haar
drie laatste composities (Archaia, Archaia 2, Torso) zijn drie trio’s (3x3=9, het resultaat is
een zogenoemde grote drie, volgens haar eigen woorden een getal met een bijzondere
betekenis).521 Haar omgang met getallen is ook kenmerkend voor de nummers die zij in
haar partituren schreef. Daar plaatste zij de nummers niet volgens hun vaste telvolgorde,
maar vooral volgens de betekenis van bepaalde nummers of volgens de symboliek van de
getallen.
In de cantate Songs of Space is de specifieke relatie met getallen, naast het aantal 7 van de
gekozen epitafen, in nog een voorbeeld zichtbaar. In het eerste deel wordt de enige zin van
de epitaaf (‘I lay me down long long ago, and long have I yet to lie’) door het hele deel bij
iedere stem herhaald: de bassen zingen dezelfde zin 7 keer, de tenoren 6 en de alten 5 keer.
Op deze manier wordt de zin totaal 18 keer herhaald. Door de optelling van de cijfers 1 en
V. Janković, ‘Mitološka bića i čudovišta’ (‘Mythologische wezens en monsters’), in Ep o Gilgamešu
(Epos over Gilgamesj), Predgovor (Voorwoord), Knjiga-komerc, Belgrado, 1994, p. 113-114. Een exemplaar
van deze uitgave heeft Borislav Čičovački midden jaren negentig van Ljubica Marić ten geschenke gekregen.
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‘In oeroude tijden aanvaardden de volgende zaken de Een...’ ‘Kun je het dierlijke in jezelf beheersen, je
aan de Een wijden en daarin blijven?’ Lao Tse, Knjiga o putu i njegovoj vrlini (Het boek over de weg en de
deugd daarvan), Grafos, Belgrado, 1984, p. 69 en 20.
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‘de Een is het enige hele getal
het enige volledige en oneindige
de Een is het zijn
de Een is onherhaalbaarheid
de Een is het heden en de eeuwigheid
de Een is alomvattendheid....’
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‘tweeheid is zichtbaarheid van het bestaan
tweeheid is veranderlijkheid van het onveranderlijke...’
Ljubica Marić, Tablice (Tafelen), in Zapisi, p. 102-103 (zie hoofdstuk II, p. 59).
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Een anekdote van de première van Torso voor pianotrio, op 14 april 1996 in de zaal van de Kölner
Philharmonie, kan nog iets over haar relatie met getallen zeggen. Ljubica Marić heeft cijfers van
meercijferige getallen altijd opgeteld om een eencijferig getal te krijgen dat voor de toekomstige gebeurtenis
van belang kon zijn. In Keulen, net voor het begin van het concert, heeft Marić de cijfers van het
stoelnummer waar zij moest zitten opgeteld. Omdat de uitkomst niet goed genoeg was (het was een even
getal), heeft zij Čičovački gevraagd of zij op zijn stoel mocht zitten, want het getal was veel gunstiger
(oneven). Zo wilde zij ‘invloed uitoefenen’ op het succes van de compositie. Zij zat op zijn plaats en de
première ging bijzonder goed. Deze anekdote zegt niet alleen iets over haar relatie met getallen, maar ook
over haar bijgelovigheid.
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8 krijgen wij het cijfer 9. In het tweede deel wordt het middelste gedeelte van de tekst
(‘But death struck me down’) drie keer herhaald voordat de laatste zin gezongen wordt,
terwijl de eerste zin van het derde deel (‘I shared comradeship with my friends and was
slain’) in totaal zeven keer wordt herhaald.
MUZIKALE ASPECTEN VAN SONGS OF SPACE
De cantate Songs of Space is het omvangrijkste werk van Ljubica Marić en bestaat uit een
Preludio en zeven delen. Alle delen zijn paarsgewijs, met het teken attacca (tussen het 1e
en het 2e deel; het 2e en het 3e; het 4e en het 5e; het 5e en het 6e) of met de (muzikale)
overgang van het ene deel in het andere (Preludio en 1e deel; 6e en 7e deel) met elkaar
verbonden. De enige pauze tussen de delen bevindt zich tussen het 3e en het 4e deel en deze
pauze verdeelt de cantate in twee grote gedeeltes.
In de cantate Songs of Space heeft Marić voor de eerste keer in haar oeuvre de muzikale
archaïsatie als het belangrijkste element van haar stijl gearticuleerd. De archaïsatie van het
muzikale idioom, die een voortzetting is van de aan het einde van haar tweede fase bereikte
integratie, is de meest belangrijke en vèrreikende vernieuwing in het oeuvre van Marić (zie
hoofdstuk VIII). Met het proces van het invoeren en implementeren van de elementen van
archaïsatie begon Marić binnen een muzikale basis die oorspronkelijk uit het
expressionistische idioom afkomstig was en waarvan de atonaliteit een belangrijk
onderdeel vormde (zie hoofdstuk IV). De componiste heeft in Songs of Space de volgende
eigenschappen uit vooral de oude traditie van de Balkanvolksmuziek toegepast: de
modaliteit uit de volksmuziek en het bouwen van de melodische en harmonische structuur
op basis van secunde-intervallen, een procédé dat Marić ook in haar eerdere werken heeft
gebruikt. In deze compositie heeft de componiste geen enkel citaat uit de volksmuziek
gebruikt en zij heeft geen melodie naar voorbeeld van een concrete volksmelodie
gecomponeerd, maar ze creëerde bepaalde combinaties die de klank van de oude traditie
van Balkanvolksmuziek (vooral uit Bosnië en Herzegowina) suggereren (zie pagina 137139). Daarnaast heeft ze in dit werk nog een aantal elementen van archaïsatie aangewend,
met name het asymmetrische metrum, ontleend aan de Balkanvolksmuziek, en het gebruik
van rituele muziekvormen uit de volksmuziek (zoals klaagzang). In dat opzicht toonde ze
een muzikale interesse gemeenschappelijk met sommige West-Europese componisten, die
ook op hun eigen manier hun muzikale idioom verrijkten met archaïsering. Naast de toen
85-jarige Vaughan Williams, die het melodische en harmonische aspect van zijn werken op
de volksmuziekmodaliteit heeft gebaseerd, waren dat vooral Stravinsky, Messiaen en
Jolivet, die muzikale elementen van (niet-)Europese volkeren hebben onderzocht en
toegepast.522 Maar behalve een aantal composities van Stravinsky uit de tijd voor de
Tweede Wereldoorlog, kende Ljubica Marić toen nog geen werken van deze genoemde
componisten.
Specifieke muzikale aspecten van Songs of Space worden nu belicht in de analyse van de
belangrijkste parameters, waaronder ook de elementen van archaïsatie.
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Messiaen componeerde zijn liederencyclus Harawi in 1945 en Turangalila-symphonie in 1946/8, terwijl
Jolivet zijn Piano concerto in 1950 componeerde en de Suite transocéane in 1955. Volgens Kennedy, The
concise Oxford Dictionary of Music.
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Modaliteit
In de cantate Songs of Space is modaliteit een van de fundamentele en meest belangrijke
muzikale componenten. De modaliteit is aanwezig in de hele cantate en vormt zowel de
melodische als de harmonische structuur van de compositie. Aangenomen mag worden dat
voor Marić de modaliteit, in het algemeen, een middel was om een klank te creëren die met
de archaïsche teksten van de epitafen correspondeerde.523 De componiste heeft daarvoor
zelf de term ‘archaïsche klank’ gebruikt.524 Om haar doel te bereiken gebruikte zij een
breed palet van modi: van de modi van de West-Europese kerkelijke muzikale traditie tot
de modi van de christelijk-orthodoxe geestelijke muziek. De modaliteit in deze compositie
is een onderdeel van de gehele klankconstructie. Het expressionistische idioom, waarin de
elementen van archaïsatie zijn geïncorporeerd, baseert zich vooral op de harmonische
verticaal, die uit bitonale en polytonale constructies is samengesteld, en ook op de uit
secunde-intervallen gevormde samenklanken, met een neiging tot atonaliteit.
De modi in de cantate Songs of Space kunnen naar hun oorsprong in vier groepen verdeeld
worden: 1. de modi van de West-Europese kerkelijke muziek; 2. de modi van de
Byzantijnse geestelijke muziek (en de modale structuren die verwant zijn met de bundel
Octoëchos); 3. octotonaliteit; 4. pentatoniek en modale reeksen uit de oude traditie van de
Balkanvolksmuziek.
1. De modi van de West-Europese kerkelijke muziek. Van de modi uit de eerste groep
heeft Marić vooral de lydische modus gebruikt, maar niet altijd in de pure vorm. Deze
modus komt ook voor in de volksmuziek van de Slavische volkeren.525 Een van de plaatsen
in de partituur waar deze modus een belangrijke melodisch-harmonische functie heeft, is
de klaagzang van het vrouwenkoor uit het vierde deel (Voorbeeld No. 64). Het hele
gedeelte vanaf maat 17 tot maat 28 is (bij het orkest) op de lydische modus in Bes
opgebouwd. Maar het drie maten lange optreden van de alten (maat 17-19) is uit de tonen
van de lydische modus in A opgebouwd. Dat betekent de gelijktijdige aanwezigheid van de
lydische modi in A en in Bes (ofwel gelijktijdigheid van finalis A en bovensecunde Bes).
Deze aanwezigheid van de modi in A en in Bes wordt ondersteund door de nadruk te
leggen op de tonen a en bes (maat 17-19). In de lineaire structuur van de altpartij is het
oscilleren rond de toon a (en bes) met bewegingen van een grote en kleine secunde
hoorbaar. De daarop volgende inzet van het koor (maat 20-21) is een sequensachtige
verschuiving van de lydische modus in A naar een lydische modus in E, terwijl in het
orkest nog steeds de lydische modus in Bes aanwezig is. Het derde optreden van het koor
is ook een sequensachtige verschuiving van de lydische modus in Gis (in de hobopartij)
(maat 23-24). In de bas wordt een modus in A bevestigd, terwijl in de harppartij de tonen
van de lydische modus in Bes aanwezig zijn (de overmatige kwart, maat 24-25). Daarna
gaat de modale beweging weer naar de modus in Bes (vanaf de maat 25). Dat is een
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Zie voetnoot 361.
‘Een enkeling is geneigd met zijn hele wezen een soort voorvaderlijke herinnering in zich te dragen die
hem aan de aarde, aan zijn wortel, aan zijn afkomst bindt. En die herinnering en dat gevoel brengt hij dan,
volgens een innerlijke behoefte, spontaan ook in in zijn eigen creativiteit, die voortkomt uit die diepere
diepten. Vandaar dat die klank ook aanwezig is in Songs of Space, hoewel niets als citaat uit de volks- of
kerkzang is gebruikt.’ Jevtić, Muzika između nas. Odgovori 2.
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Volgens Peričić, Kratak pregled razvitka harmonskih stilova (Kort overzicht van de ontwikkeling van de
harmonische stijlen), Univerzitet umetnosti, Belgrado, 1987, p. 40 en Dejan Despić, Harmonska analiza
(Harmonische analyse), Univerzitet umetnosti, Belgrado, 1987, p. 283-284.
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voorbeeld dat eveneens het gebruik van de bimodaliteit in deze cantate toont. De
componiste werkt niet alleen met bimodale harmonieën, maar ze verschuift ook het
tooncentrum binnen de bimodale structuren.
Een andere situatie waar een aantal modi aanwezig is, bevindt zich in het derde deel
(Voorbeeld No. 65). Aan het eind van de herhaling van de tekst ‘S mojom drugovah
družinom, I zagiboh’ (‘I shared comradeship with my friends, And was slain’) (maten 1819, a segment) gebruikt de componiste de aeolische modus in Es. Daarop begint een drie
maten lang crescendo (vanaf eind maat 19), met de herhaling van de tekst ‘Kod nogu moga
gospodina’ (‘At the feet of my Lord’), waarmee de dramatische en dynamische culminatie
van de eerste helft van de cantate wordt bereikt. Na een korte octotonische beweging (maat
20, celli en bassen) wordt de dynamische versterking opgebouwd met tonen op een modus
in D, die een lydische structuur suggereert (maat 21-22, b), terwijl de daaropvolgende
culminatie op de dorische modus in G is gebaseerd (maat 23-25, c).
2. De modi van de Byzantijnse geestelijke muziek. Hoewel de componiste geen exacte
Byzantijnse modus heeft gebruikt, is haar neiging om die te gebruiken wel aanwezig. De
cantate toont deze neiging in verschillende voorbeelden.
Een melodische lijn uit het zesde deel toont de relatie met de Octoëchos (Voorbeeld No.
66). Deze lijn bij de koperblazers, in de maten 87-93, lijkt op de structuur van de vijfde
modus van Octoëchos, vanwege de octotonie: kleine secunde, grote secunde (Voorbeeld
No. 67).526 De belangrijkste suggestie van de Octoëchosmodi is de beëindiging van deze
frase met een terts naar beneden (Voorbeeld No. 66).527
Maar de meest concrete associatie met de Octoëchosmodi zit in de sopraanpartij van het
vierde deel (Voorbeeld No. 76, maat 30-33). Daar vertoont de melodie een melodische
formule van de eerste modus, die ook in de oude traditie van de Balkanvolksmuziek
voorkomt (zie pagina 208 en Voorbeelden No. 378b, 378c en 379).
3. Octotonaliteit. Naast het gebruik van bekende vormen van de modale toonladders is in
Songs of Space ook de octotonische toonladder aanwezig.528 Zo begint het zevende deel
rustig in een brede homofone structuur met de octotonische toonladder in Es (Voorbeeld
No. 68). De octotonie is ook in het zesde deel aanwezig (Voorbeeld No. 66). Daarnaast
zijn de octotonische bewegingen ook te vinden in het derde en in het vierde deel
(Voorbeelden No. 65, maat 20 en No. 64, maat 27). In het vijfde deel gebruikte de
componiste een expliciete octotonische toonladder (Voorbeeld No. 69, maat 11, cello’s en
contrabassen). In dat hele gedeelte hebben de octotonische bewegingen de primaire
melodische rol in het orkest. De componiste gebruikt octotonische tetrachorden, maar ze
voegt nog een kleine secunde extra tussen de tetrachorden (maat 13). Daarna verplaatst ze
deze tetrachorden naar andere toonhoogtes (maten 14 en 15).
4. Pentatoniek en de modale reeksen. In deze compositie heeft Marić ook pentatoniek en
modale toonreeksen met beperkte toonomvang gebruikt. Dat is eigenlijk het geval bij alle
melodische eenheden in deze cantate waar de melodische beweging uit een zeer beperkte
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Zie hoofdstuk V over de basiseigenschappen van de vijfde modus van de Octoëchos.
Zie hoofdstuk V over de betekenis van een dalende terts in de slotformules van de Octoëchosmodi.
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Zie voetnoot 439.
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toonomvang (twee, drie of vier tonen) is samengesteld (Voorbeelden No. 70 en No. 71).529
Deze toonreeksen zijn een belangrijke melodische eigenschap in dit werk en ze zijn
afkomstig uit de oude volksmuziekstraditie van de westelijke Balkan (zie hoofdstuk IV).
Zo ook de pentatoniek, die in deze cantate in beperkte mate aanwezig is (Voorbeeld No.
72, maat 12, harp).
De breedte van de modale aanwezigheid heeft voor een specifieke archaïsatie in de muziek
van de cantate Songs of Space gezorgd. Daarvoor zijn de volgende eigenschappen van het
toepassen van modaliteit de belangrijkste: de bimodaliteit, de Byzantijnse kerkmodi en het
bouwen van de harmonische verticalen met de tonen van modale melodieën (melodische
horizontaal).
De relatie met de Balkanvolksmuziek
Het gebruik van elementen uit de Balkanvolksmuziek is een van de meest belangrijke en
meest uitgesproken muzikale eigenschappen van de cantate Songs of Space. Ljubica Marić
heeft zich vooral georiënteerd op de oude traditie van de Balkanvolksmuziek. Ze heeft
geen reeds bestaande volksmelodie gebruikt, maar zij heeft de eigenschappen van de
volksmuziek uit de Balkan gebruikt en geïncorporeerd in de gehele muzikale structuur van
de compositie.530 De volksmuziek oefent een belangrijke invloed op alle structurele
elementen van de cantate op - op de melodie, de harmonie, het ritme, de vorm en de
textuur.
Een onderdeel daarvan, namelijk het gebruik van de uit de volksmuziek afkomstige
(modale) toonladderstructuur, is al eerder geanalyseerd. Hieronder zullen de volgende
aspecten van de Balkanvolksmuziek worden bekeken: het melodisch-harmonische aspect,
het ritmische aspect en het aspect van de muziekvormen.
Het melodisch-harmonische aspect. De (regelmatige of onregelmatige) chromatische
afwisseling van een grote en een kleine secunde is een van de meest gebruikte manieren
voor het opbouwen van de melodieën in deze compositie. Dat is een van de
basiseigenschappen van de volksmuziek uit de centrale Balkan en vooral in Bosnië en
Herzegowina en is verwant aan de octotonie (Voorbeelden No. 73a en No. 73b). In Songs
of Space wordt deze soort melodieën bijzonder vaak gebruikt. Melodieën worden daardoor
een reeks intervallen van kleine en grote secundes. Voorbeelden daarvan zijn de
chromatische wisselingen (verhoogd, dan hersteld) in de partij van de solo-althobo in
Preludio (Voorbeeld No. 74) en de melodische opbouw door de afwisseling van een grote
en een kleine secunde in de strijkers aan het begin van het derde deel (Voorbeeld No.
75).531
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Volgens Dević, Uvod u etnomuzikologiju.
Zie hoofdstuk IV over de eigenschappen van de Balkanvolksmuziek.
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Hier is mogelijk een vergelijking met de compositorische procédés van Bartók te maken. ‘Eine [..] häufig
vorkommende Gruppe der Akkorde [...] werden wir auf Grund ihres Aufbaus als Modelle 1:5, 1:3 und 1:2
erwähnen [...] das Modell 1:5 abwechselnd aus kleinen Secunden und Quarten [...] das Modell 1:3
abwechselnd aus kleinen Secunden und kleinen Terzen [...] das Modell 1:2 abwechselnd aus kleinen und
großen Secunden [...]. Unter den drei Modellen messen wir dem Modell 1:2 die größte Bedeutung bei. Es ist
nämlich nichts anderes als die Skalengruppierung der [...] dargestellten Achse: c-cis-es-e-fis-g-a-b und kann
als solche als die ‘Tonika-Skala’ der Bartókschen Chromatiek angesehen werden.’ Bence Szabolcsi, Béla
Bartók, Weg und Werk, Schriften und Briefe, Corvina, Budapest, 1957, p. 118-120.
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Vaak gebruikt de componiste in dit werk de bewegingen van dalende secundes. Deze
bewegingen worden in deze compositie zo vaak gebruikt dat die als de melodische
samenhang van dat werk kunnen gelden. Dat is vooral aanwezig in het vierde deel, in het
tweede gedeelte van de klaagzang (wanneer het eerste deel van de tekst wordt gezongen –
‘A tu legoh’ (‘Here I lay’)), waar de eenstemmige melodie met een dalende beweging van
secundes in een matig tempo de indruk van een trage dans uit Herzegowina geeft
(Voorbeeld No. 76). Dit voorbeeld toont ook het gebruik van de niet-periodieke vorm,
ontleend aan de Balkanvolksmuziek (Voorbeelden No. 77 en No. 78). Aan het begin van
dit deel bereidt de orkestintroductie de sfeer van diepe droefheid en klagen voor. De
belangrijkste rol is die van de soloklarinet (Voorbeeld No. 79). De melodie van de klarinet
blijft in het lage register en bestaat uit de afwisseling van reeksen van kleine en grote
secundes omhoog en omlaag, die oscilleren rond een toon. In het eerste gedeelte van de
klaagzang bevindt de melodische beweging zich bij de alten, terwijl de melodie van de
sopranen een soort van quasi-bourdon vormt in de vorm van kleine veranderingen van
toonhoogte (uitsluitend oscillatie van grote en kleine secundes) (Voorbeeld No. 80). In het
vijfde deel doen de dalende chromatische passages van de strijkers en piano, behalve aan
de verbinding met de volksmuziek, ook aan de donder denken (Voorbeelden No. 81 en No.
82). Ook in het tweede deel zijn de melodieën van de koorstemmen in de klaagzang van
dalende secundes (grote en kleine) gemaakt (Voorbeeld No. 83). In het omvangrijke zesde
deel, als het koor de angstaanjagende woorden ‘Bodoše me, sikoše me’ (‘They stabbed me,
they slashed me’) gezongen heeft, begint bij het orkest het fortegedeelte, waarna met het
ostinatoritme (Voorbeeld, No. 84) een acht maten lange melodische beweging van een
beperkte omvang met de kenmerkende afwisseling van de kleine en de grote secunde naar
beneden en weer naar boven (maat 92-99) aanwezig is in een onregelmatige metrische
structuur (geschreven als maatwisseling), ontleend aan de volksmuziek. Daarna volgt een
secundebeweging naar beneden (met de afwisseling van kleine, grote en overmatige
secundes), die, zoals gezegd, kenmerkend is voor de volksmuziek uit Bosnië en
Herzegowina (Voorbeeld, No. 85, maat 100-103 en Voorbeelden No. 86 en No. 89). De
koormelodie in dat deel is heel simpel, bijna rudimentair, en baseert zich uitsluitend op
secundebewegingen en op regelmatige herhalingen van dezelfde toonhoogte, wat ook het
krijgshaftige karakter van het deel ondersteunt (Voorbeeld No. 70). De melodie van het
mannenkoor loopt in parallelle kwinten, wat ook een kenmerk van de oude traditie van de
Balkanvolksmuziek is (Voorbeeld No. 87 en Voorbeeld No. 88).
De overmatige secunde is een kenmerkend onderdeel van het melodische aspect van de
melodieën van de Balkan (Voorbeeld No. 89).532 In de cantate wordt de overmatige secunde
met een uitzonderlijke matigheid gebruikt. Ze is alleen te vinden in het vierde en het zesde
deel - in de delen waar de elementen van de Balkanvolksmuziek het meest domineren. In
het vierde deel, waar de voorlaatste zin van de tekst wordt gezongen ‘Da je znati svakome
čoveku’ (‘So that every man may know’) onderscheidt de melodie van de sopranen zich
door de combinatie van de kleine en de overmatige secunde (Voorbeeld No. 90).
Voor de melodisch-harmonische component van deze compositie is ook het cadenseren op
de tweede trap heel karakteristiek.533 Een van de belangrijkste eigenschappen van de
Servische volksmuziek is namelijk de beëindiging van de melodie op de tweede trap van
de modus of tonaliteit (Voorbeeld No. 91).534 Vaak begint de melodie ook op de tweede
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Zie voetnoot 346.
Zie hoofdstuk IV over de eigenschappen van de Balkanvolksmuziek.
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trap. Juist deze eigenschap heeft Marić in de laatste maten van de eerste helft van het
tweede deel toegepast (Voorbeeld No. 92). De melodie van het koor is in Bes groot, maar
begint met de tweede trap (c). Hoewel deze eerste frase niet op de tweede trap eindigt, is
het begin van de volgende frase juist deze tweede trap (maat 14). Daarom kunnen wij
zeggen dat de eerste frase een uitgesteld einde heeft, dat tegelijkertijd het begin van de
tweede frase is (‘I braći i gospodinu’ (‘Of my brothers and of my Lord’)). Deze eigenschap
is ook in het derde deel gebruikt. De melodie van de sopranen bij de zevende herhaling van
het begindeel van de tekst baseert zich op drie tonen, waarvoor het oscilleren rond de
tweede trap karakteristiek is (Voorbeeld No. 93).
Het ritmische aspect. De verbinding met de volksmuziek wat betreft het ritme is in deze
compositie in het bijzonder verwezenlijkt door toespelingen op de volksdansen uit de
Balkan en specifiek uit Herzegowina. De stevige ritmische basis in het tweede gedeelte van
het tweede deel, wanneer het koor de tekst ‘Ali smrt umori me’ (‘But death struck me
down’) zingt, heeft bijvoorbeeld een puur dansachtig karakter en doet denken aan de
dansen uit Herzegowina, die zich onderscheiden door een heel arme melodiek en door
maatwisseling (Voorbeeld No. 94a en 94b). De dansante component is in het derde deel het
meest geëxponeerd. De muzikale begeleiding van de tekst ‘S mojom drugovah družinom’
(‘I shared comradeship with my friends’) is gerealiseerd door het herhaalde staccatoritme
en de vooral op secunde-intervallen gebaseerde melodie in de anhemitonische pentatoniek
(Voorbeeld No. 95). Hier is het dansante ritme verwant aan een mars. In het zesde deel
(vanaf het begin) zijn de associaties met een mars meer benadrukt en dat is vanwege de
tekst van de epitaaf die, blijkbaar, op het grafmonument van een krijger is geschreven
(Voorbeeld No. 84 en Voorbeeld No. 96). De hele passage suggereert een Balkandans
(Voorbeeld No. 97). Ook in het derde deel bepalen de eerste twee maten met het
marsachtige ritme al het karakter van het deel (Voorbeeld No. 98).
Het aspect van de muziekvormen. Naast de volksdansen heeft in dit werk nog een vorm
van Balkanvolksmuziek een bijzondere toepassing gevonden. Dat is de vorm van de
klaagzang.535 Ljubica Marić roept het klankbeeld op van een oud volksritueel bij de
bewening van de doden op de Balkan. Op de kerkhoven klagen meerdere vrouwen
gelijktijdig, waarbij ieder een andere tekst zingt die verband houdt met het verleden van de
dode. Ieder van hen zingt een andere melodie (die heel simpel en qua intonatie vaak niet
precies is) in haar eigen ritme, en ieder van hen begint en eindigt onafhankelijk van de
anderen. In de cantate zitten twee klaagzangen, in het tweede en het vierde deel, en de
weerklank van de klaagzang is ook in het zevende deel te horen. In het tweede deel is de
klaagzang een gedeelte van het deel, terwijl het vierde deel als geheel een klaagzang is. In
beide delen zingt uitsluitend het vrouwenkoor de klaagzang, wat ook een sterke verbinding
met de volkstraditie ondersteunt. Maar de stilering verschilt van de volksmuziek. Het
verschil ligt in het aantal stemmen (in de cantate zijn de sopranen en de alten
tweestemmig) en in het zingen van dezelfde tekst, hoewel iedere stem een ander deel van
De eerste artistieke stilering van de klaagzang in de Servische muziek heeft Vojislav Vučković in zijn
Herojski oratorijum (The Heroic Oratorio) uit 1942 gemaakt. Maar de eerste uitgevoerde compositie met de
stilering van de klaagzang was het werk van Josip Slavenski, zijn Symfonijski epos (Symphonic Epos), dat in
1949 in première ging. Het derde deel van deze compositie, Larghetto funebre, is een klaagzang die
oorspronkelijk voor vrouwenkoor en strijkorkest is geschreven (voor de eerste uitvoering heeft hij die alleen
voor strijkorkest bewerkt). In dit deel worden alle belangrijke muzikale eigenschappen van het volksritueel
gerespecteerd, met een ostinatoachtige behandeling van de melodische motieven. Het gebruik van de
klaagzang in deze compositie had zeker invloed op Ljubica Marić’ werk. Volgens Peričić, Muzički stvaraoci
u Srbiji.
139
535

de tekst zingt. Op deze manier hebben de koorstemmen een echoachtige relatie (Voorbeeld
No. 83). In het vierde deel ontwikkelt de tweestemmigheid zich via een secunde-interval
(Voorbeeld No. 80). Aangezien de hogere stem statisch is, bijna aldoor op dezelfde toon
blijft, kan die, zoals eerder gezegd, doen denken aan een bourdon. Marić combineert de
techniek van de bourdonachtige meerstemmigheid (Voorbeeld No. 99 en Voorbeeld No.
100) met die van de heterofonie (waarvoor de secunde-intervallen typisch zijn), die
belangrijke eigenschappen zijn van de zogenoemde oude traditie van de
Balkanvolksmuziek (zie hoofdstuk IV). In het zevende deel herhaalt het vrouwenkoor een
deel van de tekst ‘Molu vas još gospodo’ (‘Again I pray you sirs’) op de manier van de
rituele klaagzang, waarbij de melodische lijn wordt gevormd door de veelvoudige
onmiddellijke herhaling van dezelfde toon (Voorbeelden No. 101 en No. 102).
Textuur
De basis van de textuur in deze compositie wordt gevormd door de relatie tussen het koor
en het orkest. Deze relatie is polyfoon en homofoon. Algemeen gezien wordt het koor
vooral homofoon behandeld (hoewel het soms deel uitmaakt van de polyfone structuur),
terwijl de polyfone gedeelten vooral in de orkestpartij te vinden zijn. Het orkest
ondersteunt de koorpartij heel vaak, behalve in de gedeelten waar de rol van het orkest
primair is: het Preludio, het begin van het vierde deel en gedeelten van het vijfde en het
zevende deel.
De polyfone gedeelten treft men vooral aan in het Preludio en in het laatste deel. De
polyfone rol van het orkest komt uitsluitend binnen de solo-orkestgedeeltes tot uiting en
dan zijn de afzonderlijke lijnen van bepaalde solo-instrumenten, vooral van de blazers, heel
belangrijk. Het Preludio, waar de polyfone structuur domineert, begint met drie maten
lange samenklanken die door korte rusten van elkaar gescheiden zijn en een kleine
dynamische opbouw vormen. De eerste samenklank kan harmonisch worden gezien als
voorhouding voor de samenklank op A. Aan deze samenklank zijn (in de tweede en derde
samenklank) nog extra tonen toegevoegd, waarmee een dichte structuur van secundeintervallen is ontstaan (Voorbeeld No. 103). Deze samenklanken klinken als verre
klokken.536 Vanaf de vierde samenklank, die een modale samenklank in A is, beginnen de
polyfone melodische lijnen van de houtblazers in een langzaam tempo. Iedere lijn heeft
haar melodische en ritmische bijzonderheid. In ritmisch opzicht is het geleidelijke
verkleinen van de ritmische waarde karakteristiek (Voorbeeld No. 104).
In het zevende, laatste deel zijn twee basiseigenschappen van de textuur aanwezig: de
algemene homofone structuur en de accentuering van de polyfone lijnen daarbinnen. Nadat
het eerste gedeelte van dat deel, waarvoor de homofone structuur karakteristiek is,
beëindigd is, volgt een polyfoon gedeelte dat muzikaal verwant is met het begin van de
cantate. Dit gedeelte begint met gelijktijdige onafhankelijke melodische lijnen van de
houtblazers, waarop de partijen van het koor en de strijkers (ook onafhankelijke
melodieën) doorgaan (Voorbeeld No. 105). Maar de tekst is gemeenschappelijk voor alle
koorpartijen: ‘Molu vas gospodo’ (‘I pray you sirs’). Iedere koorstem zingt aanvankelijk
slechts de eerste twee woorden, die over twintig maten steeds luider worden herhaald. Het
gebruik van de polyfonie geeft de indruk dat er een groot aantal doden aanwezig is van wie
iedereen de tekst van het verzoek uitspreekt.
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De relatie tussen homofone en polyfone structuren is ook in het eerste deel aanwezig. Dat
toont Voorbeeld No. 64. Hoewel het driestemmige koor in dit deel homofoon wordt
behandeld, is in de hele organisatie van het deel een rudimentaire polyfonie aanwezig waar
het koor een van de afzonderlijke groepen is (groepspolyfonie). De houtblazers zijn één
melodische lijn van deze polyfone structuur, de harp en de piano de tweede, het koor de
derde en de lage strijkers de vierde.
De andere elementen van de textuur in dit werk zijn: 1. de syllabische en melismatische
manier van tekstbehandeling; 2. afwisseling van de lengte van de frasen bij het koor; 3.
dynamische afwisselingen.
1. In de koorpartij zijn zowel syllabische als melismatische manieren van tekstbehandeling
aanwezig. Een van de meest uitgesproken voorbeelden van het syllabische principe bevindt
zich in het eerste deel. De koorstemmen zingen de zin van de eerste epitaaf bijna
homofoon, volgens het syllabische principe (een eigenschap van de kerkmuziek)
(Voorbeeld No. 106). Anders dan in het eerste deel zit in het eerste gedeelte van de
klaagzang van het vierde deel de melodische beweging bij de alten, terwijl de melodie van
de sopranen een soort quasi-bourdon vormt (die door de liggende samenklanken bij de
strijkers en de houtblazers wordt ondersteund) met kleine veranderingen van toonhoogte
(uitsluitend grote en kleine secundes) (Voorbeeld No. 64, maten 17-19).
2. Voor de koorpartij is ook de verschillende lengte en volgorde van de frasen
karakteristiek, vooral als de koorstemmen dezelfde tekst zingen. Zo is, bijvoorbeeld, in het
derde deel de afstand tussen de inzet van de stemmen soms even lang als de hele zin en
soms is de afstand maar een paar lettergrepen lang (Voorbeeld No. 95).
3. In het zesde deel is vooral de plotselinge dynamische afwisseling van forte en piano bij
het koor interessant. Daarmee wordt een effect van quasi echoklank gecreëerd dat de
dramatische spanning van het deel vergroot (Voorbeeld No. 70).
Relatie tussen tekst en muziek – interpretatie
Voor de cantate Songs of Space is de relatie tussen tekst en muziek de belangrijkste factor
van de innerlijke dramaturgie. Deze relatie is door de inhoud van de epitafen gegeven. Elk
deel heeft zijn eigen specifieke karakteristiek die met de concrete epitaaf verbonden is.
Dat geldt ook voor het begin van de compositie. Het Preludio staat ook in nauw verband
met de inhoud van de compositie. Vanwege de polyfone structuur kan dit begin het
zwerven van de zielen van de doden over de aarde of het onderduiken in het verleden
verklanken. En dat komt niet alleen door de polyfone structuur, maar ook door het
ontbreken van één enkel tooncentrum in het Preludio. Dat ‘tonale zwerven’ begint al met
drie samenklanken die uit een dichte structuur van secunde-intervallen zijn samengesteld.
De harmonische instabiliteit wordt gesteund door de onafhankelijke melodische lijnen bij
de blazers (Voorbeeld No. 104). En pas als de samenklank op Bes is bereikt, wordt de
textuur homofoon, de hele harmonische structuur modaal en stabiel - ‘het verleden is
geraakt’ - en dan begint het eerste deel met het woord davno (lang geleden). Wij worden
als luisteraars door de ‘zwervende’ lijnen van de houtblazers naar het door de componiste
geobserveerde begin van het verleden geleid.
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In het eerste deel is hoorbaar dat de koorstemmen niet samen optreden: zij zingen de tekst
niet tegelijkertijd. De stemmen beginnen niet tegelijkertijd met zingen en dat kan ons doen
denken aan de canonvorm. Maar er bestaat geen regelmatige volgorde van de inzetten van
de stemmen: soms verenigen zij zich, zingen dan een deel van de tekst samen en gaan
daarna uiteen. Vooral de woorden davno (lang geleden) en dugo (lang) hebben ongelijke
duur (Voorbeeld No. 106). Dat zijn de enige woorden die bij de herhalingen verschillende
duur hebben, ongeacht de stem die ze zingt. Op deze manier is de grondbetekenis van de
epitaaf bereikt en de grondtwijfel tot stand gebracht: het is niet bekend sinds wanneer hij of
zij er ligt (lang geleden), noch is het bekend hoe lang hij (zij) er nog zal liggen. De duur
van dit lange liggen is onbeperkt. De ongelijke inzetten van de stemmen tijdens dit deel
geven de indruk van de aanwezigheid van veel meer stemmen, of, met andere woorden,
veel meer mensen die op dit kerkhof zijn begraven, terwijl de afwezigheid van regelmaat
in hun inzetten een visueel aspect geeft. Het lijkt namelijk alsof uit elk graf een stem
hetzelfde lied zingt. Aan het eind van het eerste deel zingen alle stemmen de laatste
herhaling van de tekst tesamen, met gestage verlenging van de duurwaarde op i dugo mi je
ležati (en ik moet lang liggen) (Voorbeeld No. 71).
Het tweede deel heeft tegelijkertijd zowel de eigenschappen van een krijgslied/dans als van
een klaagzang – dat zijn de twee belangrijkste muzikale ‘genres’ van de hele cantate. Een
scherpe kreet van de trompet geeft het begin van het tweede deel aan. Dit begin verbindt
ons met de eerste ‘persoon’, over wiens lot wij uit de epitaaf iets te weten komen. Het gaat
over een krijger die geliefd was bij zijn kameraden en bij God. Maar de dood heeft hem
toch getroffen. Het trompetsignaal is een directe herinnering van de componiste aan de
paarden van de soldaten uit de Tweede Balkanoorlog, waarin haar vader omgekomen is
(zie hoofdstuk IV, p. 90). Het lijkt alsof de eigenschappen van beide ‘genres’ een
anticipatie van de latere delen zijn, waar deze ‘genres’ domineren: de klaagzang in het
vierde en de strijdkreet in het derde en het zesde deel.
Ook het derde epitaaf spreekt over de dood van een krijger. In verband daarmee is de
muzikale behandeling van de tekst, waar het marsachtige ritme domineert, volkomen
bepaald door het karakter van de tekst (Voorbeeld No. 98). Het zesde deel wordt ook
bepaald door het ritme van een mars. Het is voor mannenkoor en orkest geschreven. In de
behandeling van het orkest spelen de oorlogskreten van de trompetten een heel belangrijke
rol (Voorbeeld No. 107), terwijl het koor in het ritme van een ostinatoachtige motoriek in
octaven zingt (Voorbeeld No. 108). Het belang van de tekst is hier met het teken quasi
parlando benadrukt (Voorbeeld No. 109), en aan het einde van het deel treedt de tenor solo
parlando op, waarbij hij de zin ‘Da niesi proklet ne tikai me’ (‘Lest thou be cursed touch
me not’) uitspreekt.
De klaagzang van het vrouwenkoor vormt, zoals gezegd, het hele vierde deel en daarmee
wordt op de oude volksrituelen gezinspeeld.
De tekst van het vijfde deel is de enige waar natuurverschijnselen (waarmee de daadkracht
van God zich manifesteert) de oorzaak van de dood zijn. Daarom is dit deel al vanaf de
instrumentale introductie volledig met de klankverbeelding van de donder bezig. De
donder wordt door paukenslagen en door dichte dalende chromatische passages van de
strijkers en de piano voorgesteld (Voorbeeld No. 81).
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Het zevende deel is qua inhoud en muzikale behandeling verwant met het eerste deel. Het
is een verzoek van de doden, hun laatste bericht aan de levenden: ‘Ja sam bil kako vi jeste,
a vi ćete biti kako jesam ja’ (‘I have been as you are, as I am so shall ye be’). De zin wordt
twee keer herhaald – de dynamiek van deze tweevoudige frase kent eerst een geleidelijk
crescendo en dan een geleidelijk calando. De melodie toont geen verwantschap met de
Balkanvolksmuziek – het is een universeel bericht van alle doden, tussen wie geen
geografische of etnische verdeling bestaat. Het gebruik van polyfonie geeft de indruk dat er
een groot aantal doden aanwezig is van wie iedereen de tekst van het verzoek uitspreekt.
Naast de dynamiek wordt in de opbouw ook het aantal lettergrepen op één toon vergroot.
De manier van zingen is, ondanks de nederige woorden van het verzoek, plechtig: in de
koorpartij staat ook het teken quasi trombe (Voorbeeld No. 110). In het tweede gedeelte
van het deel is een reminiscentie aan de klaagzang aanwezig, die enige verwantschap met
de Balkanvolksmuziek toont (Voorbeeld No. 101). Dat versterkt de emotionele spanning
waaruit de tekst van het verzoek zelf voortkomt: ‘Nemojte mi kosti potresati’ (‘Disturb not
these my bones’). Iedere koorstem zingt en herhaalt deze tekst op de manier van de rituele
klaagzang: eerst de sopranen, dan de alten en de tenoren, en ten slotte de bassen. Het is
opvallend dat de melodie na de laatste inzet van het koor dalend is en dat de melodie in het
lage register met een zachte dynamiek eindigt. Het lijkt alsof de melodie in een diepe
afgrond stort, waar alleen de wereld van de stilte heerst. Daarna blijft, naast een dalende
arabesque van de fluit en de klarinet, nog maar één lange toon bes over, bij de lage
strijkers, die tot de slag van de gong blijft liggen. Met het trillen van de gong verdwijnt de
laatste adem van deze verre en diepe wereld van de doden.
CONCLUSIE
De belangrijkste muzikale aspecten van de cantate Songs of Space zijn de relatie met de
traditie van (vooral de oude) Balkanvolksmuziek, modaliteit, de relatie tussen homofonie
en polyfonie en de relatie tussen muziek en tekst. De algemene en specifieke relatie met de
volksmuziek is de belangrijkste eigenschap van deze compositie. Daarvan is de modaliteit
de meest kenmerkende muzikale eigenschap, die zowel in de melodie als in de harmonie
tot uiting komt. Ljubica Marić gebruikt modale structuren van verschillende oorsprong: 1.
de modi van de West-Europese kerkelijke muziek; 2. de modi van de Byzantijnse
geestelijke muziek (die verwant zijn met de bundel Octoëchos); 3. octotonaliteit; 4.
pentatoniek en modale reeksen uit de oude traditie van de Balkanvolksmuziek. Van de
West-Europese modi gebruikt zij meestal de lydische modus (kenmerkend voor de
volksmuziek van de Slavische volkeren) en dat dan vooral in de bimodale structuren. De
componiste gebruikt ook modi die met de modi uit Octoëchos verwant zijn, meestal met de
eerste en de vijfde modus, die gemeenschappelijke eigenschappen met de (oude traditie
van de) volksmuziek hebben. Voor dit werk is ook het gebruik van octotonie, pentatoniek
en modale reeksen uit de oude traditie van de Balkanvolksmuziek kenmerkend. Algemeen
gezien kan men zeggen dat de hele modaliteit in deze cantate een verbinding met de
Balkanvolksmuziek toont. Daarnaast is de relatie met de oude traditie van
Balkanvolksmuziek in dit werk verwezenlijkt door het gebruik van: 1. melodiek die
gebaseerd is op secunde-intervallen; 2. de overmatige secunde; 3. het cadenseren op de
tweede trap; 4. het onregelmatige metrum en aksak-ritme; 5. oude rituele muziekvormen,
zoals de klaagzang. De textuur van deze cantate wordt vooral gevormd door de relatie
tussen de homofone en polyfone segmenten. Het koor wordt vooral homofoon behandeld,
terwijl er polyfone gedeelten zijn in het orkest, vooral in de gedeelten zonder koor. De
teksten van de epitafen hadden, afhankelijk van hun inhoud of, met andere woorden, van
143

de manier hoe de in een epitaaf beschreven persoon het leven heeft gelaten, een specifieke
invloed op alle muzikale aspecten van ieder deel en de hele compositie: qua melodie,
harmonie, ritme en vorm. De meest belangrijke eigenschappen van deze afhankelijkheid
zijn, bijvoorbeeld: melodisch-ritmische allusie op de donder, het marsachtige ritme, het
gebruik van ostinati, de klaagzang, de harmonische instabiliteit van de polyfone gedeeltes,
de aparte benadering van bepaalde woorden die worden herhaald of geaccentueerd.
Twee belangrijke muzikale eigenschappen van Songs of Space, de consequente modaliteit
met gebruik van de bimodaliteit en het opbouwen van de harmonische verticaal uit de
tonen van de melodieën, onderscheiden Marić’ stijl in de jaren vijftig van de 20ste eeuw
binnen de Servische en Joegoslavische muziek. Hier is de verbinding van deze twee
eigenschappen belangrijk: de ene hoort bij de erfenis van de muzikale zoektocht naar de
belangrijkste kenmerken van vooral de oude traditie van Balkanvolksmuziek, terwijl de
tweede, naast de verwantschappen met de volksmuziek, een gevolg is van de muzikale
ervaringen van de Tweede Weense school, met name dodecafonie. In deze compositie
heeft Marić deze eigenschappen tot een integratie gebracht, die een voortzetting is van de
eerdere integratie die ze bereikte aan het einde van haar tweede fase (zie hoofdstuk IV, p.
109-110). Het verschil tussen de integratie aan het begin van haar rijpe periode en de
eerdere integratie is de plaats en het belang van de modaliteit in de cantate Songs of Space.
Hier is de modaliteit de belangrijkste en de meest prominente melodisch-harmonische
eigenschap, terwijl aan het eind van de tweede fase de rol van de (klankveld)tonaliteit veel
groter was. De modale melodisch-harmonische basis van deze compositie en de neiging
van de componiste om een voornamelijk modaal werk te maken is een vernieuwing in het
oeuvre van Ljubica Marić, die kenmerkend zal zijn voor de hele rijpe fase. Dat is het
belang van deze compositie in het oeuvre van Marić.
Het verschijnen van Songs of Space heeft in de Servische en Joegoslavische muziek een
reusachtig gebied van ononderzochte eigenschappen van de Balkanvolksmuziek geopend
en dat heeft ook de latere generaties van Servische componisten geïnspireerd (zie
hoofdstuk IX). Ook ligt wat de cantate Songs of Space betreft het grote belang voor de
Servische en Joegoslavische muziek en cultuur in het feit dat de keuze van nieuwe
thematiek en de tot dan toe ongebruikelijke muzikale middelen de ideologie van het
socialistisch realisme, die na de Tweede Wereldoorlog verplicht was, hielp afbreken (zie
hoofdstuk I). Sindsdien is de Servische nationale geschiedenis (of de geschiedenissen van
de andere Joegoslavische volkeren) een belangrijke bron van thematisch materiaal voor
nieuwe kunstwerken geworden (zie hoofdstuk I en IX).
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Passacaglia
Passacaglia is het eerste orkestwerk van Ljubica Marić, geschreven voor een grote
bezetting.537 Meteen na de première van haar Songs of Space begon ze met het componeren
van Passacaglia (in 1957). De compositie is nog datzelfde jaar voltooid en op 21 april
1958 te Belgrado in première gebracht. De uitvoerenden waren het Belgrado
Filharmonisch Orkest onder leiding van Oskar Danon.
INVLOEDEN
Voor dat werk had Ljubica Marić wat de vorm betreft bijna geen voorgangers in de
Servische muziek. De enige composities in de vorm van een passacaglia waren een aantal
orgelwerken van Stanislav Preprek, een componist en organist die tijdens zijn leven
volslagen onbekend was.538 De orgelliteratuur in Servië is zeer klein vanwege de nadruk op
de vocale traditie van de Servische orthodoxe kerk. De orgelcultuur bestond toen
uitsluitend in Vojvodina, vanwege de rooms-katholieke populatie, maar ook daar was het
gebruik van het orgel na 1945 zeer beperkt (zie hoofdstuk I).
Andere passacaglia’s waren composities van Marko Tajčević, Passacaglia en fuga voor
strijkorkest (uit 1955) en Milan Vlajin, Passacaglia voor strijkkwartet. Beide componisten
schreven meestal vocale werken, voor koor of voor solozang, en deze twee passacaglia’s
zijn instrumentale uitzonderingen in hun oeuvres, die misschien maar een keer zijn
uitgevoerd. 539 Het enige werk in de Servische muziek dat invloed op Marić kon henbben,
was het grote symfonische werk Sonata antica van Enriko Josif. Geschreven voor groot
symfonieorkest en piano obligato, heeft dit in 1956 gecomponeerde werk (dat 45 minuten
duurt) een passacaglia als slotdeel.540 Josif had een grote liefde voor barokmuziek (zie
hoofdstuk I en IX). Zijn Sonata antica is een ode aan de belangrijkste muziekvormen van
de barok, vooral van de baroksuite.541 Het slotdeel, Passacaglia, heeft veertien variaties en
geeft dat werk een triomfantelijk eind.542 Omdat Josif toen assistent bij de leerstoel
compositie van de Muziekacademie te Belgrado was en omdat hij in die tijd een lange
artistieke vriendschap met Marić begonn, zou het kunnen zijn dat Sonata antica van Josif
Ljubica Marić op het idee heeft gebracht om een passacaglia voor orkest te schrijven (zie
hoofdstuk II). Maar niet alleen het werk van Josif was van belang. Het gaf mischien alleen
een directe, hoorbare impuls. In die tijd doceerde Marić de barokmuziekvormen aan
compositiestudenten. En op die manier is zij intensief met de structuur van deze vormen in

2 fluiten, piccolo, 2 hobo’s, althobo, 2 klarinetten in B, basklarinet, 2 fagotten, contrafagot, 4 hoorns, 3
trompetten, 3 trombones, tuba, pauken, piano en strijkers.
538
Stanislav Preprek (1900-1982) leefde zeer bescheiden in de oude stad Petrovaradin (vlakbij Novi Sad) in
Vojvodina. Zijn compositorische oeuvre is nog steeds niet helemaal bekend en in de jaren vijftig was hij als
componist volkomen onbekend. Ljubica Marić heeft hem en zijn muziek niet gekend. Zie Appendix II.
539
Soms vormde de passacaglia ook bij andere componisten een deel van instrumentale composities. Zo is
bijvoorbeeld het middendeel in Sonatine voor hobo en piano van Radomir Petrović uit 1955, een passacaglia.
Volgens Peričić, Muzički stvaraoci u Srbiji.
540
De première was in datzelfde jaar.
541
De delen van Sonata antica zijn: Preludio, Ricercar, Sarabanda, Fughetta, Giga, Aria en Passacaglia.
Volgens Peričić, Muzički stvaraoci u Srbiji.
542
Ibid., p. 157.
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aanraking gekomen.543
Maar de echte invloeden op dat werk van Marić waren de composities van de Tweede
Weense school (volgens interview 1996). Concrete voorbeelden in de muziekliteratuur
waren voor haar Passacaglia op. 1 van Anton Webern en de passacaglia’s in de werken
van Alban Berg. Ze heeft met de werken van Berg en Webern kennis gemaakt tijdens haar
studie in Praag (zie hoofdstuk IV). En het werk van Bartók was ook bijzonder invloedrijk:
Bemerkenswert ist die Anregung, die die ungarischen Werke Bartóks in ihrem
konstitutionellem Aufbau von der Volksmusik erhalten haben. An erster Stelle sei
hier des Variationsprinzips gedacht, jenes Gesetzes der stetigen Veränderung, des
‘Nie-zweimal-dasselbe’, welches Bartók [...] als gemeinsamen Grundzug der
Volksmusik und seiner persönlichen Veranlagung erkannte und betonte.”544
BRONNEN
Als thema voor haar Passacaglia heeft Ljubica Marić een volkslied uit Pomoravlje,545
Zadala se Moravka devojka (Het meisje van de Morava stelde zich tot taak), gekozen. Zij
heeft dit lied gevonden in de bundel Srpske narodne melodije (Servische volksmelodieën)
van Vladimir Đorđević uit 1931.546 Dit lied heeft haar om verschillende redenen
aangetrokken: de melodie van dit lied heeft een zeer klein intervallenomvang, in het lied
zijn voortdurend afwisselingen van kleine en grote secundes aanwezig, terwijl de frasering
asymmetrisch is (5+3 maten) (Voorbeeld No. 111). Op basis van deze eigenschappen kan
dit lied tot de zogenoemde oude traditie van de Servische volksmuziek gerekend worden
(zie hoofdstuk IV).547 Met het gebruik van deze melodie als thema vervolgde en
ontwikkelde Marić een procédé in haar oeuvre, namelijk het gebruik van citaten. Dit
procédé is een belangrijk kenmerk van haar rijpe fase.
Over de melodie van Zadala se Moravka devojka en over haar keuze schreef de
componiste het volgende:
Een volkslied uit Pomoravlje, oeroud en diep alsof de aarde zelf zingt, gaf me op een
gegeven moment de moed het als thema te nemen voor de Passacaglia en het uit te
Ook na dat werk van Marić schreven de Servische componisten weinig passacaglia’s. De enige
uitzonderingen waren Dejan Despić en Mirjana Živković. Despić was in de jaren zestig een
vertegenwoordiger van de neobarok en schreef Recitativo e Passacaglia funebre voor cello en piano (later in
de bewerking voor cello en strijkorkest, voor hobo en piano, en voor hobo en strijkorkest). En hij schreef ook
een passacaglia als deel van zijn Concerto grosso op. 45 voor blaaskwartet en kamerorkest. Mirjana Živković
had een andere muzikale voorkeur. Zij was (ook in de jaren zestig) meer geïnteresseerd in atonale en
dodecafonische muziek. Zij schreef Preludijum i pasakalja (Preludium and Passacaglia) voor blaaskwintet
en Dodekafona pasakalja (Dodecaphonic Passacaglia) voor viool solo. Daarnaast hebben een aantal
componisten de vorm passacaglia als een deel van hun orkest- en instrumentale werken gebruikt. Zo vormt
een passacaglia, bijvoorbeeld, het middendeel van de Seventh Symphony van Aleksandar Obradović uit 1985
en ook het middendeel in het Concerto in modo antico voor hobo en strijkorkest van Radomir Petrović uit
1980. Volgens Peričić, Muzički stvaraoci u Srbiji en Peričić, ‘Tendencije razvoja srpske muzike posle 1945.
godine’.
544
Szabolcsi, Béla Bartók, p. 85.
545
Centraal Servië, bij de rivier de Morava.
546
Uit dezelfde bundel koos zij eerder de melodieën voor haar composities Three folksongs en Song and
Dance (zie hoofdstuk IV).
547
‘Ik vermoed dat in het Servo-Kroatische muziekmateriaal oorspronkelijk uitsluitend melodieën met een
kleine omvang zijn voorkwamen...’ Bartók, Serbo-Croatian Folk Songs, p. 188.
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werken in 34 variaties voor symfonieorkest. Dat was in 1957, toen de Spoetnik, het
eerste ruimteschip, om de aarde vloog en met zijn signalen zijn intrede deed in een
variatie van de Passacaglia. De variaties op zich vertegenwoordigen het streven naar
de eenheid van het verscheidene, en in dit geval overtreft het thema zelf, van slechts
drie tonen en een net getroffen vierde, dit alles door tot ons door te dringen uit de
geheimzinnige diepte van de tijd. (Ljubica Marić, Zapisi, p. 33).548
Voor deze compositie was het verleden de belangrijkste inspiratie van Marić, een inspiratie
die tot het eind van haar leven sterk aanwezig was.549 Maar niet alleen de melodie speelde
hier een rol bij haar keuze. Voor de componiste was ook de tekst heel inspirerend, die
elementen van de donkere volksfantastiek bevat – een onrealistische gebeurtenis met de
vervloeking van een moeder tegen zichzelf:
Zadala se Moravka devojka,
Da posadi po Morave lozu,
Zadala se pa je posadila.

Het meisje van de Morava stelde zich tot taak
Langs de Morava een wijnstok te planten.
Die taak stelde ze zich en die plantte ze.

Zadala se Moravka devojka,
Da oženi čedo u kolevke,
Zadala se pa ga oženila.

Het meisje van de Morava stelde zich tot taak
Een kind in de wieg uit te huwelijken
Die taak stelde ze zich en ze huwelijkte hem uit.

Kad su pošli crkvi na venčanje,
Zaplaka se čedo u kolevke,
Zabavlja ga tanana nevesta:
Bog ubio ko te oženio,
Oženio i devojku dao.

Toen ze naar de kerk gingen voor het huwelijk
Begon het kind in de wieg te huilen.
De slanke bruid leidde het af:
Moge God doden wie jou uithuwelijkt,
Uithuwelijkte en een meisje gaf.
(Vertaling Reina Dokter)

VARIATIES
Passacaglia voor symfonieorkest van Ljubica Marić heeft een thema en 34 variaties. Het
aantal variaties is niet toevallig gekozen. Dit feit houdt verband met de specifieke relatie
die de componiste had met getallen en is kenmerkend voor een groot deel van haar oeuvre
sinds het componeren van de cantate Songs of Space (zie Getallen in de tekst over Songs of
Space in dit hoofdstuk). In Passacaglia vormen alle variaties een getal waarvan de som
van de cijfers 7 is.
De compositie begint met het thema, een niet-symmetrische frase van negen maten met een
klein intervallenomvang (Voorbeeld No. 112). Het wordt door de lage instrumenten
(altviolen en contrabassen) geïntroduceerd. Het thema is een letterlijk citaat van de
oorspronkelijke volksmelodie (Voorbeeld No. 111). In het thema kan men twee gedeeltes
onderscheiden. Het eerste gedeelte bestaat uit vijf maten: de eerste twee maten tonen het
beginmotief, dat daarna wordt herhaald (maat 3-5). De intervalomvang van dat gedeelte is
beperkt tot een kleine terts, met alteraties (f/fis). Deze melodische verandering (alteratie)
van de middelste toon in de melodie, die eigenlijk uit een afwisseling van een kleine en een
grote secunde bestaat, is het belangrijkste kenmerk van het thema. Het tweede gedeelte
bestaat uit 4 maten en is het vervolg van de eerste muzikale frase, ritmisch anders en met
548
549

Zie voetnoot 408, 547, 552 en 553.
Zie voetnoot 361.
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vergroting van de ambitus (tot de kwart). Beide gedeeltes eindigen met herhalingen van de
toon van de tonica (e).
Alle variaties volgen direct achter elkaar zonder pauze. Elke variatie bestaat uit 9 maten
(precies zoals het thema), behalve de 15e (18 of 2x9 maten) en de 29ste (11 maten). De
metrisch-formele structuur van de variaties bestaat vooral uit tweedelige eenheden van 5+4
of 4+5 maten. Een aantal variaties heeft ook een coherente negenmatige structuur (de 9e,
10e, 11e, 17e, 18e, 20ste, 27ste, 32ste en 33ste variatie).550 Op basis van de overeenkomsten in
de manier van variëren en van de aanwezigheid van het thema kunnen de variaties verdeeld
worden in vier blokken. Het eerste blok wordt gevormd door de variaties 1-5, het tweede
door de variaties 6-15, het derde door de variaties 16-29 (met twee subgroepen: 16-20 en
21-29) en het vierde door de variaties 30-34.
Bij de eerste vijf variaties blijft het thema onveranderd en herhaalt zich in de bas, zoals dat
bij de vorm van de passacaglia gebruikelijk is. De verschillen tussen deze variaties zijn
klein en zij staan in langzame tempi ( = 63-69). In de 1e variatie bevindt het thema zich
in de partijen van fagot, contrafagot, altviolen en contrabassen (Voorbeeld No. 113) en zo
ook in de 2e variatie (zonder fagot), terwijl het thema in de 3e variatie alleen door de lage
houtblazers (fagot en contrafagot) en de contrabassen wordt gespeeld (Voorbeeld No. 114).
Het thema is hier ritmisch en melodisch veranderd,551 en wordt ook door de andere
instrumenten ondersteund (klarinet). De 4e variatie heeft, naast een kleine ritmische
verandering van het thema, ook ritmische groeperingen in de fluiten en de hobo’s, die aan
het thema zijn gerelateerd. Deze groeperingen doen aan de mordenten van de barokmuziek
denken (Voorbeeld No. 115). Het thema is verkort (vijf maten) en baseert zich op de eerste
twee maten van elk van de twee gedeeltes van het aanvangsthema, eindigend op de toon e.
Hier ligt het thema bij basklarinet en cello’s. In de 5e variatie is dezelfde structuur van het
thema behouden als in de vorige variatie, maar gespeeld door meer instrumenten: hoorn,
cello’s en contrabassen. Boven het thema lopen passages met de prominente (kleine)
secunde-intervallen. Daarmee eindigt het eerste blok variaties. Voor dit blok variaties is
ook kenmerkend dat het oorspronkelijke thema (of een deel daarvan) duidelijk als
melodische lijn aanwezig is.
Elk van de volgende variaties heeft een specifieke benadering van het thema en aparte
muzikale eigenschappen. In deze variaties is niet altijd het hele thema aanwezig, maar een
deel ervan. Meestal is het begin van het tweede gedeelte van het thema aanwezig - een
reeks van twee opeenvolgende kleine secundes.
De variaties 6 t/m 15 vormen het tweede blok variaties. Hierbij is het thema niet meer
duidelijk aanwezig in de bas – het wordt gevarieerd in verschillende orkestpartijen en soms
vormen de tonen ervan de harmonische verticaal.
De 6e variatie is in een sneller tempo ( = 80) en heeft het karakter van een dans, vanwege
het constante ritme in de strijkers (pizzicato) en de snelle dalende passages (in zestienden)
Volgens Anica Sabo, ‘Pasakalja Ljubice Marić – postupci u procesu realizacije jedinstva muzičkog toka’
(‘De Passacaglia van Ljubica Marić – procedures bij het proces van de verwezenlijking van eenheid in het
muzikale verloop’), in Prostori modernizma: opus Ljubice Marić u kontekstu muzike njenog vremena, p. 261272.
551
De intervalomvang van een kwart is al aan het begin van deze variatie duidelijk.
550
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bij de houtblazers, die zijn samengesteld uit de intervallen van een kleine terts en een grote
en kleine secunde: de intervallen die het thema vormen (Voorbeeld No. 116). Fragmenten
van het thema (van het tweede gedeelte) zijn in de trombones aanwezig. In deze
compositie speelt het hele orkest pas voor het eerst in het tweede gedeelte van de 7e
variatie, die de contouren van het thema in de secundebewegingen in de klarinet en de
hoge strijkers heeft. De 8e variatie heeft het sterkst dansante karakter van alle variaties. Dit
karakter wordt door de gesyncopeerde melodie (het thema) in de houtblazers en door het
pizzicato op de contretemps van de altviolen en de trompetten bereikt, dat doet denken aan
de volksdansen uit Oost-Servië (Voorbeeld No. 117 en Voorbeeld No. 118).
De 9e variatie wordt vooral gekenmerkt door de gefragmenteerde samenklanken in de
snelle passages van de piano, die als aanduiding het teken quasi cembalo hebben, terwijl de
hobo’s en de hoge strijkers in geleidelijke secundebewegingen spelen. De hele variatie
heeft de vorm van een ostinato (Voorbeeld No. 119). De passages met de
secundebewegingen van de violen, die door de quasi-arpeggiati van de houtblazers en de
staccati van de trompetten onderbroken worden, verbergen in de 10e variatie de contouren
van het thema, die als lange noten door de klarinet en de hoorn worden gespeeld. Daar
wordt de eerste dynamische culminatie van de compositie bereikt door het gebruik van het
hele orkest.
Het thema bij de 11e variatie zit in de inversie en de meest opvallende contouren van het
thema verschijnen in de partij van de trombone en de tuba, in lange noten, lijkend op een
orgelpunt (Voorbeeld No. 120). De belangrijkste karakteristiek van de 12e variatie is het
ritme (triolen, met afwisselende plaats van de rust), dat door het asymmetrische metrum de
indruk van een volksdans maakt (Voorbeeld No. 121 en Voorbeeld No. 51).
De ritmische formule van een gepunteerde achtste en een zestiende die verbonden is met
een zestiende van de volgende tel vormt de basis voor de 13e variatie. De melodische
component is in septimes en nonen (zelden secundes) uitgedrukt. De triolen vormen het
grondritme van de 14e en 15e variatie: in de 14e variatie bevinden de triolen zich in de
strijkers, terwijl dit ritme in de 15e variatie door de houtblazers en de piano wordt gespeeld.
Deze triolen worden met bijna minimalistische hardnekkigheid herhaald, geleidelijk
bewegend in sequensen (Voorbeeld No. 122). Hier is de karakteristieke wisseling van
intervallen aanwezig (de grote en de kleine secunde, de secunde en de terts), zoals in het
eerste gedeelte van het thema.
Het derde blok variaties begint met de 16e en duurt tot en met de 29ste. In dit blok is het
thema weer duidelijker aanwezig in het middenregister en suggereert de oorspronkelijke
volksmelodie. De methoden van variëren zoals inversie, stretto en imitatie worden meer
gebruikt. Als contrast daarmee ligt het thema in een aantal variaties van dit blok in de
harmonische verticaal of is het verdeeld over verschillende instrumenten. Dat betekent dat
de eigenschappen van dit blok zijn: 1. de suggestie van het thema en 2. het onherkenbare
thema. In de 16e variatie (Voorbeeld No. 123) is de kop van het thema (de eerste maat) de
basis voor het variëren in syncopisch ritme (bij de altviolen). Zo is het ook in de 17e
variatie, waar het tweede deel van het thema in de strijkers verschijnt (Voorbeeld No. 124).
Het thema wordt gevarieerd als stretto-imitatie en als inversie (de violen divisi). De 18e
variatie wordt bijna uitsluitend door de strijkers gespeeld en de triolenpassages zijn een
soort overgang naar de variaties 19 en 20, die de tweede dynamische culminatie in
Passacaglia vormen. Deze twee variaties vormen een paar. Dat zijn de variaties waar de
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door de componiste veronderstelde signalen van de Spoetnik aanwezig zijn. De tonen van
het thema zijn verticaal gerangschikt in secundensamenklanken. Het ritme is eentonig
(vooral bij de piano) en wordt door staccato achtsten en staccato triolen (met een rust in
plaats van de derde noot) gevormd. De melodische bewegingen zijn gereduceerd en de
variaties worden samen met herhalingen van het ritmische patroon tot een crescendo en
decrescendo gevoerd (Voorbeeld No. 125 en Voorbeeld No. 126).
In de 21ste variatie is het thema, dat zich beperkt tot de twee eerste maten, weer duidelijk
aanwezig in de bas. Daarmee begint de tweede subgroep van het derde blok variaties. In de
22ste variatie is een suggestie van heterofonie gecreëerd door de melodische bewegingen in
de altviolen (met een quasi-augmentatie van het thema), die het thema in de althobo
begeleiden (Voorbeeld No. 127). De aanwezigheid van ritmisch-melodische ornamenten is
de eigenschap van de 23ste variatie. Het thema is aanwezig in de partijen van verschillende
instrumenten (althobo, 2e violen) en ze spelen het niet gelijktijdig, maar met een soort
‘vertraging’ en met ritmische verschillen. De onafhankelijke melodische lijnen geven een
indruk van de polyfone behandeling (Voorbeeld No. 128). Daarop lijkt de 24ste variatie,
met een andere volgorde van de intervallen in vergelijking met het thema: twee kleine
secunden en dan een grote secunde. In de 25ste variatie is het thema helemaal
onherkenbaar. Het is gebroken en verdeeld over alle orkestinstrumenten (Voorbeeld No.
129). In de 26ste variatie suggereren de qua tempo langzame secundebewegingen het thema
in de bas, terwijl in de fluiten en de piano een ostinatopatroon aanwezig is, met
karakteristieke triolen (Voorbeeld No. 130). In de 27ste variatie bevindt het thema zich in
de langzaam bewegende secunden en tertsen in de trompetten, gesteund door de
secundesamenklanken in de harmonische verticaal (Voorbeeld No. 131). De
hoofdeigenschap van de 28ste variatie is een ostinato ritme in de vorm van achtsten met
asymmetrisch metrum (7/8), dat een ontlening aan de Balkanvolksmuziek is (Voorbeeld
No. 132a en Voorbeeld No. 132b) (zie hoofdstuk IV). Variatie 29 vormt een paar met de
vorige, vanwege hetzelfde metrische kenmerk.
Het laatste blok variaties vormt tevens de laatste en grootste dynamische culminatie van de
compositie en wordt gekenmerkt door ritmische patronen die geleidelijk complexer worden
met kleinere ritmische eenheden als basis daarvan: vanaf gesyncopeerde achtsten, via
zestienden, tot een fusie van triolen, zestienden en gepunteerd ritme. De 30ste variatie is het
begin van deze dynamische culminatie en wordt gekenmerkt door een gesyncopeerd ritme
(Voorbeeld No. 133). Bij de 31ste variatie is het ritmische patroon een ostinatobeweging
met secunde-intervallen, terwijl in de 32ste variatie verschillende ritmische eenheden
worden samengebracht: 1. patronen van vier zestienden (soms met kwintolen), 2. triolen en
3. gepunteerde achtsten met een zestiende. Bij de 33ste variatie bevindt het thema zich in
liggende samenklanken (Voorbeeld No. 134). Daaruit komt de laatste variatie, waar de
tonen van het thema in een samenklank worden gebracht, terwijl het ritmische patroon van
zestienden in de houtblazers doorgaat. Alles daalt met een groot decrescendo neer op de
samenklank in Cis (cis, dis, eis, fis, gis), waarmee de compositie eindigt (Voorbeeld No.
135). De harmonische spanning wordt in de twee laatste maten gecreëerd door het
benadrukken van de toon d (maat 322-323).
CONCLUSIE
Met haar eerste compositie voor groot symfonieorkest schreef Ljubica Marić een werk dat
het streven naar de verwezenlijking van een eenheid van het verscheidene
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vertegenwoordigde.552 Daarmee creëerde zij een artistieke verbinding met de belangrijkste
bepalende muzikale component van haar studietijd, namelijk de compositorische
technieken van de Tweede Weense school:553 1. het gebruik van polyfone muzikale
vormen,554 en 2. muzikale ontwikkeling door variëren.555 Marić heeft in dit werk ook
kenmerken van de Balkanvolksmuziek geïncorporeerd. De volksmelodie werd een model een initiële en centrale kern die voortdurend wordt gevarieerd.
De componiste heeft in Passacaglia voornamelijk drie manieren van variëren gebruikt:
melodische, harmonische en ritmische. Deze manieren zijn meestal gecombineerd in de
afzonderlijke variaties. De melodische methoden van variëren concentreren zich vooral op
het kiezen van een deel van het thema dat wordt gevarieerd. Meestal is het begin van het
tweede gedeelte van het thema aanwezig - een reeks van twee opeenvolgende kleine
secundes. De andere melodische manieren betreffen vooral de karakteristieke afwisseling
van de grote en de kleine secunde, zoals in de eerste maat van het thema. Bij sommige
variaties, zoals bij de 15e en 24ste, zijn verschillende intervallen-reeksen behouden die op
de intervallenreeks van het thema lijken (Voorbeeld No. 123 en Voorbeeld No. 136). Een
belangrijke melodische manier van variëren in de Passacaglia is de verdeling van de tonen
van het thema over verschillende instrumenten (Voorbeeld No. 129).
Het variëren in harmonisch opzicht betekent vooral het maken van samenklanken met de
tonen van het thema. Dat is een eigenschap van de 9e, de 19e, de 20ste en de 33ste variatie
(Voorbeelden No. 119, No. 125, No. 126 en No. 134). In de 19e en de 20ste variatie zijn de
tonen van het thema verticaal gerangschikt en zij vormen een secundesamenklank
(Voorbeelden No. 125 en No. 126). Bij de 33ste variatie is het thema verdeeld in liggende
samenklanken. In de laatste variatie liggen de tonen van het thema in een samenklank
(Voorbeelden No. 134 en No. 135).
Ljubica Marić heeft in Passacaglia het accent ook gelegd op de ritmische manieren van
variëren. De variaties hebben een specifiek ritme als belangrijkste eigenschap. Deze
ritmische methodes bij het variëren zijn in dit werk in twee groepen verdeeld. Dat zijn: 1.
het gebruik van het ostinato en 2. het vormen van een dansant karakter. De ritmische
ostinatoformules zijn relatief vaak aanwezig. Zo heeft bijvoorbeeld de hele 9e variatie de
vorm van een ostinato (Voorbeeld No. 119). De 14e en de 15e variatie hebben een ritmische
basis in de vorm van triolen (Voorbeeld No. 122). Het syncopische ritme is kenmerkend
voor de 16e en de 30ste variatie (Voorbeelden No. 123 en No. 133). De 28ste variatie wordt
ook gekenmerkt door een ostinatoritme met achtsten (Voorbeeld No. 132a). Het laatste
blok variaties (30 t/m 34) wordt gekenmerkt door verschillende ritmische patronen of door
de combinatie daarvan. Het dansante karakter is aanwezig in een aantal variaties,
bijvoorbeeld in de 6e, de 8e, de 12e en de 28ste (Voorbeelden No. 116, No. 117, No. 121 en
No. 132a). Dit karakter is gerealiseerd door het gebruik van een constant ritme in sneller
Over de vorm passacaglia schreef Ljubica Marić het volgende: ‘De eenheid van de veelheid, of liever de
veelzijdigheid van het ene ligt […] in de basis.’ Marić, Monotematičnost i monolitnost oblika fuge, p. 147.
553
‘Een groot boek met muzikale ideeën waarvan de volledige inhoud aan één enkele idee is ontleend. Een
geheel ontwikkelen uit één muzikaal idee! Dat is de sterkste samenhang.’ Anton Webern, Der Weg zur neuen
Musik, Universal Edition, Wien, 1960, p. 93-94. (Vertaling B. Č.)
554
‘De meest doordachte en ontwikkelde component van de dodecafonische techniek is de polyfonie. Die zit
in de wortel van het hele systeem; daaruit is het grootste deel van alle regels voortgekomen.’ Kohoutek,
Novodobé skladebné směry v hudbě, p. 117. (Vertaling B. Č.)
555
‘Kenmerkend voor de muzikale vormen in de dodecafonie van de Nieuwe Weense school is het
structurele principe dat ‘ontwikkelende variatie’ (entwickelnde Variation) wordt genoemd.’ Ibid., p. 84.
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tempo, met pizzicato (de 6e variatie), of door het gebruik van een gesyncopeerd ritme met
de contretemps van de strijkers (de 8e variatie), of door het gebruik van een asymetrisch
metrum in sneller tempo (de 28ste variatie), of alleen door het suggereren van een
asymmetrisch metrum (de 12e variatie).
Op die manieren van variëren legde de componiste niet alleen een verbinding met de oude
polyfone muziek, wat een deel van de muzikale archaïsering in haar stijl was (zie
hoofdstuk VIII),556 en met de Tweede Weense school, maar ook met het werk van Bartók
(zie pagina 146).

‘J.S. Bach heeft als eerste de techniek geschapen die onontbeerlijk zou blijken voor de vitaliteit van de
‘nieuwe muziek’: ontwikkeling door variatie [...] ’ Arnold Schoenberg, Style and idea, St Martins Press, New
York, 1975, p. 97 (zie hoofdstuk VII).
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Cyclus Muzika oktoiha (Music of Octoëchos)
Oktoiha 1 (Octoïcha 1)
ONTSTAAN EN BETEKENIS
Oktoiha 1 (Octoïcha 1) is de eerste compositie van de cyclus Muzika oktoiha (Music of
Octoëchos) en tevens het laatste orkestwerk van Ljubica Marić dat voor een grote bezetting
is geschreven.557 Dit werk werd gecomponeerd in 1958 en aan het begin van 1959. Het is de
derde compositie van haar rijpe fase die haar specifieke stijl bevestigde, maar tevens de
eerste compositie die een nieuwe dimensie in haar werk bracht, een dimensie die zij tot het
eind van haar creatieve periode zou behouden. Dat is de dimensie van de Octoëchos.
Oktoiha 1 is haar eerste compositie waar ze de melodieën en de modi (de eerste modus)
van de Octoëchos heeft gebruikt voor de complete melodische (horizontale) en
harmonische (verticale) structuur van haar (niet-liturgische) werk.558 De première van deze
compositie was op 28 februari 1959 in Belgrado, uitgevoerd door het Radio Filharmonisch
Orkest van Belgrado onder leiding van André Cluytens.
Als bron voor deze compositie gebruikte Marić een deel van een gezang van de eerste
modus uit Mokranjac’ uitgave van Octoëchos (zie hoofdstuk V).559 De componiste werd
ook geïnspireerd door het eerste vers van dat gezang: ‘Izvedi iz temnice dušu moju …’560
Het vers is precies zo lang als het deel van de melodie die Marić voor het thema van
Octoïcha 1 heeft gekozen of, met andere woorden, het vers hoort bij het melodiefragment
en daarom vormen zij samen één bron van inspiratie voor dit werk. 561
Octoïcha 1 is een compositie die qua artistiek en muzikaal procédé het dichtst bij het
vorige werk, Passacaglia, staat. Marić koos voor Octoïcha 1 (net als voor Passacaglia)
een al bestaande melodie, die de enige muzikale basis voor de gehele compositie is. De
uitgekozen melodie wordt ook in deze compositie voortdurend gevarieerd. De manier van
variëren is tevens aan de barokmuziek ontleend: het middelste deel van Octoïcha 1 is in de
vorm van een ricercare gecomponeerd. De laatste gelijkenis tussen deze twee composities
is de bezetting: beide composities zijn voor een groot symfonieorkest geschreven – met dit
verschil dat het orkest van Octoïcha 1 een harp heeft (zie later de tekst over Byzantine
Concerto).562 Het andere belangrijk verschil met Passacaglia is dat Octoïcha 1 een
driedelig werk is, waarvan de delen ononderbroken achter elkaar volgen: Improvisazione,
Ricercare en Coda.

557

De cyclus Music of Octoëchos omvat de volgende composities: Oktoiha 1 (Octoïcha I) voor
symfonieorkest; Vizantijski koncert (Byzantine Concerto) voor piano en orkest; Prag sna (The Threshold of
Dream), cantate voor sopraan, mezzosopraan, recitant en kamerorkest, en Ostinato super thema Octoïcha
voor piano, harp en strijkorkest (zie hoofdstuk III).
558
Al in 1944, gedurende haar eerste fase, schreef Ljubica Marić de eerste door geestelijke melodieën van
Byzantijnse oorsprong geïnspireerde compositie, Četiri improvizacije i fuge na teme iz Osmoglasnika (Four
Improvisations and Fugues on themes from Octoëchos) (zie hoofdstuk III en IV).
559
Zie ook voetnoot 48.
560
‘Verlos mijn ziel uit de gevangenis…’
561
Interview 1996.
562
Het is interessant op te merken dat Ljubica Marić, behalve de composities voor solo piano en
kinderkoorwerken, in haar oeuvre geen twee composities voor dezelfde bezetting heeft gecomponeerd.
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De hele compositie Octoïcha 1 doet vanwege haar driedelige vorm aan de driedelige
cyclus uit de barokmuziek denken,563 maar ook aan andere door de barokmuziekvormen
geïnspireerde driedelige werken.564
MUZIKALE ASPECTEN
De transformatie – de melodie en het thema
Het gekozen deel uit de bundel Octoëchos is de eerste muzikale frase uit het derde gezang
van de eerste modus. De algemene muzikale eigenschappen van deze groep melodieën zijn
volgens Mokranjac:565 1. de tonale structuur van deze modus lijkt op de durtoonladder, met
modulaties naar de gelijknamige moll; 2. de omvang loopt vanaf de eerste tot de zesde
trap, maar soms bereiken ze ook de secunde onder de eerste trap; 3. de melodieën beginnen
met de eerste trap (zelden met de vijfde of met de vierde) en eindigen altijd met de tweede
trap. De gekozen melodie uit de bundel Octoëchos (Voorbeeld No. 137) bestaat
voornamelijk uit secundes en de omvang van deze melodie is een kwart.566 Vooral de
afwisseling van kleine en grote secundes is karakteristiek (zie hoofdstuk IV). Een kleine
terts aan het eind is de eigenschap van een cadensachtige formule van de melodieën in de
bundel Octoëchos (zie hoofdstuk V). Het ritme is meestal eenvormig en eenvoudig: dat is
een reeks kwartnoten, met als uitzondering twee achtsten.
Bij het vormen van een thema voor haar compositie uit deze melodie heeft Ljubica Marić
geen enkele noot veranderd. Het thema is in deze compositie pas duidelijk hoorbaar aan
het begin van het tweede deel, Ricercare, waar het door de klarinet wordt geïntroduceerd
(Voorbeeld No. 138).567 Het begin van de hele compositie toont de tonen van dat thema ook
(in de klarinetten, fagotten en contrabassen), maar alleen de kop van het thema tot de
omvang van een kwart is bereikt (Voorbeeld No. 139).568 In tegenstelling tot de melodische
striktheid, zitten de veranderingen bij het thema, vergeleken met de oorspronkelijke
melodie, in het ritme. Het ritme in het thema is vrij van de oorspronkelijke eentonigheid:
Octoïcha 1 doet qua vorm denken aan de tweedelige barokcyclus – preludium en fuga - met een
toegevoegde Finale (preludium, fuga (ricercare) en finale). Het eerste deel, Improvisazione, heeft in dit geval
de functie van een preludium. Volgens Dušan Skovran en Vlastimir Peričić, Nauka o muzičkim oblicima
(Muziekvormleer), Univerzitet umetnosti, Belgrado, 1986.
564
Bijvoorbeeld van César Franck: pianocycli Prélude, choral et fugue (uit 1884), Prélude, aria et final (uit
1887) en orgelcyclus Prélude, fugue et variation in bes kl. (uit 1860/2). Volgens Kennedy, The concise
Oxford Dictionary of Music.
565
Volgens Mokranjac’ voorwoord bij de uitgave uit 1922 (zie de tabel in hoofdstuk V).
566
Ook de toonomvang van de voor Passacaglia gekozen volksmelodie was een kwart.
567
De verbinding tussen de geestelijke tekst en de muziek met de instrumentale vorm van ricercar wordt door
Ljubica Marić op de volgende manier beschreven: ‘Maar wat bij het motet de orde vertegenwoordigde in het
muzikale reliëf van het zeggen van een geestelijke tekst - zou gekopieerd naar het instrumentale niveau
weinig zinvol en betekenisloos zijn als het ricercare alleen een instrumentale echo van het motet was
gebleven […] en dan zou de instrumentale muziek überhaupt altijd alleen […] in de schaduw van de vocale
muziek zijn blijven staan. Maar aangezien de muziek meer dan enige andere kunstvorm (al dan niet
gebonden aan een tekst) juist vanwege de abstractheid van haar fundamentele uitdrukkingsmiddelen, op zich
altijd al de kracht had om de meest directe en meest adequate uitdrukking van een idee te zijn, hield het
muzikale ricercare […] heel snel op een instrumentale kopie van het motet te zijn en […] opende het de weg
naar de monothematische vorm van de fuga. Zo leidde deze hele ontwikkeling van de muziek van een idee,
uitgedrukt met de steun van woorden, tot een vorm die uitsluitend was gebaseerd op een muzikaal thema dat
die idee volledig terugvoerde naar zijn abstracte existentie.’ Marić, Monotematičnost i monolitnost oblika
fuge, p. 149.
568 Het thema in het eerste deel en dat in het tweede deel beginnen met dezelfde toon, c.
154
563

gepunteerdheid en syncopering zijn de voornaamste ritmische kenmerken (Voorbeelden
No. 138 en No. 139). Het ritme van deze compositie heeft geen vast patroon. Deze
ritmische structuren - in relatief langzame tempi -569 geven een indruk van een rubatoeffect dat met de metriek van de gezangen correspondeert en de oorspronkelijke vocale
kerkelijke uitvoeringswijze suggereert.570 Dit thema is de basis van het hele melodische en
harmonische aspect van Octoïcha 1.
Het gebruik van het thema in de structuur van de compositie
Voor Ljubica Marić betekent het thema in Octoïcha 1 een concrete verzameling
intervallen: een reeks van primes en vooral van secundes en tenslotte een kleine terts. Het
betekent ook de omkeringen van deze intervallen: octaven, septiemen en sexten. De
voornaamste melodische structuur van deze compositie is gebaseerd op deze intervallen,
met een dominantie van de intervallen die in de oorspronkelijke melodie (het gezang)
voorkomen (Voorbeeld No. 140).
Improvisazione. In het eerste deel van de compositie is het thema vooral gedeeltelijk
aanwezig (zoals aan het begin) (Voorbeeld No. 139) en maar één keer in zijn geheel. Pas
vanaf maat 51 (Pocchissimo meno mosso) is het thema duidelijk aanwezig in de eerste
hoorn (Voorbeeld No. 141). Het thema is hier ritmisch veranderd in vergelijking met de
oorspronkelijke melodie en is geschreven in verschillende maatsoorten (achtereenvolgens
4/4, 3/8, 7/8, 7/8, 4/4). De delen van het thema zijn in de verschillende gedeeltes van het
eerste deel zelden herkenbaar, vaak in de kortere versie van de oorspronkelijke melodie: de
kop van het thema met of zonder de kleine terts omlaag aan het eind (Voorbeeld No. 142a
en Voorbeeld No. 142b).
Het voornaamste kenmerk van het eerste deel, met betrekking tot de aanwezigheid van het
thema, is het feit dat de melodische contouren van de oorspronkelijke melodie (het thema)
vooral herkenbaar zijn door het behoud van de op secundes omhoog en omlaag gebaseerde
melodische beweging, soms met een terts omlaag aan het eind (Voorbeeld No. 143a en
Voorbeeld No. 143b). Ook in de kleine melodische loopjes is dit principe verwezenlijkt
(Voorbeeld No. 144a en Voorbeeld No. 144b). Deze melodische eigenschap is ook
kenmerkend voor de Cadenza van de piano (Voorbeeld No. 145). Na het eerste korte
melodische verloop dat, net als het begin van het thema, omhoog gaat, krijgt de cadens een
beweging van dalende sequensen. Deze sequensen zijn op intervallen van kleine en grote
secundes gebaseerd. Hetzelfde principe is in het gedeelte Poco presto aanwezig, waar de
piano doet denken aan het geluid van klokken (Voorbeeld No. 146).571 Op sommige punten
vormen de bewegingen van de secundes een meer coherente indruk naar het model van het
thema (Voorbeeld No. 147). Soms gebruikt de componiste alteraties die kenmerkend zijn
voor de gezangen uit de eerste modus van de bundel Octoëchos (Voorbeeld No. 148a en
Voorbeeld No. 148b). Hier gaat het om de karakteristieke dur-moll alteraties van de derde
trap (as) (zie de tabel in hoofdstuk V). Ook gebruikt zij de karakteristieke intervallen van
bepaalde onderdelen (formules) van de Octoëchosmelodieën. In Voorbeeld No. 148a is het
interval van een kwart belangrijk - daarmee begint de hele passage bij de strijkers. Dit
interval is kenmerkend voor het begin bij een groep melodieën uit de eerste modus van
Octoëchos (Voorbeeld No. 149).
Improvisazione - =72; Ricercare – = 63.
Zie ook voetnoot 473.
571 Zie hoofdstuk IV over Scriabins invloed.
569
570
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Voor het melodische aspect van Octoïcha 1 is, zoals gezegd, het gebruik van
intervalomkeringen ook kenmerkend. Dat is vooral in het gedeelte Poco più mosso (vanaf
maat 34) van het eerste deel aanwezig (Voorbeeld No. 150). Grote melodische sprongen,
veroorzaakt door het gebruik van omkeringen van de intervallen uit het thema, bevinden
zich zowel in de loopjes van de houtblazers als in de (klokachtige) melodie van de piano.
De omkeringen (een sext) zijn ook aanwezig in andere melodische passages in
Improvisazione, zoals in de ostinatobeweging van de harp – maat 58-66 (Voorbeeld No.
151).
De kleine terts heeft een belangrijke cadensachtige functie in de Octoëchosmelodieën en
dit interval is in het eerste deel vooral aan de einden van thematische segmenten
(Voorbeeld No. 142a) en op de rustpunten aanwezig, zoals aan het eind van
Improvisazione (Voorbeeld No. 152). Dit gebruik komt overeen met de Octoëchostraditie.
Dit deel toont, net als de hele compositie, de ritmische diversiteit die voor Marić een heel
belangrijk middel was voor de transformatie van de oorspronkelijke melodie in een nieuwe
(niet-religieuze) context (Voorbeelden No. 153a, No. 153b en No. 154). Ook het thema
zelf wordt al in de eerste maten door een gepunteerd ritme bepaald, dat in het hele werk de
belangrijkste ritmische eigenschap van het thema zal blijven (Voorbeeld No. 139).
Voor het eerste deel van Octoïcha 1 is de afwisseling van tempoaanduidingen kenmerkend.
Deze afwisselingen zijn, samen met de ritmische diversiteit, de thematische vrijheid en de
gedifferentieerheid in het gebruik van de verschillende instrumentengroepen (de cadens
van de piano, de melodisch gebroken beweging van de houtblazers of de ostinati van harp
en piano) van belang om het improviserende karakter van dat deel gestalte te geven.
Ricercare. Gedurende het hele tweede deel is het thema aanwezig. Dat is vooral het gevolg
van de gekozen vorm: variaties.572 Hier gaat het om de soort ricercare die uit variaties is
opgebouwd. Dat betekent dat het thema in elk gedeelte van dat deel in een andere,
gevarieerde vorm aanwezig is: met ritmische veranderingen of in een andere maatsoort,
bijvoorbeeld. In deze compositie verschijnt de gekozen Octoëchosmelodie voor het eerst
duidelijk en volledig in het thema van Ricercare. Daarom kan het thema van het tweede
deel zelfs gezien worden als dat van de hele compositie (Voorbeeld No. 138). Naast het
thema bestaat Ricercare uit nog zeven variaties.573 De eerste variatie is in inversie
geschreven (Voorbeeld No. 155). Daarna volgt een korte, tweede variatie (drie maten) die
een ritmische verandering met zich meebrengt (Voorbeeld No. 156). Het scherpe, staccato
ritme met kortere ritmische waarden, die gedeeltelijk als pizzicato worden gespeeld, doet
denken aan een volksdans. Bij de derde variatie ligt het thema in de bas (basklarinet,
fagotten, contrafagot en contrabas), terwijl de hoorn het thema tegelijkertijd in syncopen
speelt (Voorbeeld No. 157). De vierde variatie heeft het thema in de vorm van de
kreeftimitatie (Voorbeeld No. 158). De andere belangrijke kenmerken van deze variatie
zijn de geleidelijke omhoog en omlaag gaande bewegingen van de strijkers in sextolen, die
melodisch uitsluitend uit kleine en grote secundes zijn gevormd, terwijl de houtblazers
stukjes van het thema in de inversie spelen (Voorbeeld No. 159). In de volgende, vijfde
Volgens Skovran en Peričić, Nauka o muzičkim oblicima.
Dat is ook een voorbeeld van het belang van de getallen in de muziek van Marić (zie over de Getallen in
de tekst Songs of Space).
572
573
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variatie is het thema weer helemaal herkenbaar en ligt het eerst bij de fagotten, de
trombones, de tuba en de contrabas (vier maten) (Voorbeeld No. 140), in het tweede
segment ook bij de piano en de cello’s (Voorbeeld No. 160). Het derde segment van deze
variatie toont het thema in de eerste hobo en gedeeltelijk in de hogere strijkers (Voorbeeld
No. 161). Het ritme van het thema bij het eerste segment is eenvoudig en dat geeft een
hymnisch karakter, dat de indruk van de kerkmuziekpraktijk wekt. Bij het tweede segment
wordt het ritme van het thema discreet gevarieerd. Tijdens dit segment loopt tegelijkertijd
een melodische variatie van het thema in de trompet. Dat is een dansachtige melodie
(Voorbeeld No. 162). In het derde segment blijft het ritme van het gevarieerde thema
eenvoudig, met een syncope en een gepunteerde kwartnoot. Deze variatie betekent de
dynamische culminatie van het tweede deel. De zesde variatie toont het thema weer in de
vorm van de kreeftimitatie, maar slechts een keer, gespeeld door fagot, cello’s en
contrabas, met een voorafgaande, twee maten lange gevarieerde aankondiging in de
contrafagot en de hoorns (Voorbeeld No. 163). Rondom het thema stromen op secundes
gebaseerde loopjes van de strijkers (Voorbeeld No. 164). De laatste, zevende variatie heeft
hetzelfde tempo en karakter als het begin van Ricercare. Het thema zit in de inversie,
gespeeld door de houtblazers, zoals in het begin van dit deel en heeft tegelijkertijd een
melodische variatie in de hobo (Voorbeeld No. 165). Een sequensachtige beweging van de
harp, die op de cadens van de piano uit Improvisazione lijkt, beëindigt het Ricercare met
een beweging van een kleine terts omlaag. Dat heeft een afsluitendefunctie, als de
cadensformules in de gezangen van Octoëchos (Voorbeeld No. 166). Het tempo van
Ricercare is veel stabieler dan dat van het eerste deel, met kleinere versnellingen of
vertragingen. Het enige wat grotere tempoverschil (Poco più mosso) ligt bij de zesde
variatie.
Coda. Het thema van deze compositie is het minst aanwezig in het derde deel. Het
melodische materiaal daarvan wordt ontleed en verspreid over het hele orkest. De
melodische bewegingen van alle instrumenten zijn op intervallen van secundes gebouwd
(met omkeringen) en de contouren van het thema zijn sporadisch aanwezig (Voorbeeld No.
167 en Voorbeeld No. 168). Bij deze segmenten, die de contouren van het thema tonen, is
de aanwezigheid van de kleine terts omlaag kenmerkend. Voor dat deel is (in vergelijking
met de andere delen) ook de ritmische complexiteit een belangrijke eigenschap (Voorbeeld
No. 169). Ritmische diversiteit is ook aanwezig in de ostinatobeweging van de piano, die
net als in het eerste deel aan het geluid van klokken doet denken (Voorbeeld No. 170). In
de hele Coda is het hele orkest bijna continu actief, meestal in de forte dynamiek. Het
tempo van dat deel is aan het begin hetzelfde als het basistempo van de hele compositie.
Het harmonische aspect
In Octoïcha 1 heeft Ljubica Marić de harmonische structuur van het werk op drie procédés
opgebouwd.
Een van de procédés is de harmonieopbouw als gevolg van de afzonderlijke melodische
lijnen, zonder een bepaalde systematiek daarin. Dat is een van de belangrijke
eigenschappen van het harmonische aspect in het hele oeuvre van Marić (zie hoofdstuk IV
en de teksten overk Songs of Space en Passacaglia in dit hoofdstuk). Dit procédé lijkt op
heterofonie en is in de verschillende delen van Octoïcha 1 aanwezig. Toch is dat het meest
karakteristiek voor het tweede deel, Ricercare. Daar hebben de afzonderlijke melodische
lijnen de duidelijkste zelfstandigheid bij het vormen van de muzikale structuur (Voorbeeld
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No. 155, Voorbeeld No. 164 en Voorbeeld No. 165). Omdat de melodieën modaal van
karakter zijn, betekent dat dat de harmonie een gevolg is van de modale melodische
bewegingen. Gedeeltelijk geldt dat ook voor de Coda, waar de afzonderlijke melodische
lijnen de eerste helft van dat deel vormen (Voorbeeld No. 171). Toch is in dat deel het
streven naar een tonaal centrum aanwezig, maar het centrum wordt steeds chromatisch
verplaatst. Dit procédé is in de Improvisazione het minst aanwezig (Voorbeeld No. 144a).
Het tweede procédé is het gebruik van modale harmonieën. Dat is ook een gevolg van het
thematische materiaal en het is in de hele compositie sterk aanwezig. Dat betekent het
bouwen van de harmonische verticaal met de tonen van de ook voor de melodiek gebruikte
eerste Octoëchosmodus (Voorbeelden No. 139, 142b, 151 en 166). Er zijn twee
verschillende manieren voor deze opbouw. De ene manier is het directe gevolg van het
gezamenlijke modale melodische beweging bij een bepaalde groep instrumenten
(Voorbeelden No. 142a en 142b). De andere manier van harmonische opbouw is het
gebruik van het pedaal. Ljubica Marić zet het pedaal vast en bouwt zo de harmonische
lagen op een pedaal op. In de Cadenza uit het eerste deel (Voorbeeld No. 172) gaat het om
een modaal centrum: een undecimeakkoord op de finalis (de tweede trap, pedaal) van de
eerste modus in F. Bij dat procédé horen ook de harmonieën op een lopende bas, die
uitsluitend uit de tonen van het thema zijn opgebouwd (Voorbeeld No. 140).
Het einde van de hele compositie is een interessant voorbeeld van het specifieke
harmonische aspect, zowel van deze compositie als ook van de rijpe stijl van Marić.
Eigenlijk is dat een combinatie van de eerste en de tweede manier van harmonische
opbouw (Voorbeeld No. 173, a, b, c-gedeeltes). De harmonie is het gevolg van de lagen
van de melodische lijnen op een pedaal. Het pedaal zet het modale centrum op C vast (a).
Maar de melodische lijnen (b) verplaatsen het modale centrum langzaam naar de tweede
trap (c, maat 31). Vanaf dat punt maken de nieuwe melodische lijnen en het pedaal (door
de lange duur) de tweede trap stabiel als nieuw modaal centrum, D (met de voorhouding es
vanaf de maat 36). De compositie eindigt in D (op de tweede trap gezien vanuit het eerste
modale centrum op C) en dat is een situatie ontleend aan de Balkanvolksmuziek.574
Het derde procédé van het harmonische aspect in deze compositie is het vormen van
zelfstandige samenklanken. Dat zijn septiemakkoorden en noneakkoorden, samenklanken
met een opvallende, dissonante aard. Maar deze samenklanken zijn nooit eenvoudig
opgebouwd en hebben altijd een ongewone structuur (Voorbeeld No. 174, akkoorden a, b,
c). Hier gaat het om: 1. een hard verminderde drieklank a-des(cis)-es samen met een kleingroot septiemeakkoord a-c-e-gis (a); 2. om een hard verminderd septimeakkoord met een
tweeslachtig septiem e-es (b) en 3. om een noneakkoord met een kleine none in relatie met
de basistoon g (c).
Het harmonische aspect van deze compositie toont de neiging van de componiste om de
hele harmonische structuur van dat werk uit de tonen van de modale Octoëchosmelodie op
te bouwen. Dat is de meest belangrijke harmonische eigenschap van Octoïcha 1. Marić
combineert dit procédé met de andere harmonische procédés (onafhankelijke melodische
lijnen, dissonante samenklanken) en dat vertegenwoordigt, aan de ene kant, een verbinding
met bepaalde procédés die ze gebruikte in de werken van haar eerdere compositorische
fasen (zie pagina 101, 102 en 106), en aan de andere kant is dat een manier om de modale
harmonieën te plaatsen binnen een oorspronkelijk uit het expressionistische idioom
574

Zie voetnoot 343.
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afkomstige muzikale basis, waarvan de atonaliteit een belangrijk onderdeel vormde (zie
hoofdstuk IV en voetnoot 361).
De orkestratie
Voor de orkestratie van de compositie Octoïcha 1 heeft Ljubica Marić, naast de in de
eerdere werken al gebruikte instrumentale combinaties, ook voor haar oeuvre nieuwe
klankkleuren geïntroduceerd.
Een van de voornaamste kenmerken in de orkestratie van haar werken is de prominente
aanwezigheid van de trompet. In het oeuvre van Marić en ook in deze compositie is de
klank van de trompet vooral geassocieerd met de oorlog en met plechtigheden (interview
1996, zie hoofdstuk IV, pagina 90). De trompet brengt oorlogssignalen, het is een
vertegenwoordiger van onrust en spanning. In Octoïcha 1 zijn deze signalen van de
trompet al in de eerste maten hoorbaar. Triolen van ‘dreigende klanken’ vormen de
muzikale (ritmische) spanningen in het eerste deel (Voorbeeld No. 174 en Voorbeeld No.
175). Hetzelfde gebruik van de trompetklank is ook in Coda aanwezig (Voorbeelden No.
176 en No. 177). Tijdens de langste en meest complexe vijfde variatie van Ricercare wordt
de muzikale (melodische en ritmische) spanning door een ‘oorlogstrompettendans’
geaccentueerd (Voorbeeld No. 162). En aan de andere kant worden de rustige en plechtige
momenten, die de verbinding met de Octoëchosgezangen suggereren, ook door de trompet
aangekondigd (Voorbeeld No. 178a en Voorbeeld No. 178b). Het derde karakter dat de
trompetklank in deze compositie heeft is de triomfantelijke eigenschap, die in Coda
aanwezig is (Voorbeeld No. 179).
De andere blazers hebben ook een belangrijke functie in de orkestratie van Octoïcha 1.
Maar terwijl de trombones vaak voor het creëren van een kerkkoorachtige klank dienen,
hebben de houtblazers een veel individualistischer rol. Daarvan zijn vooral het begin en het
eind van Ricercare de meest duidelijke voorbeelden (Voorbeeld No. 138, Voorbeeld No.
155 en Voorbeeld No. 165). Het thema en de eerste variatie, gespeeld door de hobo, de
klarinet en de fluit, geven de indruk van een pastorale klank, herdersmuziek op
volksinstrumenten.
Nieuwe kenmerken in de orkestratie van Marić berusten op de rol van de piano en de harp.
In Octoïcha 1 heeft zij voor het eerst in haar oeuvre deze combinatie gebruikt, die een van
de meest specifieke klanken van haar orkestwerken is (zie de teksten over Byzantine
Concerto en Octoïcha 3). Deze twee instrumenten hebben in dit werk een meer solistische
rol. De belangrijkste associatie die deze twee instrumenten suggereren is de klank van
kerkklokken: de klank van klokken in de piano en de echo daarvan (of klokken in de verte)
in de harp. Dat is al in Improvisazione duidelijk, waar een prominente pianocadens in zit
(Voorbeeld No. 145). De andere plekken waar de klank van de piano belangrijk is, geven
een indruk van klokken nog duidelijker. Dat komt ook door de ritmische eenvoud en door
de melodie, die uit een beperkte keuze van tonen is gemaakt (Voorbeeld No. 146,
Voorbeeld No. 150 en Voorbeeld No. 173 (3,4)). De melodische bewegingen van de harp
hebben soms een bijna minimalistisch karakter (Voorbeeld No. 151 en Voorbeeld No.
166).
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DE ESTHETICA
De interesse van Ljubica Marić voor het verleden begon waarschijnlijk al tijdens haar
jeugd, dankzij de invloeden van Mokranjac en Slavenski, maar kwam eind jaren veertig
meer op de voorgrond, toen ze begon met het bestuderen van de modi van Octoëchos (zie
hoofdstuk IV).575 Voordat zij eind jaren vijftig melodieën en modi uit deze bundel koos
voor de melodische thema’s en de harmonische basis van haar werken, zocht de
componiste de muzikale bron voor haar inspiratie in de Balkanvolksmuziek. Maar in de
Octoëchosgezangen vond ze een (mogelijk) nog oudere en geografisch bredere muzikale
oorsprong.576 Voor Marić lag het belang van deze muzikale bron ook in het historische feit
dat het Servische volk en de Servische middeleeuwse staat, die met het Byzantijnse rijk in
nauwe relatie stond,577 het schrift en de christelijke cultuur van Byzantium heeft gekregen
(zie pagina 31). Naast de middeleeuwse muziek was de middeleeuwse (Servische) poëzie
en beeldende kunst voor de componiste ook een belangrijke inspiratie.578
In Octoïcha 1 heeft Marić op verschillende manieren naar muzikale en esthetische
verbindingen met de Byzantijnse middeleeuwse geestelijke wereld gezocht. Het
belangrijkste middel was zeker het gebruik van de Octoëchosmelodieën en de daarop
gebaseerde modale samenklanken. Daarmee probeerde ze een sfeer van rust te creëren, die
de luisteraars moet doen denken aan de spirituele rust van de monniken die de gezangen
van de Octoëchos zongen.579 Ook in de orkestratie van dit werk geeft de rol van de harp en
de piano (als vertegenwoordigers van het klokgelui) een suggestie aan de Byzantijnse
muzikale klankwereld (zie de tekst over Byzantine Concerto).
Maar de belangrijkste compositorische nieuwigheid die in Octoïcha 1 en in de hele cyclus
Music of Octoëchos is toegepast,580 is het feit dat de specifieke modale structuur van uit de
middeleeuwse Byzantijnse geestelijke muziek afkomstige kerkelijke melodieën toen voor
het eerst door een componist werd gebruikt voor de totale melodische en harmonische

575

Zie voetnoot 361.
Deze gezangen waren in gebruik vanaf de 8e eeuw, hoewel de melodieën uit die bundel van veel oudere
oorsprong zijn. Daarna was deze bundel de liturgische basis in de hele orthodox-christelijke wereld, tot in
Rusland (zie hoofdstuk V).
577
Vanaf de 6e tot de 12e eeuw waren de gebieden van het Servische volk op de Balkan provincies van het
Byzantijnse rijk. De eerste onafhankelijke Servische staat ontstond in de 12e eeuw en die stond tijdens de hele
voor-Ottomaanse geschiedenis in een hechte economische, politieke en culturele relatie met Byzantium.
Volgens Radojević, Živković, Šuica, Kratka istorija Srba.
578 Zie hoofdstuk VIII, p. 220.
579
Over deze soort rust en het belang daarvan in haar eigen muziekwerken schreef ze in het commentaar op
haar compositie From the Darkness Chanting uit 1984 (zie hoofdstuk VII, p. 211).
580 Čičovački, ‘Specifičnosti i značaj muzičkog stvaralaštva Ljubice Marić’, p. 9-20.
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opbouw van een eigen niet-liturgisch en niet-programmatisch muziekwerk.581 Ljubica
Marić heeft dat doel niet gelijk met het ontstaan van Octoïcha 1 volledig verwezenlijkt,
maar het was haar belangrijkste muzikale streven tijdens het componeren van de andere
werken van deze cyclus (zie de teksten over Byzantine Concerto en Octoïcha 3). Pas tien
tot vijftien jaar later zouden Oost-Europese componisten (Arvo Pärt, Alfred Schnittke, Juri
Butsko en anderen) onafhankelijk van elkaar een muzikale oriëntatie in gang zetten die
gebaseerd was op het gebruik van melodisch-harmonische structuren van middeleeuwse,
uit Byzantium afkomstige kerkmuziek bij het componeren van eigen (grotendeels) nietliturgische composities.582
CONCLUSIE
In de driedelige compositie Octoïcha 1 heeft Ljubica Marić voor de eerste keer in haar
oeuvre een deel van een Octoëchosmelodie gebruikt als het muzikale thema voor haar
werk. Bij het vormen van het thema heeft zij van de oorspronkelijke melodie geen enkele
noot veranderd. Deze melodie wordt de basis voor de hele melodische structuur van de
compositie. Hoewel het thema aan het begin van het werk wordt aangekondigd, bevindt de
eerste verschijning daarvan zich pas in het tweede deel, Ricercare. In dat deel wordt het
thema in zeven variaties gevarieerd, onder andere door het gebruik van inversie en
kreeftimitatie. Toch is de hele melodische component van het eerste en het derde deel
(waar het thema het minst duidelijk hoorbaar is) ook uit de gekozen Octoëchosmelodie
gevormd en de harmonische structuur eveneens. In dit werk toont de componiste haar
neiging om de hele harmonische structuur op de tonen van de eerste modus (en zijn modale
581

De melodieën van Octoëchos vormden de basis van de orthodoxe kerkelijke muziek van de 18e, de 19e en
de 20ste eeuw in de hele orthodox-christelijke wereld, waar de belangrijkste werken zijn ontstaan van
componisten als Dimitry Bortnyanski, Tsjaikovski, Pavel Tsjesnokov, Michail Ippolitov-Ivanov,
Rachmaninov, Mokranjac, enz. Deze melodieën zijn in de 19e en de 20ste eeuw ook gebruikt als thema voor
niet-liturgische composities, zoals in orkestwerken of opera’s. Maar in deze gevallen zijn alleen
Octoëchosmelodieën gebruikt en niet de Byzantijnse modale structuur (zoals, bijvoorbeeld, in de compositie
Russian Easter Festival Ouverture van Nikolay Rimsky-Korsakov uit 1888). De andere voorbeelden uit
opera’s (van Moessorgski (Boris Godunov en Chowansjina) en Rimsky-Korsakov (De Tsarenbruid en De
Legende van de onzichtbare stad Kitezj en jonkvrouw Fevronia, bijvoorbeeld) tonen het gebruik van deze
gezangen (en gedeeltelijk de modi in de harmonie) in de scènes waar vertegenwoordigers van de kerk
(priesters) aanwezig zijn. Dit voorbeeld correspondeert met een soortgelijke situatie in de compositie Les
Noces van Stravinsky uit 1914/17, waar volgens Taruskin Octoëchosgezangen in de partij van de priester zijn
geïncorporeerd. In de jaren dertig van de vorige eeuw heeft ook de Oostenrijkse componist Egon Wellesz,
een belangrijke kenner van de Byzantijnse muziek, elementen van de Octoëchosmodi gebruikt in zijn
geestelijke vocale werken. Een aparte groep voorbeelden van het gebruik van Byzantijnse modi is de
theatermuziek voor Griekse antieke tragedies die na de Eerste Wereldoorlog in Griekenland is
gecomponeerd. Sinds het eerste Festival in Delphi in 1927 zijn in Griekenland veel producties van antieke
Griekse toneelwerken ontstaan. Voor de muziek bij die producties hebben de Griekse componisten de
Byzantijnse modi gebruikt. Dat waren, onder anderen, Konstantinos Psachos, Eva Palmer-Sikelinaou,
Dimitris Mitropoulos, Emilios Riadis, Dimitris Rontiris, Manos Hatzidakis en Mikis Theodorakis. Toch
gebruikten deze componisten de Byzantijnse modi alleen voor programmatische (theater)muziek of
kerkmuziek. Volgens Anastasia Siopsi, ‘On the various roles of tradition in 20th century Greek art music’
(‘The case study of music written for ancient dramas’), in Prostori modernizma: opus Ljubice Marić u
kontekstu muzike njenog vremena.
582
De Russische componist Juri Butsko componeerde in 1968 zijn omvangrijke werk Polyfoon concert voor
koor, piano, orgel, klavecimbel en celesta, gebaseerd op melodieën en modi van Octoëchos. Voor zijn cyclus
Hymns (1974/5) voor cello en kamerensemble gebruikte Alfred Schnittke ook melodieën en de modale
structuur uit de Russische versie van de Octoëchos. Ook de Estse componist Arvo Pärt schreef composities
met gebruik van deze modi (Kanon pokajanen uit 1997). De Griekse componist Dimitri Terzakis
componeerde in 1988/9 een kamermuziekwerk met de titel Octoëchos. Volgens Kennedy, The concise
Oxford Dictionary of Music.
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transposities) op te bouwen. Naast modale harmonieën gebruikt zij ook onafhankelijke
modale melodische lijnen en dissonante samenklanken. Een bijzondere plaats in de
orkestratie hebben de piano en de harp, die een indruk geven van de Byzantijnse muzikale
klankwereld.
In dit werk is de specifieke modale structuur van uit de middeleeuwse Byzantijnse
geestelijke muziek afkomstige kerkelijke melodieën voor het eerst door een componist
werd gebruikt voor de totale melodische en harmonische opbouw van een eigen nietliturgisch en niet-programmatisch muziekwerk.
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Vizantijski koncert (Byzantine Concerto)
ONTSTAAN EN BETEKENIS
Vizantijski koncert (Byzantine Concerto) voor piano en orkest is de tweede compositie van
de cyclus Music of Octoëchos en heeft de ondertitel Octoïcha 2 (zie hoofdstuk III). Meteen
na de voltooiing van Octoïcha 1 in 1959, begon Ljubica Marić aan deze compositie. Ze
voltooide dit concert nog hetzelfde jaar, maar de première was pas een aantal jaren later,
op 4 juni 1963. De uitvoerenden waren de pianist Jurica Murai en het Belgrado
Filharmonisch Orkest onder leiding van Oskar Danon.
Dit is de eerste compositie van Marić voor een solo-instrument en orkest (zie hoofdstuk
III). Volgens haar eigen woorden kwam de inspiratie voor deze compositie uit haar vorige
werk, de pianocadens uit het eerste deel, Improvisazione, van Octoicha 1. De andere, nog
belangrijkere inspiratiebron was de bundel Octoëchos. Voor deze compositie gebruikte
Marić melodieën van de tweede, de derde en de vierde modus.583 Dat bepaalde ook de
voornaamste structuur van de compositie: een driedelig concertwerk. De drie delen hebben
de volgende titels: Preludio quasi una Toccata - Zvuk i zvonjava (Sound and Ringing),
Aria - U tami i odsjaju (In Darkness and Glimmering) en Finale - Tutnjava i blesak
(Roaring and Glaring). Naast de Sonata for violin and piano uit 1948 is het Byzantine
Concerto de enige compositie van Marić die de classicistische driedeligheid volgt, met een
langzaam deel in het midden.
De basis van dit werk heeft wel gelijkenissen met Octoïcha 1: de melodisch-harmonische
basis van elk deel wordt gevormd door het gebruik van een melodie uit Mokranjac’
Octoëchos. Maar de verschillen zijn heel duidelijk. Ten eerste koos Marić voor dit werk
een andere manier van bewerking van de oorspronkelijke melodieën en de daaruit
gevormde thema’s dan in Octoïcha 1. Hoewel de titels van de delen andere associaties
kunnen geven,584 gaat het hier niet meer om het aan de barokmuziek ontleend variëren. De
thema’s hebben een functie die tot op zekere hoogte te herleiden is tot de classicistische
muzikale erfenis, zoals later wordt beschreven. Een ander verschil is de bezetting van het
orkest. Marić schreef haar Byzantine Concerto voor een orkest zonder houtblazers. De
bezetting is: 4 hoorns, 3 trompetten, 3 trombones, 1 tuba, slagwerk, harp en strijkers.
Dit concert is qua tijdsduur haar omvangrijkste compositie naast de Songs of Space: het
duurt ruim 25 minuten. Ljubica Marić heeft daarna nooit meer voor een groot orkest
gecomponeerd. Alles wat ze na het Byzantine Concerto schreef heeft voornamelijk de
eigenschappen van kamermuziekwerken. Daarom betekent deze compositie een breekpunt
in haar oeuvre, zeker bij de klankdimensie die ze wilde creëren.

583

'Twee korte solistische passages in de piano, als een van de orkestinstrumenten in het symfonische deel
van Oktoiha I, hebben mijn behoefte gewekt om in de volgende compositie van de cyclus de hoofdrol aan de
piano te geven bij het verwezenlijken van de op de IIe, IIIe en IVe modus van de Octoëchos gebaseerde
muziek. Zo is Vizantijski koncert voor piano en orkest ontstaan. Tegelijkertijd zijn we dat verschuldigd aan
onze verre Byzantijnse erfenis en culturele afkomst...' Marić, Zapisi, p. 33-34.
584 Preludio-Aria-Finale (zie voetnoot 563).
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MUZIKALE ASPECTEN
De transformatie – de melodieën en de thema’s
Voor alle drie de delen van het Byzantine Concerto koos Ljubica Marić gedeeltes van
melodieën uit de bundel Octoëchos volgens deze verdeling: 1. voor het eerste deel delen
uit twee melodieën uit de gezangen van de tweede modus; 2. voor het tweede deel delen uit
één melodie uit de gezangen van de derde modus en 3. voor het derde deel delen uit één
melodie uit de gezangen van de vierde modus. De keuze van de melodieën en de
bewerking tot een thema is verschillend in alle drie de delen.
De manier waarop het thema in het eerste deel van het Byzantine Concerto is gevormd,
verschilt van de manier die in Octoïcha 1 is gebruikt. Het thema is gevormd uit vier
fragmenten uit de eerste en de zesde melodie van de tweede modus. Deze fragmenten zijn:
het begin (a) en het middendeel (b) van de eerste melodie en twee fragmenten (c, d) uit het
middendeel van de zesde melodie (Voorbeeld No. 180). De algemene muzikale
eigenschappen van deze groep melodieën zijn:585 1. de tonale structuur van deze modus
lijkt op de dur-molltoonladder, met een grote terts en een kleine sext; 2. de omvang van de
melodieën loopt vanaf de eerste tot de verlaagde zesde trap, maar soms bereiken de
melodieën, als leidtoon, ook de secunde onder de eerste trap; 3. deze melodieën beginnen
en eindigen altijd met de derde trap. Van deze fragmenten maakte de componiste een
coherent thema, waar de gekozen fragmenten elkaar in de volgorde a, b, c, d opvolgen
(Voorbeeld No. 181). De componiste heeft, zoals in Octoïcha 1, geen noot van de
oorspronkelijke melodieën veranderd. Maar de organisatie van de fragmenten vormt een
nieuwe eenheid – de melodie en de ritmiek zijn anders. Hier is qua ritme dezelfde manier
gebruikt als in Octoïcha 1: de benadering van de componiste ligt in de transformatie van
het ritme (Voorbeeld No. 181). Dit thema heeft nog een belangrijke eigenschap die de
melodisch-harmonische structuur van het hele deel bepaalt. Het thema zelf is, net als het
hele deel, opgebouwd uit het hexachord f-g-a-bes-c-des, waarop de oorspronkelijke
Octoëchosmelodie is gebaseerd. Dit hexachord wordt door een drievoudige opeenvolging
ontwikkeld tot de cirkel van transposities van F-Cis-A. Daarmee benut de
toonhoogtegrondslag, in polytonale verhoudingen, alle twaalf de tonen (Voorbeeld No.
182),586 hetgeen een verbinding met de chromatische completering maakt. Het thema zal in
drie verschillende transposities door het hele deel voorkomen: basishexachord,
transformatie I - op Cis en transformatie II - op A. De eenheid en de coherentie van dat
deel worden juist door de voortdurende aanwezigheid van een hexachordale basis bereikt.
Ook het thema van het tweede deel is uit een aantal fragmenten gevormd. Maar hier gaat
het om fragmenten uit één melodie. Dat zijn het begin (a), het korte middendeel (b) en het
slotdeel (c) uit het tweede gezang van de derde modus van Octoëchos (Voorbeeld No.
183). De algemene modale eigenschappen van de derde modus zijn (zie voetnoot 585): 1.
deze modus lijkt op majeur; 2. de omvang loopt tot de sext omhoog en tot een kwint
omlaag en 3. de melodieën beginnen altijd op de derde en eindigen op de eerste trap. Bij
het vormen van het thema uit deze fragmenten gebruikte Marić een sprong van een octaaf
tussen het middenfragment en het slotfragment (Voorbeeld No. 184, c). Dit interval
Volgens Mokranjac’ voorwoord bij de uitgave uit 1922 (zie Tabel uit het hoofdstuk V).
‘Alleen het eerste deel van deze muziek is gebaseerd op een consequente toepassing van de modus, het
hexachord van de tweede modus, dat met een dubbele transpositie de cirkel van alle 12 de tonen sluit.’
Marić, Zapisi, p. 33-34.
164
585
586

behoort tot de eigenschappen van deze modus (Voorbeeld No. 185). Een belangrijke
eigenschap van dit thema is de ritmische diversiteit en de rijke ornamentiek.587 Dit thema
heeft geen modale of hexachordale transformaties.
Twee fragmenten uit het vierde gezang van de vierde modus, het begin (a) en het eind (b),
vormen het thema van het derde deel (Voorbeeld No. 186). De modale eigenschappen van
deze groep melodieën zijn: 1. deze modus lijkt op majeur; 2. de omvang bereikt zeven
tonen vanaf de eerste tot de verlaagde zevende trap (de mixolydische septiem) en 3. de
melodieën beginnen meestal op de eerste trap en eindigen op de derde trap. Het verschil
tussen dit thema en de andere thema’s van Marić die op de bundel Octoëchos zijn
gebaseerd is dat het thema hier de vorm van een kerkgezang heeft met een koraalachtig
karakter: het ritme en de metriek zijn eenvoudig en regelmatig, en het thema wordt door de
trombones (de bas) gespeeld (Voorbeeld No. 187). Ook bij het vormen van dit thema heeft
de componiste alleen het ritme van de oorspronkelijke melodie veranderd. Dit thema is in
C en heeft geen modale transformaties.
Het gebruik van de thema’s en de structuur van de compositie
De omgang met de thema’s is verschillend in alle drie de delen van het Byzantine
Concerto.
Het basishexachord – het hoofdthema - en de twee hexachordale transposities vormen de
hele melodische structuur van het eerste deel. De vorm van het eerste deel is driedelig met
een coda aan het eind. Het eerste gedeelte (maten 1-56) en het derde (maten 117-173) zijn
vergelijkbaar met de expositie en de reprise van de sonatevorm. De structuur van het eerste
deel is duidelijk symmetrisch. Het eerste en het derde gedeelte hebben precies dezelfde
lengte (56 maten), terwijl de pianocadens precies in het midden van het tweede gedeelte
ligt (maten 57-116 - er zijn 30 maten ervoor en 27 maten erna). De coda (de laatste 15
maten) komt als een asymmetrische factor, die een muzikale conclusie voor het hele deel
brengt.
Het gebruik van diverse hexachordale transposities geeft een indruk van moduleren en
harmonische instabiliteit. Het begin van de compositie kondigt alle drie de transposities
aan, met de aanwezigheid van de desbetreffende tonen en melismatische bewegingen,
gevormd door de tonen van het hoofdthema en de tonen van de andere transposities
(Voorbeeld No. 188).588 Het beginmotief heeft het thematische materiaal in de eerste
transpositie van het thema, op Cis (Voorbeeld No. 189). Dit (signaalachtige) motief komt
in het hele deel voor. Het hoofdthema verschijnt later, vanaf maat 6. Deze verschijning

587

Tijdens het opschrijven van de melodieën in de Servische kerken heeft Mokranjac over de ornamentele
variaties van de zangers geschreven. Sommige van deze ornamenten heeft Mokranjac ook in zijn voorwoord
beschreven, maar hij heeft deze niet genoteerd. Het is mogelijk dat deze beschrijvingen van invloed waren bij
het vormen van het thema van het tweede deel van Byzantine Concerto (zie voetnoot 471).
588 In de eerste twee maten van de compositie zijn de tonen van de drie hexachorden op de volgende manier
over de instrumenten verdeeld: de tonen van het basishexachord (op F) worden gedragen door tuba, pauken,
de rechterhand van de harp en contrabassen; de tonen van de eerste transpositie (op Cis) door de solo piano
en de eerste trombone; en de tonen van de tweede transpositie (op A) door de eerste en de vierde hoorn en de
eerste trompet. Alleen de linkerhand van de harp oscilleert tussen het basishexachord en de eerste
transpositie.
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vindt plaats in het basishexachord, op F (Voorbeeld No. 181).589 Het hoofdthema
manifesteert zich in het eerste gedeelte voornamelijk in het basishexachord. Een variatie
van het thema is aanwezig in de tweede transpositie (op A, met de leidtoon, Voorbeeld No.
190), en zo wordt ook aan het einde van het eerste gedeelte dezelfde transpositie nogmaals
nadrukkelijk neergezet (Voorbeeld No. 191).
Het tweede gedeelte van het eerste deel toont het thematische materiaal in het
basishexachord (Voorbeeld. No. 192a) en in beide transposities: in de eerste transpositie,
op Des (enharmonisch Cis) (Voorbeeld No. 192b), en in de tweede transpositie, op A
(Voorbeeld No. 192c). Er zijn ook situaties waarbij tegelijkertijd twee transposities
klinken. Dat lijkt op polymodaliteit, met een belangrijk verschil: hier is geen sprake van
twee verschillende modi, maar van twee transposities van dezelfde modus. Het
belangrijkste voorbeeld daarvan ligt vlakbij het begin van het tweede gedeelte (Voorbeeld
No. 193), waar de melodie van de piano van de eerste transpositie (I) (enharmonisch)
(maat 64-70) naar de tweede (II) toegaat (maat 71-75). Daarna komt de melodie weer terug
naar het basishexachord (maat 76), gaat naar de eerste transpositie (maat 77), dan wisselen
in een maat (maat 78) het basishexachord en de tweede transpositie elkaar af, dan keert
deze passage naar het basishexachord terug (maat 79-81) en eindigt in een combinatie van
het basishexachord en de beide transposities (vanaf de tweede tel van maat 81 tot en met
maat 83).
De cadens van de piano in het midden van dat deel lijkt op een improvisatie (Voorbeeld
No. 194). De improvisatie is een belangrijk element in de structuur van deze compositie en
komt vooral tot uiting aan het eind van het tweede gedeelte van het eerste deel.590 Dat
voorbeeld (Voorbeeld No. 195) toont het basishexachord met een aanwezigheid van de
alteratie van de toon a. In maat 111 schreef de componiste: ‘Improvvisare nello stesso
senso con questi 4 toni fino alla misura 116.’ Tegelijkertijd spelen de andere instrumenten
het hoofdthema in het basishexachord, waarmee het tweede gedeelte wordt beëindigd. De
zeer kleine melodische omvang van deze improvisatie, die wordt herhaald, doet denken
aan het procédé van het muzikale minimalisme, dat pas later, in de jaren zestig, wordt
ontwikkeld.
In het derde gedeelte van het eerste deel ligt het hoofdthema vooral in het basishexachord.
Het hoofdthema wordt als een herinnering aan het eerste gedeelte in de hoorns en de
trompetten gebracht (Voorbeeld No. 196). Aansluitend volgt een lange, brede verklanking
van het thema, eveneens in het basishexachord, in de koperblazers, de cello’s en de
contrabassen gedurende de maten 149-170 (Voorbeeld No. 197). In een kort segment van
de strijkers vlakbij het eind van het derde gedeelte wordt het thematische materiaal in de
eerste transpositie getoond (Voorbeeld No. 198). Het eind van het hoofdthema wordt, zoals
ook in de andere composities van de cyclus Music of Octoëchos, met het interval van een
kleine terts gevormd (zie hoofdstuk V). Dit interval koos Marić voor het eind van het derde
gedeelte, voordat de coda begint. De kleine terts wordt in de loop van zeven maten door
het hele orkest ongesynchroniseerd herhaald (Voorbeeld No. 199). De coda begint met het
openingsmotief van de compositie, dat ook hier in de eerste transpositie (op Cis) ligt
(Voorbeeld No. 200), terwijl de andere instrumenten de tonen uit alle drie de hexachorden
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Dat brengt gelijkenissen met de oorspronkelijke Octoëchosmelodie, die door Mokranjac ook in F is
genoteerd.
590
Hier is een vergelijking nodig met de pianocadens uit het eerste deel, Improvisazione, van Octoïcha 1.
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spelen – vaak ook de gezamenlijke tonen (Voorbeeld No. 201).591 De laatste noot die in het
eerste deel van het Byzantine Concerto klinkt is de toon f, de grondtoon van het
basishexachord (Voorbeeld No. 202).
Het tweede deel heeft een vrije vorm met een improviserend karakter. De piano heeft
daarin de enige belangrijke rol en daarom kan dat deel gezien worden als de grote cadens
van de hele compositie. Het thema zelf, rustig en genuanceerd, integreert in zich de
ontwikkeling van het hele deel, hoewel de aanwezigheid van de oorspronkelijke melodie
uit Octoëchos veel minder expliciet is dan in het eerste deel. In dit deel is een verbinding
met de stilistische eigenschappen van de barokmuziek aanwezig. Dat komt door de
eenvoudige, in dit geval vaag gerealiseerde barokvorm – een aria met variaties – en door
de karakteristieke manier van ornamenteren (Voorbeeld. No. 184). Na de eerste introductie
van het thema (het begin van het tweede deel) wordt dit thema in vijf opeenvolgende
verschijningen gevarieerd. Al deze variaties bevinden zich in de pianopartij. De variaties
behouden het improviserende karakter van het thema dankzij de ornamenten en de
melodische vrijheid is heel prominent. Het variëren komt vooral voort uit de verrijking van
de ornamenten (Voorbeeld No. 203) en uit de uitgebreide toonverzameling (Voorbeeld No.
204). Sommige variaties blijven dichter bij het oorspronkelijke thematische materiaal
(Voorbeeld No. 205a, Voorbeeld No. 205b en Voorbeeld No. 205c), vanwege de
geleidelijke melodische bewegingen, met als meest belangrijke interval de (kleine)
secunde, en vanwege de kleine omvang van de melodie. De andere variaties staan verder
van het thema af met in ambitus uitgebreide passages (Voorbeeld No. 206). Hier is de
quasi-minimalistische (ostinatoachtige) benadering van de melodisch-ritmische structuur
duidelijk.
Naast de aanwezigheid van het thematisch materiaal in de pianopartij zijn de contouren
van het thema soms ook in de andere instrumenten te horen. Meteen na de introductie van
het thema wordt hetzelfde materiaal op een koraalachtige manier voor de koperblazers
gezet (Voorbeeld No. 207). Dat geldt ook voor een ander gedeelte tussen twee variaties
van het thema in de piano, waar het thematisch materiaal in de cello’s en de contrabassen
ook koraalachtig is, maar met kwart-, kwint-, sext- en octaafsprongen (Voorbeeld. No.
208). Al deze sprongen zijn kenmerkend voor de melodieën van de derde modus
(Voorbeeld No. 209a en Voorbeeld No. 209b). De andere associaties met het thema in het
orkest zijn wat rudimenteler (Voorbeeld No. 210a en Voorbeeld No. 210b). Voor de
opbouw van de vorm is een dialoog tussen twee verschillende groepen orkestinstrumenten,
de strijkers en het koper, die thematisch bij elkaar horend materiaal hebben, heel
kenmerkend (Voorbeeld. No. 211). Aangezien dat deel zijn formele oorsprong in de vocale
traditie heeft, waarvan de instrumentale versie een aria met variaties is, kunnen deze
dialogen een suggestie van de antifonale structuur van de kerkelijke muziekpraktijk zijn.592
Ook in dit deel is, vóór de coda, het interval van een terts heel prominent, als ultieme
vertegenwoordiger van de cadensformules van Octoëchos, en dat wordt voortdurend door
een aantal instrumenten herhaald, waarmee ook een klokkeneffect wordt benadrukt
(Voorbeeld No. 212). De lange herhaling van de toon es (in octaven), wat eigenlijk de coda
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In de maten 185-189 zijn de tonen van de drie hexachorden op de volgende manier over de instrumenten
verdeeld: de tonen van het basishexachord (op F) worden gedragen door de pauken en gedeeltelijk de solo
piano (de linkerhand in het tweede deel van maat 186); de tonen van de eerste transpositie (op Cis) door de
solo piano, de harp, de tweede violen (enharmonisch), de altviolen en de pauken (gezamenlijke toon f/eis); en
de tonen van de tweede transpositie (op A) door de eerste violen (enharmonisch).
592 Zie voetnoot 567.
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van dat deel is, werd volgens de woorden van de componiste door de film Les quatre cent
coups (uit datzelfde jaar, 1959) van Truffaut geïnspireerd (Voorbeeld No. 213).593 Daar rent
een jongen bijna eindeloos op een strand vol met zand – ook aan het eind van de film.
Deze inspiratie door een destijds hedendaags kunstwerk toont de nieuwsgierigheid van
Marić, ook naar de gebeurtenissen van de tijd waarin ze leefde en tevens naar de
kunstwerken van haar tijdgenoten, voor zover dat mogelijk was vanwege het politieke
isolement van Joegoslavië in die tijd.594
Het derde deel heeft ook een vrije vorm, die als een soort rondo kan worden gezien. De
aanwezigheid van het thema is hier minder helder dan in het eerste deel. Het thema komt
vrij laat te voorschijn: pas in maat 83, in het tweede gedeelte van dat deel (Voorbeeld No.
187). Daar heeft het thema een volkomen koraalachtig karakter, met ritmische en metrische
eenvoud. Het koraal heeft tegelijkertijd (een halve noot later) een canon-imitatie op de
bovensecunde. Vanaf dat punt is dit thema in dat deel op twee verschillende manieren
aanwezig. Eén vorm van het thema houdt een sterk koraalachtig karakter, terwijl de andere
vorm ritmische veranderingen brengt. Kortere fragmenten van het thema in de
koraalachtige verschijning zijn op verschillende plaatsen van het tweede gedeelte van dat
deel aanwezig. Ze liggen vooral bij de strijkers (Voorbeeld No. 214). De componiste
gebruikte in dat deel twee alteraties die voor de melodieën van de vierde modus
kenmerkend zijn: 1. de verhoogde vierde trap (Voorbeeld No. 215a, in C en Voorbeeld No.
215b, in F) en 2. de verlaagde zevende trap – de mixolydische septiem (Voorbeeld No.
186, de laatste maat, in F). Er bestaat in dit deel ook nog een gereduceerde associatie met
het thema: dat zijn de secundebewegingen met het eenvoudige ritme, die alleen de kop van
het thema vertegenwoordigen (Voorbeelden No. 216a, No. 216b en No. 216c). Aan het
eind van het werk krijgt het koraalachtige hoofdthema een duidelijk hymnisch karakter
(Voorbeeld No. 217, maat 168-172), soms ook ritmisch gedeeltelijk veranderd (Voorbeeld
No. 218). Het ritmisch volledig veranderde thema is in dat deel maar een keer aanwezig.
Het thema is in sexten en is naar F getransponeerd (Voorbeeld No. 219, maat 119-120).
Het modale karakter is in dat hele deel consequent bewaard en het is ook te horen in het
eerste gedeelte (voor de eerste verschijning van het thema) (Voorbeeld No. 220). De
inspiratie voor dit begin vond Ljubica Marić in de fresco’s van de Heilige Krijgers uit het
klooster Manasija.595 Met hetzelfde modale materiaal zijn ook de volksdansachtige
melodieën gecomponeerd (Voorbeelden No. 221, No. 222 en No. 223). Net als in de
andere delen van het Byzantine Concerto heeft de componiste ook in het derde deel het
593

Interview 1996.
De Joegoslavische politieke leider Tito was een groot liefhebber van de filmkunst. In zijn huis had hij
zelfs een bioscoopzaal en hij volgde de nieuwe artistieke ontwikkelingen in de filmkunst. Daarom waren de
nieuwste films (met een gecensureerde keuze) altijd te zien ook in de bioscopen van toenmalig Joegoslavië.
Volgens Pero Simić Tito, fenomen 20. veka (Tito, een fenomeen van de 20ste eeuw), Službeni glasnik,
Belgrado, 2011.
595 Het klooster Manasija ligt in Oost-Servië, vlak bij de stad Despotovac. Het klooster is in de eerste twee
decennia van de 15e eeuw gebouwd. In dat klooster was tijdens de middeleeuwen de bekendste school voor
monniken-kopiïsten in Servië. De fresco’s uit Manasija zijn in de zogenoemde Moravastijl van de
Byzantijnse schilderkunst gemaakt en gelden als de meest representatieve van deze stijl. Een van de
inhoudelijke kenmerken van de schilderkunst uit Manasija is dat de religieuze inhoud in het kader van het
middeleeuwse alledaagse leven wordt gebracht. Oorspronkelijk waren daar 2000 m2 van alle muren bedekt
met fresco’s. Een van de bekendste fresco’s is de Heilige Krijgers. Over de indruk die deze fresco’s op haar
maakten, sprak Ljubica Marić in het interview, gehouden in 1996. Volgens Sanja Kesić Ristić, Svetlana
Pejić, Aleksandra Davidov Temerinski, Brana Stojković Pavelka, Svetska baština Srbije, Ministarstvo kulture
Republike Srbije i Republički zavod za zaštitu spomenika kulturte, Belgrado, 2010.
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voornaamste melodische beweging steeds ontleed, gedistribueerd en verdubbeld bij de
verschillende instrumenten en door het gebruik van pedalen.
Het harmonische aspect
De basis van het harmonische aspect in dit werk is het gebruik van modale en bimodale
harmonieën. De samenklanken van het eerste deel komen uit de tonen van de drie
verschillende hexachorden (transposities) waarvan ook de melodische lijnen zijn gevormd.
Soms verschuiven de melodische lijnen naar andere modale gebieden die dichtbij het
aangeduide modale centrum staan (Voorbeeld No. 193). In zulke gevallen klinken dan
twee modale gebieden samen. Het betekent dat de verticaal niet het meest belangrijke
element in dit werk is – de melodie en haar transformaties zijn altijd belangrijker. Toch is
het mogelijk in het eerste deel een globaal modaal plan te zien. Hoewel het eerste gedeelte
van dat deel het thema in zowel het basishexachord als in twee transposities heeft, ligt de
modale grond duidelijk bij het basishexachord, op F (Voorbeeld No. 224). Zelfs de eerste
samenklank van het orkest is op F gebouwd, met dissonante tonen voor dat modale gebied
(Voorbeeld No. 188). Bij de andere samenklanken is een verbrede modaliteit aanwezig,
zoals Voorbeeld No. 225 toont (maten 24 en 25). Hier is sprake van een nieuwe modale
kleur, aangegeven door de toegevoegde mixolydische septiem (ges bij de harp). Soms heeft
het modale centrum een instabiele structuur (Voorbeeld No. 226). Deze structuur is een
complexe samenklank die niet als geheel tegelijkertijd klinkt: een subdominant (bes-des-fas) op de dominant (c). En die is nog verrijkt met secundes (bij de 1e en de 2e violen, toon
a) en daardoor wordt de tertsachtige samenklank verhuld. De componiste gebruikt vaak
noneakkoorden en undecimakkoorden, zoals bij Voorbeeld No. 227, waar het
undecimeakkoord de tweeslachtige septimes a en as heeft.
Het modale karakter van de harmonieën domineert ook het tweede deel (Voorbeeld No.
228 en Voorbeeld No. 229). De samenklanken die het resultaat van de modale melodische
lijnen zijn, komen ook in dit deel vaak voor, zoals bij Voorbeeld No. 230, waar de
samenklank een kwartachtige structuur heeft.
In het derde deel bereikt de rijkdom van het harmonische werk van de componiste de
grootste diversiteit. Dat begint bij het vormen van zelfstandige samenklanken, die weinig
verband met de modaliteit hebben (Voorbeeld No. 231 – kwartachtige samenklank in c kl)
en gaat via vrij getransformeerde gedeeltes van het thematische materiaal (Voorbeeld No.
232) naar complexe bimodale structuren. Een voorbeeld daarvan begint op maat 119
(Voorbeeld No. 233). De aanvankelijke bimodale structuur omvat twee parallelle modale
gebieden: 1. op A (met de verhoogde vierde trap),596 en 2. op F, beide met wisseltonen. Een
ander voorbeeld toont de aanwezigheid van bimodale gebieden in Es en in E (Voorbeeld
No. 234). Op deze plek is de melodische functie van een steeds herhaald motief in de bas
(van een grote secunde) van grote invloed op de harmonie. Nadat het modale centrum naar
het gebied in Fis is verschoven (Voorbeeld No. 235), gaat het later naar het modale
centrum in F (Voorbeeld No. 236),597 waarop de compositie eindigt (vergelijkbaar met het
begin).
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Een eigenschap van de lydische modus.
Met de aanwezigheid van de toon es, als de verlaagde 7e trap, wat een eigenschap is van de vierde modus.
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De orkestratie
De orkestbezetting van het Byzantine Concerto geeft al duidelijk aan wat de intenties van
de componiste waren in verband met de klankkleur. De prominente rol van de trompet en
de andere koperblazers in haar vorige composities is hier nog belangrijker geworden: naast
de piano solo is het koper leidend in de hele compositie. Alle belangrijke verschijningen
van de thema’s worden, vooral in het eerste en het derde deel, door de trompet en de
andere koperblazers gespeeld. De meest kenmerkende voorbeelden daarvoor zijn: in het
eerste deel de introductie van het thema (Voorbeeld No. 181) en de uitgebreide
verschijning van het thema vlakbij de coda (Voorbeelden No. 196 en No. 197); in het
derde deel - de volksdansachtige melodie (Voorbeeld No. 222), de eerste verschijning van
het thema (Voorbeeld No. 187) en de hymnische aanduiding van het thema (Voorbeeld No.
217). Het belang van deze instrumenten in het Byzantine Concerto heeft te maken met de
esthetische principes die de componiste aan de muziekgeschiedenis ontleende. De trompet
en andere koperblazers waren zeer belangrijk in de Byzantijnse en ook in de Servische
middeleeuwse muziek en cultuur, met een veelvoudige functie: onvervangbaar instrument
in oorlogen en bij de jacht, en ook een veelzijdig gebruikt instrument in de profane
middeleeuwse kunst.598 Dat verklaart ook in deze compositie de aanwezigheid van de
‘oorlogssignalen’ (Voorbeeld No. 237a, 1e deel, en Voorbeeld No. 237b, 3e deel). Ook de
pauken vergroten de expressie van de strijdachtige en krijgshaftige klanken, soms in een
kleine solistische rol (Voorbeeld No. 238, 3e deel). Daarnaast had het werk van Giovanni
Gabrieli,599 die de kopereninstrumenten in de kerkmuziek introduceerde, ook een bepaalde
invloed op Ljubica Marić.600 Dat is vooral in het tweede deel te horen, waar de
kopereninstrumenten een rustige kerkelijke sfeer suggereren (Voorbeeld No. 207).
De tweede specifieke eigenschap van de orkestratie in het Byzantine Concerto is het
benadrukken van de gezamenlijke klank van de piano en de harp, die een heel bijzondere,
intieme sfeer creëren (Voorbeeld No. 239a, 2e deel; Voorbeeld No. 239b, 3e deel;
Voorbeeld No. 239c, 3e deel). Het gebruik van de harp kan ook een invloed van de profane
middeleeuwse muziek zijn.601 Ook is het gebruik van de piano solo kenmerkend, die vaak
de klokachtige functie heeft.602 De titel van het eerste deel is Sound and Ringing en de
klank van de klokken wordt vooral door de piano in de muziek gebracht (Voorbeeld No.
240, 1e deel). Met het ‘klokken-motief” in de piano begint de hele compositie (Voorbeeld
‘Een van de voorlopers van de huidige koperblazers, de bazuin, had in de Middeleeuwen een vrij kleine
mensuur met een lange, smalle, rechte buis..., dan een klok-, trechter- of komvormige beker en een
ketelmondstuk [...] Op twee fresco’s van De bespotting van Christus in het klooster Lesnovo zijn de bazuinen
niet alleen goed bewaard, maar ook precies geschilderd [...] Dat zijn de mooiste voorbeelden van
blaasinstrumenten uit de Servische middeleeuwse kunst.’ Roksanda Pejović, Predstave muzičkih
instrumenata u srednjovekovnoj Srbiji (Afbeeldingen van muziekinstrumenten in middeleeuws Servië),
SANU, Belgrado, 1984, p. 46-47. Heel concrete voorbeelden daarvan vond Ljubica Marić op de fresco’s van
verschillende middeleeuwse kloosters in Servië en Macedonië, waar vaak kopereninstrumenten zijn
afgebeeld.
599
Giovanni Gabrieli’s (1554-1612) Sacrae symphoniae. Volgens Kennedy, The concise Oxford Dictionary
of Music.
600 Interview 1996.
601
‘Het type harp dat voorkomt op fresco’s in de kerken Bogorodica Ljeviška in Prizren en Sveta Sofija in
Ohrid behoort tot de hoekharpen waarvan de resonanskast verhoogd is. Die wordt smaller en knikt aan de
bovenkant naar voren om een hoekig uiteinde te vormen [...] Het aantal snaren is 11 [...] De speelster houdt
het instrument met het corpus tegen haar lichaam gesteund en speelt met beide handen...’ Pejović, Predstave
muzičkih instrumenata u srednjovekovnoj Srbiji, p. 53-54.
602
Zie hoofdstuk IV over de invloed van Scriabin.
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No. 189) en het ‘klokgelui’ komt ook in de andere delen voor. Dit motief kan als het
kernmotief van deze compositie worden gezien (Voorbeeld No. 241a, 2e deel; Voorbeeld
No. 241b, 3e deel). Dat klokgelui wordt vaak door repetitieve bewegingen in de piano- en
harppartij gerealiseerd (Voorbeeld No. 242a, 1e deel; Voorbeeld No. 242b, 1e deel). Het
gebruik van deze repetitieve bewegingen bracht Marić dichtbij de procédés die later door
de componisten van het muzikale minimalisme worden verwezenlijkt.
Met de bezetting en de orkestratie van het Byzantine Concerto wilde Ljubica Marić zo diep
mogelijk in de middeleeuwse klanksfeer duiken, zonder die te imiteren.603 Om dat te
realiseren gebruikte ze veelzijdige klankassociatievermogens van de kopereninstrumenten
en de intieme klankcombinatie van de piano en de harp.
DE ESTHETICA
In het Byzantine Concerto ontmoeten enkele artistieke strevingen van creatief onderzoek
elkaar, die volgens de chronologie van hun ontstaan behoren tot verschillende perioden van
de westerse cultuurhistorie. De manieren waarop die artistieke oriëntaties elkaar in deze
compositie ontmoeten, de manieren waarop die een klank- en gevoelsgeheel proberen te
verwezenlijken, maken dat het Byzantine Concerto een van de belangwekkendste
composities is, niet alleen in het oeuvre van Ljubica Marić, maar ook in de Servische
muziek als geheel, en dat het ook een zeer speciale positie inneemt in de Europese muziek
van die tijd.
Enerzijds vertegenwoordigt het Byzantine Concerto een voortzetting van het
klankesthetische onderzoek van de middeleeuwse Byzantijnse kerkmuziek, op basis van de
bundel van de Servische Octoëchos. Dat is een zoektocht van de componiste naar het
verleden, die zij met deze woorden heeft beschreven:
Wij wenden ons altijd tot datgene wat er in het verleden naar ons gevoel is ontstaan
door een bijzondere creatieve kracht, wat in staat is voort te leven en zich door de tijd
heen uit te strekken als een ononderbroken, eeuwig nu. Tegenwoordige tijd en
verleden zijn zo bezien niet elkaars tegenovergestelde – ze versterken elkaar
wederzijds, ze ontwikkelen zich samen en groeien uit tot iets nieuws.604
Ljubica Marić wijdde zich aan het lezen van de middeleeuwse orthodoxe poëzie en
religieuze teksten, ze bezocht regelmatig verschillende middeleeuwse Servische kloosters,
waar ze over de architectuur en de schilderkunst leerde. Daardoor probeerde ze zich zo ver
mogelijk in de creatieve geest van de middeleeuwse kunstenaar te verdiepen en
verbindingen met de hedendaagse mens te ontdekken. Het bestuderen van de modi van de
Octoëchos was voor haar van cruciaal belang. In deze compositie heeft ze geprobeerd een
melodische en harmonische inhoud te verwezenlijken die volledig zou voortkomen uit de
(geselecteerde) modi van de gezangen van Octoëchos, waarbij ze vooral rekening hield
met het benutten van de specifieke eigenschappen van die modi, evenals met de
mogelijkheden van transpositie van de modi naar een bredere toonomvang. Daarbij moet
ook de aandacht voor de ornamentiek worden gevoegd, en verder de suggesties van de
vocale herkomst van de gezangen (eenvoudige ritmiek van het modale thema, antifonale
zang, heterofonie), evenals een orkestratie waarin naast de piano solo de koperblazers en
603
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Interview 1996.
Uit het cd-booklet Archaia, Emergo Classics Nederland, in 1996. (Vertaling Reina Dokter.)
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de harp domineren, instrumenten waarmee in dit werk vaak de klank van (kerk)klokken of
een koraal wordt gevormd. Op al die manieren (inhoudelijk en esthetisch) heeft de
componiste dit werk voorzien van een suggestie van het klinkende historische verleden (de
Middeleeuwen), maar dat was niet haar enige doel. Binnen het voorgestelde kader heeft ze
ook bepaalde kenmerken van de kunst van haar eigen tijd, de 20ste eeuw, een plaats
gegeven.
De eerste relatie tussen het middeleeuwse en het hedendaagse die de componiste opmerkte
en uitwerkte, is een zekere overeenkomst in de structuur van de gezangen van Octoëchos
en de basisprincipes van de dodecafonie. Deze analogie wordt gekenmerkt door een grote
vrijheid van de melodische beweging, maar binnen duidelijk gedefinieerde grenzen,
uitgedrukt door een systeem van formules (zie hoofdstuk V). Daarom heeft de componiste
met behulp van modale transposities de thematische basis van het eerste deel van
Byzantine Concerto uitgebreid tot alle 12 tonen van een octaaf.605 Daarmee benaderde het
compositorische procédé van deze compositie dat van de dodecafonische muziek: de
modus met zijn twee transposities werd een compleet chromatisch spectrum, waarop de
hele melodische en harmonische structuur van het eerste deel is gebouwd. En daarbij moet
ook de precieze gestructureerdheid van dat deel worden gevoegd en de systematische
procedure van de organisatie ervan, samen met de beperkte keuze van thematisch
materiaal. Daardoor wordt in het Byzantine Concerto het effect van improvisatie binnen
een duidelijk kader geplaatst. Met dergelijke compositorische manieren van aanpak
verwezenlijkte Marić de relatie tussen twee in de tijd ver verwijderde historische perioden
in de kunst, maar ook tussen de twee stilistische invloeden die een enorme rol hebben
gespeeld in haar persoonlijke artistieke ontwikkeling.606
Anderzijds heeft de componiste het improvisatorische karakter van enkele segmenten van
het Byzantine Concerto verwezenlijkt door het gebruik van repetitieve bewegingen van
bepaalde melodisch-ritmische patronen. Dat herhalende karakter komt beslist overeen met
die van de Octoëchosformules in de gezangen, maar correspondeert ook met een nieuwe
oriëntatie in de toenmalige westerse muziek: het muzikale minimalisme. Aangezien het
Byzantine Concerto in 1959 is geschreven, in de tijd dat in Amerika de eerste probeersels
met het minimalistische procédé ontstaan, zou men kunnen concluderen dat Ljubica Marić
op de een of andere manier bekend was met de vroegste en voor het publiek destijds nog
moeilijk toegankelijke pogingen en scheppingen van de eerste minimalisten, Terry Riley
en La Monte Young. Toch was het, gezien het politieke en culturele isolement van het
toenmalige communistische Joegoslavië, dat net was begonnen te herstellen van de
dogmatiek van het socialistisch realisme, zeer onwaarschijnlijk dat de experimenten van
een paar jonge Amerikanen bij componisten in Servië terechtkwamen (zie hoofdstuk I).
Dat betekent dat de elementen van herhaling in de muziek van Marić een authentieke
uitdrukking zijn van de creatieve nieuwsgierigheid van de componiste zelf, die de enige
voorbeelden van dat type alleen in de Balkanvolksmuziek en de bundel Octoëchos kon
vinden. Maar door de helderheid van de eenvoudige melodieën van geestelijke herkomst te
verbinden met de herhalende bewegingen heeft de componiste in het Byzantine Concerto
een esthetische integratie verwezenlijkt die niet karakteristiek was voor de tijd waarin het
werk is ontstaan, maar dat pas een decennium of twee later werd. Dit werk kan daarom
worden gezien als voorloper van door de middeleeuwse kunst geïnspirerende werken van
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Zie voetnoot 586.
Zie hoofdstuk IV.
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een groep Oost-Europese componisten uit de laatste decennia van de 20ste eeuw.607

CONCLUSIE
In haar compositie Byzantine Concerto heeft Ljubica Marić de melodieën uit de tweede, de
derde en de vierde modus van Octoëchos gebruikt om de thema’s in de drie delen van dit
werk te maken. Ze gebruikte de melodieën niet in hun geheel, maar maakte de thema’s van
verschillende gedeeltes uit de gekozen gezangen (centonisatie). In het eerste deel is het
thema opgebouwd uit het hexachord f-g-a-bes-c-des, waarop de oorspronkelijke
Octoëchosmelodie is gebaseerd. Dit hexachord wordt door een drievoudige opeenvolging
ontwikkeld tot de cirkel van F-Cis-A. Daarmee benut de toonhoogtegrondslag, in
polytonale verhoudingen, alle twaalf de tonen. Het basishexachord en de transposities
daarvan zijn het enige constructieve element van de melodisch-harmonische structuur van
dat deel. Het gebruik van diverse hexachordale transposities geeft een indruk van
moduleren en harmonische instabiliteit. Deze modale structuur met de transposities van de
tonen van de modale melodieën is alleen kenmerkend voor het eerste deel. De vorm van
dat deel heeft de contouren van een sonatevorm. Het tweede deel is qua vorm een aria met
variaties, terwijl het derde deel de formele structuur van een rondo heeft. De belangrijkste
eigenschap van de harmonie in dit werk is het maken van de complete harmonische
verticaal uit de tonen van de gekozen modi (en de transposities daarvan), met gebruik van
de bimodaliteit. De belangrijkste instrumenten in de orkestratie van deze compositie
(georkestreerd zonder houtblazers) zijn, naast de piano, de koperblazers, vooral de trompet,
terwijl het gebruik van de klankcombinaties van de piano en de harp in dit werk een
bijzondere plaats heeft. Met de bezetting en de orkestratie van het Byzantine Concerto
probeerde Ljubica Marić zo diep mogelijk in de middeleeuwse klanksfeer duiken.
Zo heeft Ljubica Marić, verdiept in haar creatieve culturologische, historische en
akoestische onderzoeken, met het Byzantine Concerto een werk geschapen dat in de tijd
zeer ver verwijderde en stilistisch op het eerste gezicht zeer verschillende artistieke
oriëntaties in zich verenigt (de modi van Octoëchos en het componeren op basis van een
12-toonsreeks, zoals bij dodecafonie) en daar ten dele op anticipeert (repetitieve
technieken). Maar in haar compositie is de heterogeniteit van die oriëntaties helemaal niet
te horen, integendeel, men vindt er een sterke tendens tot coherentie en eenheid.

‘...een groep Oost-Europese componisten, die kunnen worden samengebracht in een rubriek onder de titel
“mystieke minimalisten” [...]. Zij scheppen zuivere, verheven klankwerelden, gebruikmakend van op
volksmuziek of hymnen gebaseerd materiaal, dat ze uitbouwen tot een plechtige grootsheid, vaak met
eenvoudige, repetitieve middelen [...] Tot die componisten behoren Sofia Goebaidoelina uit Rusland, Giya
Kantsjeli uit Georgië en wijlen Andrzej Panufnik uit Polen [...] Naast Górecki is de Est Arvo Pärt het meest
vooraanstaand... Zijn muziek biedt een openlijke spiritualiteit...’ John Rockwell, ‘Symphony of Sorrowful
Songs’, The New York Times, July 6, 1993. (Vertaling B. Č.)
‘...de stijl uit midden jaren zeventig, waar toonladder- en akkoordentextuur wordt gecombineerd met klanken
die lijken op klokken ...’ Jamie McCarthy, ‘An Interview with Arvo Pärt’, The Musical Times, maart 1989.
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OCTOÏCHA 3:
PRAG SNA (THE THRESHOLD OF DREAM)
en
OSTINATO SUPER THEMA OCTOÏCHA
ONTSTAAN EN BETEKENIS
De composities Prag sna (The Threshold of Dream) en Ostinato super thema Octoïcha zijn
de laatste twee voltooide werken van de cyclus Music of Octoëchos. Ze zijn beide op de
melodieën van de vijfde modus van de bundel Octoëchos gecomponeerd en daarom
vormen ze samen het derde deel van de cyclus Music of Octoëchos, met de gezamenlijke
ondertitel Octoïcha 3 (zie hoofdstuk III). Beide composities zijn voor kamerorkest met
solisten geschreven en beide duren even lang (ca. 9 minuten). Deze twee composities heeft
Ljubica Marić als twee interludes van de cyclus gedacht.608
De cantate The Threshold of Dream is geschreven voor solo sopraan, solo alt, recitant en
kamerorkest op de poëtische cyclus Teatralni subjekt (Theatraal subject) van de Servische
surrealistische dichter Marko Ristić.609 Marić koos alle drie de gedichten van deze cyclus
(Prenuće - Ontwaken, Živi dan – De levende dag en Prag sna – De drempel van de droom)
en een deel uit de prozatekst daarvan. Deze gedichten zijn in 1928 en 1929 geschreven.
Ljubica Marić kreeg het boek met deze gedichten van de dichter zelf en begon in 1960 met
componeren.610 Maar voordat zij met de muziek bezig was, maakte zij, zoals altijd met de
teksten die zij voor haar muziek gebruikte, haar eigen dramaturgie van de originelen.611

Als laatste compositie van deze cyclus wilde Marić de Symphonie of Octoëchos schrijven, op de zesde,
zevende en achtste modus van de Octoëchos (zie hoofdstuk III).
609
Zie over Marko Ristić in Appendix II.
610
Zie voetnoot 225.
611
In het geval van de cantate The Threshold of Dream ziet de dramaturgie van de teksten er zo uit:
608

(Verklaring: gezongen door de sopraan, gezongen door de alt, gesproken tekst).
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Marko Ristić
PRAG SNA
Za ljubav onoga čemu si obećan, odagnaj razumni vid.
Pređi preko te reke licem okrenutim nebu sa prošlosti na danas.
Ni za taj jedini čas nisi video svetlost dana.
Ako te i sada mišlju ophrva savest, ako te ophrva svest, ako te osvesti savest, ako te svest zavede, ako te sve ne svede na san snevani
svetlom nesvešću.
Drvo, vetra bez korenja i bez lišća kroz čije grane teče moja krv, jesam li to ja sam?
Na polju nerazumljivog sna, u donjem svetu misli i među tamnom travom višom od njegovoga vrha.
Na putu svoje smrti ja čujem glas tišine, ne čujem vapaj sebe u oticanju reke, u boji svoga neba, svoga neba koga nema, jer nada mnom
su vode odblesak bez sjaja i večnost proticanja.
Tu gde je tvoja moć ostavi oružje.
Prošao sam tom rekom, mulj svoje sopstvene žeđi i ostao na dnu skamenjen krvotok trajni.
Razgranat maticom, izjednačen sa vodama, prošao ili ću proći, prošli i budući, sada već bio i sutra.
Tu ostavi svoje oštrice izbora.
Na polju strasti kao van sebe bez nepotrebnih pogleda taštine, u samoj sudbini stvoren, zatvoren i uvek obezbeđen od samilosti, uveren u
vetar, odan prevarama i nikad neukroćen u patnji, jedan će dan biti bez mere prošavši kroz širom otvorena vrata u pravoj boji. Poznaću
ga u podne nasmejan je kao smrt, u pravom času, u pravoj boji.
Uzalud vezuje dan svoju užad od magle za bele obale noći. Veče je u mom jutru.
Svoje noževe na pragu ostavi i ako te bude strah.
Sveo je trinaesto-zvezdani cvet Kasiopeje razlistan Mlečnim putem, dugom bez prestanka.
Jer neće se nikada više takav razlistati dan, kao to tkanje bez časova, kao te senke bez razloga, kao ta svetlost bez izvora, kao to
pamučno pražje. Pražje i prag i dan i put, predeo čekanja koje ne traje, doba trajanja koje ne čeka.
I ne budi se više ta gora na dnu voda, ni mahovina talasa ne plamsa zelenom nadom. U svakoj hladnoj senci leži nedirnut usud kojim se
nebo rasprslo, kojim se vetar skrhao.
Ako se i nisi tome na zemlji dao, svejedno, to te u svakom slučaju čeka, budeš li putnik sna, putnik bez predaha, putnik bez žaljenja i
putnik bez puta.
Tad krišom prenu se krila u nevidljivom gnezdu, tad tajnom vinu se krila preko krvavog neba. Tad plane još jedan krilati dan sa rečnog
dna, težak, mirisan, ptičiji i vidljiv drugome svetu.
Nezamenljivi dan, dan koji će trajati izvan vremena, dan sna, dan kada će sva zemlja biti samo meki prag nadzemaljskog, samo pamučno
pražje.
Obezoružan i nepobedan usni. Na javi gubiš već javu.
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Marko Ristić
THE THRESHOLD OF DREAM

For love of what you pledged yourself to, dispel the sight of reason.
Cross the river facing heaven, cross from the past to today.
Not even in that single moment did you see the light of day.
If even now the thought of conscience overwhelms you, if consciousness overwhelms you, if conscience awakens you, if consciousness
leads you astray, if it all confines you to a dream dreamed by a glorious unconsciousness.
My blood runs through the branches of a wind tree; rootless, leafless. Is that me?
In the field of an unreadable dream, in the underworld of thoughts and among the dark grass higher than itself.
On the path of my death I hear the voice of silence; I do not hear the cry of myself in the flow of the river, in the colour of my heaven,
my heaven that is no more, for above me the waters are a reflection without radiance and the eternity of flowing.
Lay down your weapon there where your power lies.
I travelled along that river, the mud of my own thirst, and remained at its bed with blood in petrified circulation forever.
Ramified by the mainstream, equated with the waters, already passed or to pass, past and future, I am, was and will be.
Here, leave behind the cutting edges of choice.
In the field of passion as though beside myself without the idle glances of vanity, fashioned by destiny, isolated and always safe from
compassion, with confidence in the wind, faithful to fraud, and never tamed in suffering: one day will be intemperate, passing through
the wide open door in real colour. I shall recognise that day at noon, grinning like death, at the right moment, in the right colour.
In vain does the day tie its ropes of fog to the white banks of night. The evening is in my morning.
Leave your knives on the threshold even if you are afraid.
He cut the thirteen-star flower of Cassiopeia blossoming by the Milky Way, with a never ending rainbow.
Never again will such a day be in full leaf, like that weaving without hours, like those shadows without reason, like that light without a
source, like those cotton thresholds. Thresholds and threshold and day and path, the area of waiting without duration, the era of
duration that does not wait.
That mountain in the depths of the waters no longer awakens, nor does the moss of the waves glow with green hope. In every cold
shadow there dwells an untouched fate, whereby the sky exploded, and the wind was shattered.
Even if you did not surrender to it on earth, all the same, it awaits you, if you are a traveller of dreams, a traveller without respite, a
traveller without regret or a traveller without a road.
And then, secretly, wings fluttered in an invisible nest, then, secretly, wings soared across the bloodred sky. And then, one more winged
day bursts into flame, from the river bed, heavy, fragrant, birdlike and visible to another world.
Irreplaceable day, the day that will endure beyond time, the day of dreams, the day when the whole earth will be just a soft threshold of
the unearthly, just cotton thresholds.
Disarmed and invincible, sleep. Conscious, you are already losing consciousness.
(Vertaling Snežana Bukal)
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Voor haar compositie gebruikte Marić de complete tekst van alle drie de gedichten. In de
compositie is de tekst verdeeld onder alle de drie ‘protagonisten’: het grootste deel wordt
gezongen en het kleinste deel wordt door de recitant voorgedragen. Kenmerkend voor deze
compositie is het feit dat deze drie ‘protagonisten’ nooit tegelijkertijd zingen of spreken. Er
is geen sprake van duetten met twee vrouwenstemmen.612 Deze cantate is de enige vocale
compositie van de cyclus Music of Octoëchos en dit is het enige werk van Marić waar zij
de teksten van een leeftijdgenoot heeft gebruikt. Het kamerorkest bestaat uit vijf
blaasinstrumenten (fluit, trompet, klarinet, hoorn en fagot), harp en strijkorkest (eerste
violen, tweede violen, altviolen, cello’s, contrabassen) of strijkkwintet.613 De compositie is
in 1962 voltooid en de wereldpremière was op 30 oktober 1965 in Opatija,614 tijdens het
festival Tribina jugoslovenskog muzičkog stvaralaštva (Tribune van de Joegoslavische
Toonkunst). De uitvoerenden waren Dragoslava Nikolić, sopraan, Julijana Anastasijević,
alt, Jovan Milićević, recitant en het Kamerorkest van het Belgrado Filharmonisch Orkest,
onder leiding van Živojin Zdravković (zie hoofdstuk III). Over dit werk schreef Ljubica
Marić het volgende:
The symbolic quality of the words leads toward the eternal feeling of transience,
raising the question of the meaning and dissolution of life and its ultimate sense. The
weight and, at the same time, the beauty of these feelings epitomizes all of human
creativity, which brings to mind the lines of the (nineteenth century) Serbian poet
Laza Kostić about the insurmountable boundary that ‘splits the universe in two’.615
De compositie Ostinato super thema Octoïcha is geschreven op verzoek van de toenmalige
artistieke leider van het Ensemble ‘Slavko Osterc’ uit Ljubljana,616 de componist Ivo Petrić.
Hij wilde in 1963 nieuwe composities van een aantal vooraanstaande Joegoslavische
componisten presenteren op het Festival Warschauer Herbst. Voor deze gelegenheid
schreef Marić dit werk voor piano, harp en strijkkwintet (of strijkorkest). De
wereldpremière was in dat jaar te Warschau tijdens het Festival Warschauer Herbst in de
versie met strijkkwintet.617
MUZIKALE ASPECTEN
De transformatie van de melodieën uit Octoëchos

Op de tot nu toe enige studio-opname, gemaakt in 1964, zingt één zangeres, Dragoslava Nikolić, zowel de
sopraan- als de altpartij (zie hoofdstuk III).
613
Het bestaat ook in de versie voor twee stemmen, recitant en piano (zie hoofdstuk III).
614
Het huidige Kroatië.
615
Marić, cd-booklet Prag sna, Terpsihora, Belgrado, 1997.
616
Het huidige Slovenië.
617
Ljubica Marić woonde de première in Warschau niet bij. Blijkbaar was ze niet tevreden met de manier
waarop de musici van het Ensemble ‘Slavko Osterc’ haar muziek hebben uitgevoerd en daarom sprak ze
weinig over de omstandigheden van deze première. Ook gaf ze bij de andere uitvoeringen de voorkeur aan de
versie met strijkorkest. Het is interessant dat Marius Flothuis, die de muziek van Marić nog uit de ISCMfestival in Amsterdam kende (1933), wel op de première in Warschau was. Voor hem was dat de enige
informatie over de componiste voor wie hij zijn leven lang respect had (zie hoofdstuk II en III). In de
catalogus van Ljubica Marić’ werken, die de Servische Academie van Wetenschap en Kunst in de jaren
tachtig heeft gepubliceerd, staat een gegeven dat Ljubica Marić op het International Rostrum of Composers
in Parijs in 1965 de tweede prijs kreeg voor dit werk. Dit gegeven is nergens anders bevestigd en zelf sprak
de componiste daar nooit over.
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Beide composities hebben maar één overeenkomst en dat is de bron: gezangen uit de vijfde
modus van Mokranjac’ Octoëchos. De andere muzikale en structurele eigenschappen zijn
over het algemeen verschillend.
De vijfde modus van de Octoëchos is de plagale modus van de eerste. De melodieën
hebben volgens Mokranjac meestal de eigenschappen van een kleintertsachtige tonaliteit
(de halve toon ligt tussen de tweede en de derde trap). Ze beginnen op de eerste of de
tweede trap en hun omvang gaat meestal tot de vijfde trap, heel zelden tot de verhoogde
zesde. Bij de dalende melodieën is de vierde trap vaak ook verhoogd en daardoor ontstaat
een overmatige secunde tussen de vierde en de derde trap.618 Soms kunnen de melodieën tot
de vijfde trap onder de eerste gaan en dan hebben ze een verlaagde zevende, of een
verhoogde zesde trap.
Voor de cantate The Threshold of Dream koos Ljubica Marić het begin van de derde
melodie van de vijfde modus (Voorbeeld No. 243). De intervallen van het begin van deze
melodie zijn identiek aan de intervallen van de gekozen melodie uit de eerste modus, die
Marić voor de compositie Octoïcha 1 gebruikte: een reeks van secundes met, ten slotte, een
kleine terts omlaag (zie de tekst over Octoïcha 1). Deze gelijkenis komt natuurlijk door het
feit dat de vijfde modus de plagale modus van de eerste is, maar de componiste koos
waarschijnlijk precies deze melodie voor haar cantate om de verbinding tussen de
composities van deze cyclus nog sterker te maken. Toch komt deze melodie nooit expliciet
voor in de cantate The Threshold of Dream. Dat is een van de meest belangrijke
eigenschappen van deze compositie – het ontbreken van de expliciete manifestatie van de
oorspronkelijke melodie - waarmee het verschil tussen deze en de andere composities van
de cyclus Music of Octoëchos groot is. Deze melodie is aan het begin van de altpartij
herkenbaar, maar alleen als het (verkorte en op de tweede trap beginnende) melodische
schema daarvan (Voorbeeld No. 244).
Voor de compositie Ostinato super thema Octoïcha werd het eerste deel van de eerste
melodie uit de vijfde modus als basis voor het thema gekozen (Voorbeeld No. 245). Het is
al door de titel duidelijk dat het thema in dit werk een heel belangrijke rol heeft. Het is de
kern van de compositie en is vanaf het begin tot het eind voortdurend aanwezig. Het thema
is in deze muziek door een ostinato verwezenlijkt. Het vertegenwoordigt een andere,
nieuwe manier van omgaan door Marić met de oorspronkelijke melodisch-ritmische bron
in de cyclus Music of Octoëchos. Nergens in de hele cyclus is het thema zo prominent en
zo belangrijk als in dit werk en nergens is het thema zo trouw gebleven aan de melodie van
Octoëchos. Marić heeft alleen minimale interventies aangebracht: zowel het melodische als
het ritmische element is bijna helemaal intact gebleven (Voorbeeld No. 246). Dat maakt
ook een groot verschil met de andere composities uit dezelfde cyclus. In de andere werken
is juist het ritme het domein voor de muzikale veranderingen geweest, maar hier keerde
Marić terug tot een simpele vocale ritmische eenvoud, zoals in de oorspronkelijke
Byzantijnse liturgische uitvoeringspraktijk de traditie was. Toch ondergaan zowel het
melodische als het ritmische element van dit thema tijdens de compositie kleine, bijna
onmerkbare veranderingen.619 Dat is de muzikale reflectie van het filosofische motto dat de
componiste aan het begin van dit werk schreef: In moving it stands still – in standing still it

618
619

Daarom heeft deze modus ‘een oriëntaalse kleur’, aldus Mokranjac (zie tabel in hoofdstuk V).
Zie pagina 146.
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moves (Voorbeeld No. 247).620 Ook verklaarde ze het in een commentaar op deze
compositie:
Ostinato super thema Octoïcha presents an exceptional task for the pianist. Though
technically simple, reduced to the level of fingertraining exercises for children, it
calls for absolute peace and uniformity, regardless of what goes on in the orchestra,
which requires all expressiveness, all manners, and obtrusiveness, particularly
romantic, to be abandoned. The contrast of sound between the piano and orchestra
echoes the words in the score: In moving it stands still – in standing still it moves. 621
Het gebruik van de thema’s en de structuur van de composities
PRAG SNA (THE THRESHOLD OF DREAM)

De vorm van deze cantate is volkomen op de tekst gebaseerd. De tekst wordt lineair
gepresenteerd (gezongen of gesproken) zonder herhalingen van de woorden of de zinnen.
Het betekent dat The Threshold of Dream een doorgecomponeerd werk is. De
zangstemmen wisselen elkaar af met steeds nieuw melodisch materiaal. Deze compositie
kent geen thema’s en deze eigenschap toont verwantschap met de athematische manier van
componeren die Ljubica Marić tijdens haar studie in Praag had geadopteerd (zie hoofdstuk
IV). Toch vormen de melodische lijnen, die aan de Octoëchos ontleend zijn, een algemeen
kader van deze cantate.
De melodie van het Octoëchosgezang wordt nauwelijks expliciet neergezet, meestal
gedeeltelijk of gemaskeerd, en de componiste maakte in dit werk een reductie van de
modus door alleen de belangrijkste eigenschappen daarvan te gebruiken. Dat is ook het
geval bij het eerste optreden van de alt aan het begin van de compositie (‘Za ljubav onoga
čemu si obećan...’ (‘For love of what you pledged yourself to...’)). Het gaat wel om de
(getransponeerde en verkorte) melodie van de Octoëchos, maar gemaskeerd door vele
herhalingen van de reine prime (Voorbeeld No. 244). Dat is de meest expliciete toepassing
van de Octoëchosmelodie in de hele compositie. Maar juist deze herhalingen van dezelfde
toon vormen, samen met de kleine omvang van de oorspronkelijke melodie, een specifieke
eigenschap van de zangpartijen, kenmerkend voor de hele compositie: de gezongen
melodieën hebben een recitativo-achtige structuur.
Alle andere vocale verschijningen van de delen van de oorspronkelijke Octoëchosmelodie
bevinden zich in de altpartij. De eerstvolgende verschijning (‘Svoje noževe na pragu ostavi
i ako te bude strah’ (‘Leave your knives on the threshold even if you are afraid’)) toont
alleen het begin van de melodie, gekenmerkt door de intervallen van een kleine secunde en
een kleine terts (Voorbeeld No. 248). Dit deel van de Octoëchosmelodie wordt ook door
een aantal instrumenten ondersteund. Bij de volgende verschijning van de
(getransponeerde) Octoëchosmelodie, in het gedeelte ‘Jer neće se nikada više takav
razlistati dan...’ (‘Never again will such a day be in full leaf…’), gebruikte de componiste
een belangrijke eigenschap van de vijfde modus: de overmatige secunde (Voorbeeld No.
Dit motto maakt ook deel uit van de filosofisch-poëtische bundel Tablice (Tafelen) van Marić die zij
tussen 1957 en 1975 schreef. De filosofische achtergrond ligt in het taoïsme en het confucianisme (zie
hoofdstuk II). Het is niet bekend of de componiste eerst deze compositie en daarna het motto (epigram)
schreef of andersom.
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249a, No. 249b en No. 243).622 De omvang van de melodie bij Voorbeeld No. 249a is klein
(een kwart), de melodie bestaat uit vier tonen (c, des, e, f) en het interval van de
overmatige secunde is zeven keer (!) aanwezig.623 De laatste vocale verschijning van de
Octoëchosmelodie ligt aan het eind van de compositie, bij het laatste optreden van de alt
(‘Obezoružan i nepobedan usni...’ (‘Disarmed and invincible, sleep…’)) (Voorbeeld No.
250). Deze melodie staat in verband met het laatste segment uit de gekozen melodie uit de
Octoëchos.
De melodische elementen die hun oorsprong hebben in het uitgekozen Octoëchosgezang,
bevinden zich ook in de orkestpartijen. Daar zijn ze nog minder expliciet dan in de
altpartij. De eerste instrumentale verschijning van de gezangmelodie is door octaafachtige
sprongen gemaskeerd en baseert zich op secunde-intervallen (Voorbeeld No. 251). De
melodie is getransponeerd en bevindt zich in de fluit- en klarinetpartij. Ook de
trompetpartij draagt segmenten van de gezangmelodie (Voorbeeld No. 252 en Voorbeeld
No. 253). Een meer expliciete verschijning van de melodische eigenschappen van de vijfde
modus (met de overmatige secunde) bevindt zich ook in het orkestgedeelte (Voorbeeld No.
254). Dit is een voorbeeld waar de componiste een andere eigenschap van de vijfde modus
gebruikt – de alteraties. In de gezangen van de vijfde modus zijn chromatische
veranderingen continu aanwezig binnen de melodieën (Voorbeeld No. 255). De alteraties
liggen, volgens Mokranjac, vooral op de derde en de vierde trap (zie tabel in hoofdstuk V).
De melodische eigenschappen van de gezangen kunnen soms de klanken van de
Balkanvolksmuziek suggereren.624 Dat tonen twee orkestgedeeltes (Voorbeeld No. 256 en
Voorbeeld No. 257). Ze zijn op de intervallen van secundes en kleine terts gebaseerd (soms
in de omkeringen) en ze hebben een dansachtige ritme, soms aangezet door kleine
notenwaarden met een ornamenteel karakter.
Dat alles betekent dat algemene melodische eigenschappen van deze compositie zijn: 1. de
melodieën zijn declamatorisch; 2. ze zijn vaak op één toon georiënteerd; 3. de omvang is
zeer beperkt; 4. de meest gebruikte intervallen zijn reine prime, grote en kleine secunde en
kleine terts, met de omkeringen (meestal septimes en octaven, minder sexten). Vooral de
melodieën van de sopraanpartij en de hogere instrumentale partijen (fluit, klarinet, trompet,
harp en violen) hebben grote sprongen (omkeringen) (Voorbeeld No. 258), terwijl voor de
melodieën van de altpartij en de lage instrumenten een zeer beperkte omvang kenmerkend
is (Voorbeeld No. 249a).
Het ritme is ten opzichte van de bron meer genuanceerd, vooral in de instrumentale
partijen (Voorbeeld No. 259). Bij de vocale partijen is het ritme eenvoudiger, op het
declamatorische principe gebaseerd (Voorbeeld No. 244).
Het harmonische aspect van deze compositie toont een diversiteit in vergelijking met de
andere werken van deze cyclus, hoewel er wel verbindingen met de al gebruikte
harmonische procédés aanwezig zijn. Ten eerste bestaan in deze compositie geen
samenklanken die een gevolg zijn van onafhankelijke melodische lijnen. Zoals in de
andere werken van Marić zijn de secundesamenklanken voor het harmonische aspect van
deze cantate ook kenmerkend. De harmonie is nog sterker afhankelijk van de modale basis
met sporadische aanwezigheid van de harmonische eigenschappen van het dur622

Bij een aantal Octoëchosgezangen van de vijfde modus is dit interval maar een keer aanwezig en dan aan
het eind (cadensformule).
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mollsysteem. In deze compositie heeft Marić de tonen van het Octoëchosgezang in een
reeks gezet die niet alleen het melodische, maar ook het harmonische aspect van de
compositie bepaalt.
De afhankelijkheid van het harmonische aspect van de modale basis wordt in deze
compositie op verschillende manieren verwezenlijkt. Een van de meest belangrijke
manieren van bewerken van de modale basis is het vormen van de verticalen met de tonen
van het Octoëchosgezang (in dit geval de tonen van het uitgekozen segment van het
gezang, Voorbeeld No. 243). Het meest aansprekende voorbeeld van dit procédé is het
begin van de compositie (Voorbeeld. No. 260). In dat gedeelte, dat de transpositie van de
gezangmelodie in Bes toont en waar alle tonen van het gezang werden ingezet, zijn alle
melodische lijnen en de harmonische verticaal uitsluitend uit deze reeks tonen gemaakt: a,
bes, c, des, es. Dat betekent dat de verbinding met de modale bron extreem nauw is, omdat
het complete begin van deze compositie alleen uit de tonen van dat gezang bestaat. Dit
procédé verwijst naar de dodecafonie en betekent een meer geprofileerde versie van dat
procédé dat Marić al in het eerste deel van het Byzantine Concerto heeft gebruikt (zie de
tekst over Byzantine Concerto).
De tweede manier is een poging tot reductie van de modus. In deze compositie blijkt dat de
drie tonen a, c, cis (des) zowel voor de hele melodische als voor de harmonische structuur
bepalend zijn. Als wij de toonreeks van de getransponeerde gezangmelodie bekijken (a,
bes, c, cis(des), es), blijkt de groep van de volgende drie tonen - a, c, cis(des) - de reductie
van deze modus te zijn. Deze drie tonen vertegenwoordigen de intervallen van de modus:
een kleine terts en een kleine secunde. Daardoor toont de reductie de twee belangrijkste
elementen van de Octoëchosmodi (en niet alleen van een bepaalde modus): de (kleine)
secunde is het vaakst gebruikte interval en de kleine terts is het kenmerkende interval voor
de cadensformules.625
De toon a heeft, bijvoorbeeld, een centrale rol in het eerste sopraangedeelte (Voorbeeld
No. 261). Deze toon domineert in de zangmelodie, met een omgeving die aan het begin uit
de tonen g en e bestaat. De drie genoemde tonen (e, g, a), als een reeks, hebben een
achtergrond in de Balkanvolksmuziek.626 Een ander voorbeeld toont de transpositie van het
Octoëchosgezang in A (Voorbeeld No. 258). De toon c domineert zowel melodisch als
harmonisch het begin van de compositie, als de tweede trap (in Bes), waarmee een sterke
verbinding met de structuur van de vijfde modus is verwezenlijkt (Voorbeeld No. 260).627
De toon cis (des) wordt meestal als pedaaltoon gebruikt. Dat tonen de Voorbeelden No.
262 en No. 263. De aanwezigheid van alle drie de tonen (a, c, cis) is heel duidelijk aan het
eind van de compositie (Voorbeeld No. 264).
Ook de toon bes, als deel van de bovengenoemde reeks, speelt in harmonisch opzicht een
rol, die veel kleiner is dan die van de gereduceerde reeks a-c-cis. Zo staat, bijvoorbeeld,
625

Dat vormt de basis voor de latere compositorische benadering van de Octoëchosmodi in het oeuvre van
Marić. In de werken van haar laatste periode gebruikte zij uitsluitend gereduceerde modi (of bepaalde
formules) (zie hoofdstuk VII).
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drietonenreeks bij de tweede groep infrapentatonale toonladders en dat is de zogenoemde infrapentatoniek
‘met een sprong’, omdat het interval van een terts daar ligt. De andere groep is de ‘geleidelijke’
infrapentatoniek, die uit de intervallen van primes en secunden is gevormd (zie voetnoot 342).
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aan het begin van de compositie de gezangmelodie in Bes (Voorbeeld No. 260). Soms
krijgt de toon bes de functie van pedaaltoon (Voorbeeld No. 265). Daarnaast vormen de
tonen des en bes - als een kleine terts - de harmonische basis, zoals in het gedeelte van de
altpartij met de tekst ‘Tu gde je tvoja moć ostavi oružje…’ (‘Lay down your weapon there
where your power lies...’), waarmee de suggestie (in de harmonische verticaal) met de
cadensformules van het Octoëchosgezang is aangegeven (Voorbeeld No. 266). Ook de
tonen a en bes bevinden zich soms als tweeklank samen in de verticaal, waarmee
dramatische accenten worden gevormd, zoals in Voorbeeld No. 263 (maat 87).
Voor de orkestratie van de cantate The Threshold of Dream is karakteristiek dat met name
de hoge blazers (fluit, klarinet en trompet) en de hoge strijkers (violen en altviolen) de
belangrijke melodische rol hebben (Voorbeelden No. 251, No. 252, No. 253, No. 254, No.
256, No. 257). Daarnaast is de harp, zoals in andere werken van deze cyclus, een
belangrijk instrument voor het creëren van de verbinding met de Byzantijnse muzikale
wereld (Voorbeeld No. 267).628 Een andere verbinding met de vorige werken van de cyclus,
in het opzicht van de orkestratie, is de aanwezigheid van de trompet. In deze cantate
bevindt zich de trompet tussen de houtblazers, eigenlijk op de plaats van de hobo, en heeft
een paar solofragmenten, die in verband staan met de melodische bron (Voorbeelden No.
252 en No. 253).629
In deze compositie gebruikte Marić de menselijke stem ook in de rol van recitant. Voor de
eerste keer in haar oeuvre gebruikte Marić het Sprechgesang. In het eerste sprekende
gedeelte (‘Na polju strasti...’ (‘In the field of passion…’)) is de intonatie van de recitatieve
melodie vaag aangegeven, terwijl het ritme heel strikt is (Voorbeeld No. 268). En in het
tweede gedeelte is de intonatie aan het begin wel strikt angegeven, met een dalende lijn tot
het slot (Voorbeeld No. 269).
OSTINATO SUPER THEMA OCTOÏCHA

Deze compositie heeft twee afzonderlijke structurele niveaus: 1. het ene niveau is het
thema zelf, dat continu door de piano wordt gespeeld; en 2. het andere niveau zijn de
muzikale situaties in het orkest (strijkers en harp). De vorm en de structuur van dat werk
worden bepaald door de interactie tussen deze twee niveaus. Die interactie wordt op drie
manieren verwezenlijkt: 1. de piano en het orkest brengen volkomen verschillend muzikaal
materiaal (Voorbeeld No. 270); 2. het orkest heeft hetzelfde muziekmateriaal als de piano,
maar ze spelen niet samen (Voorbeeld No. 271); 3. de piano en het orkest spelen het thema
tegelijkertijd (Voorbeeld No. 272). De vorm van dit werk kan als een boog worden
beschreven: 1. de compositie begint met een grote thematische afstand tussen het orkest en
de piano; 2. daarna naderen deze twee eenheden elkaar langzaam en geleidelijk, maar nietsymmetrisch, in de richting van het thema (de afstand wordt kleiner); 3. het eind van het
eerste gedeelte van de compositie wordt gekenmerkt door het gezamenlijk spelen van het
thema; 4. de brug tussen de twee gedeeltes wordt gevormd door de cadens van de solo
harp; 5. het tweede gedeelte begint weer met een thematische afstand tussen het orkest en
de piano; 6. orkest en piano naderen elkaar weer in de richting van het thema (met de
harp); 7. daarna wordt het thema door de piano gespeeld met begeleiding van het orkest; 8.
en het slot toont de definitieve afstand, terwijl de piano de indruk geeft dat het thema zich
eindeloos voortzet. Een belangrijk onderdeel van de vorm is het principe van organum dat
628
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in dit werk is toegepast (Voorbeeld No. 273). Dit principe vertegenwoordigt een manier
van archaïsatie in de muziek van Marić (zie hoofdstuk VIII).
De melodie (of het thema) - aanwezig in de pianopartij - heeft de meest belangrijke rol in
deze compositie. Er zijn geen melodische verschillen tussen de melodie van het
Octoëchosgezang uit de vijfde modus en het thema van dit werk: 1. de centrale tonen zijn f
en g (de eerste en de tweede trap);630 2. de omvang van de melodie is een octaaf (gezien de
hele melodische lijn in de piano)631 (Voorbeeld No. 274); 3. de meest frequente intervallen
zijn reine prime, grote en kleine secunde en kleine terts, en zelden komen de intervallen
grote terts en reine kwart voor; 4. alteratie is ook aanwezig (als eigenschap van de vijfde
modus) en het gevolg daarvan is het interval van de overmatige secunde (Voorbeeld No.
275). De componiste gebruikte alle belangrijke eigenschappen van de vijfde modus en
vormde als gevolg daarvan het thema dat in het hele werk de volgende tonen heeft: d-e-f-gas(a)-bes(b)-c (Voorbeeld No. 245, de onderste rij). De beide alteraties (as-a en bes-b)
komen uit het oorspronkelijke gezang voort. De lengte van de melodische frasen is steeds
anders en de frasen beginnen vaak met verschillende tonen (hoewel de tonen g en f het
meest prominent zijn). Tijdens de hele compositie wordt het thema in de pianopartij
herhaald in octaven (Voorbeelden No. 276a en No. 276b). Ook is de relatie tussen de
geaccentueerde en niet-geaccentueerde tellen van de melodische lijnen en de maten
verschillend bij elke frase, vooral omdat de maatwisseling, die bijna elke maat plaatsvindt,
voortdurende metrische veranderingen met zich meebrengt. De veranderingen van richting
in de melodische lijnen zijn altijd zonder metrisch accent en de frasen beginnen zelden aan
het begin van een maat. Daarom is het ook mogelijk te zeggen dat in deze compositie één
melodische lijn, die strikt uit een aantal bepaalde tonen en intervallen is gemaakt, door het
hele werk stroomt. Deze lijn (het thema) blijft qua ritme, dynamiek (op één uitzondering
na), tempo en articulatie door de hele compositie hetzelfde. Het ritme is volkomen
eenvoudig (zoals bij de Octoëchosgezangen), gemaakt uit kwartnoten, met toegevoegde
halve noten en achtsten (Voorbeeld No. 277). Het thema is in het grootste deel van de
compositie eenstemmig (gespeeld in octaven), terwijl het aan het eind in samenklanken
wordt gezet (Voorbeeld No. 278).
Het melodische aspect in de orkestpartijen kent drie onafhankelijke eenheden, die in
verband staan met de vorm van dit werk: 1. het melodische materiaal is onafhankelijk van
het thema; 2. het melodische materiaal is voortgekomen uit het thema en 3. het thema zelf.
Het onafhankelijke melodische materiaal wordt gekenmerkt door chromatiek
(secundebewegingen) en grote sprongen. De vage, amorfe melodische lijnen zijn het
belangrijkste kenmerk van deze eenheid (Voorbeeld No. 270). Het ritme is in dit geval
complexer dan bij het thema en blijft zonder enige puls.
Het melodische materiaal dat uit het thema is voortgekomen kent twee profielen: 1. de
begeleiding van het thema (Voorbeeld No. 279) met een harmonische functie, en 2. de
melodische bewegingen die ongesynchroniseerd met het thema lopen. Vaak zijn deze
bewegingen verkorte segmenten van het thema, die zich in de korte onderbrekingen van de
doorloop van het thema bevinden (Voorbeeld No. 271, maat 18-21). Soms hebben deze
segmenten een dansachtig karakter (Voorbeeld No. 280), met de voor de
Balkanvolksmuziek typische maatsoorten 7/8 en 5/8. In deze compositie heeft de harp een
aparte melodische rol. Soms speelt deze het thematische materiaal samen met de strijkers
630
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(Voorbeeld No. 271) en soms is de harp het enige instrument (naast de piano) dat het
thematische materiaal heeft. Dit materiaal is soms aangegeven door een beweging van het
herhaalde secunde-interval (Voorbeeld No. 281) en soms is de melodie meer ontwikkeld
en ritmisch veranderd (Voorbeeld No. 282). Helemaal apart in de harppartij staat de
cadens, een rustpunt dat de compositie in twee delen verdeelt (Voorbeeld No. 283). Het is
een trage, pulsloze, ad libitum uitwerking van het thema, gespeeld in samenklanken.
Behalve door de pianopartij wordt het thema ook door de andere instrumenten gespeeld.
De verschijning van het thema in het orkest gebeurt op twee wijzen: het orkest speelt het
samen met de piano en het orkest speelt het zonder de piano. De segmenten van het thema
in het orkest zijn kort (enkele maten), bevinden zich in de korte pauzen van het pianoostinato en zijn in de vorm van organum geschreven (Voorbeeld No. 273 en Voorbeeld No.
284). De strijkers (behalve de eerste violen) spelen de eerste keer het thema in een inverse
parallellie met een kwart als het beginnende interval in de verticaal (bes bij de altviolen en
cello’s, es bij de tweede violen en contrabassen, Voorbeeld No. 273).632 De tweede keer
(ook een inverse parallellie) zijn de basisintervallen tussen de orkeststemmen kwarten en
kwinten. Het thema wordt maar één keer door bijna alle instrumenten gespeeld (de
contrabas uitgezonderd) en dan ook niet op dezelfde manier (Voorbeeld No. 272). Het
thema in de pianopartij heeft een andere melodische beweging dan het thema in het orkest.
In feite is het thematische materiaal van het orkest ook in de vorm van organum gezet, met
een kwart- en kwintachtige parallellie tussen de orkeststemmen. Daar verschilt de
altvioolpartij melodisch van de andere instrumenten. De altviolen hebben namelijk een
zeer beperkte melodie (een grote secunde omhoog en een grote secunde omlaag van de
basistoon g), gefocust op deze toon (g) en dat doet denken aan het bespelen van de gusle,
een eensnarig instrument uit de zuidwestelijke Balkan.633 Ook is de articulatie van het
thema in de piano en het (organum) thema in het orkest anders. Het orkest speelt de noten
met een kleine onderbreking na elke noot, waardoor een marsachtige indruk wordt
gecreëerd, terwijl de piano het thema legato speelt.
Het harmonische aspect van deze compositie komt overeen met Marić’ The Threshold of
Dream, maar het is hier nog strikter. In Ostinato super thema Octoïcha is de reeks van de
tonen d-e-f-g-as(a)-bes(b)-c, afkomstig uit Octoëchosmelodie, niet alleen bepalend voor
het thema, maar ook voor de harmonie. Van deze reeks is de complete compositie Ostinato
super thema Octoïcha gemaakt, zowel melodisch als harmonisch. Daarmee is de maximale
afhankelijkheid van de bron (Octoëchosgezang) bereikt, waaruit alle klanken en
samenklanken zijn ontstaan. Aangezien de vijfde modus de eigenschappen van een molltoonladder heeft, en omdat de oorspronkelijke gezangmelodie door Mokranjac in F is
genoteerd, wekt de basistonaliteit van dit werk de indruk van tonaliteit in F. Vaak zijn in
dit werk bitonale structuren aanwezig, zoals samenklanken in F (met tweeslachtige terts)
en in A (Voorbeeld No. 285, maat 1-4). De bipolariteit tussen a en f is ook hoorbaar in
Voorbeeld No. 286, waar de toon a de pedaaltoon is, terwijl het modale centrum in dat
gedeelte van de melodie een f is. Deze bipolariteit, die sporadisch door de hele compositie
te horen is, komt direct uit de aanwezige alteratie as-a in de aangegeven reeks. Ook de
toon g kan het modale middelpunt zijn, omdat deze de centrale toon van de gezangmelodie
is. De toon g in de contrabas (flageolet) en de harp aan het begin van de compositie
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introduceert de eerste toon van het thema (Voorbeeld No. 287) en dezelfde toon g
(flageolet) zit in de bas tijdens het gezamenlijke spelen van het thema (Voorbeeld No.
272). Het sologedeelte van de harp is harmonisch ook modaal en is, net als de
organumgedeeltes, op basis van parallellie gemaakt, waar kwarten, kwinten en octaven de
samenklanken vormen (Voorbeeld No. 283). De parallellies zijn op de samenklanken d-a-d
en es-bes-es gebaseerd. Naast de modale en op de dur-molltoonladders gebaseerde
samenklanken bestaan in dit werk ook uit secunde-intervallen gevormde samenklanken. Ze
zijn heel prominent in de orkestgedeeltes die geen melodische verbindingen met het thema
hebben (Voorbeeld No. 287, maat 6, strijkers en Voorbeeld No. 288) en zij vormen de
grote afstand tussen het thema en het melodische materiaal in het orkest. Deze
samenklanken bevinden zich ook aan het eind van de compositie, bij de laatste
verschijning van het thema (Voorbeeld No. 289).
De orkestratie van Ostinato super thema Octoïcha heeft als voornaamste eigenschap de
gezamenlijke klank van de piano en de harp. Deze klankcombinatie, die Marić in Octoïcha
1 voor het eerst heeft gebruikt en daarna in het Byzantine Concerto ontwikkeld, krijgt in dit
werk haar verdere uitwerking. Soms gaat de harp de piano voor (Voorbeeld No. 287, maat
6), soms is die de drager van een ander ostinato dat tegelijkertijd met het thema loopt
(Voorbeeld No. 290), soms is de harppartij de parallelle navolger van het thema
(Voorbeeld No. 289) en soms ligt in deze partij een verkorte (en versnelde) spiegeling van
het thematische materiaal (Voorbeeld No. 282). Al deze voorbeelden tonen maar één rol
van de harp ten opzichte van de piano: de harppartij geeft een extra (parallelle) dimensie
aan het doorlopende ostinato van deze compositie. Het is het best te horen in de harpcadens
(Voorbeeld No. 283): de verticaal van de cadens is gebaseerd op de samenklanken van
octaaf, kwart en kwint, waarvan men denkt dat ze de basis van de harmonie in het Antieke
Griekenland waren.634
De ontwikkelingen van Marić’ esthetisch-filosofische principes in Ostinato super thema
Octoïcha zijn gedeeltelijk vastgelegd in het motto van het werk: In moving it stands still –
in standing still it moves.635 De idee van de componiste was om de continuïteit van de tijd
in de muziek te verklanken.636 Deze idee heeft te maken met haar filosofische gedachten,
die zij in haar poëtische bundel Tablice, in de bundel Zapisi en ook in diverse teksten en
interviews heeft uitgedrukt. Deze gedachte staat ook in verband met haar idee over het
belang van de oorsprong van de dingen.637 Daardoor komt de idee over de eeuwigheid naar
voren. De eeuwigheid is, volgens Marić, het gevolg van de continuerende duur van de
tijd.638 Zij koos een oorspronkelijk middeleeuws Byzantijns gezang dat ze eindeloos wilde
laten stromen en dat ze omringde met de muzikale elementen van diverse culturele regio’s
en tijdperken, op zo’n manier dat het gevoel van eenheid domineert (zie ook de tekst over
Byzantine Concerto). Daarom bevinden zich in een gezamenlijke context zowel het gezang
uit de Octoëchos, organum, antieke reminiscenties, klanken van het volksinstrument gusle
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Volgens William Pole, The Philosophy of Music, K. Paul, Trench, Trubner&co, London, 1924. Dat is een
idee die Marić ook in beperkte mate volgde. (Interview 1996.)
635
Dit staat in verband met de volgende gedachte van de componiste: ‘De bol blijft voor altijd in zijn
eeuwige herhaling in alle vormen van het bestaan - vanaf het ontstaan in een cirkel via het zijn tot het einde.’
Marić, Zapisi, p. 61.
636
‘De tijd is de afschaduwing van ons bestaan, de tijd is de afschaduwing van alles wat gebeurt.’ Ibid., p. 87.
637
Zie voetnoot 361.
638
‘misschien ben ik nog in de placenta; misschien droom ik wat er zal gebeuren; misschien bestaat nog niet
wat gebeurd is; of is al geweest wat ontstaat.’ Marić, Tablice, in Zapisi, p. 97-98.
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en dansen uit de Balkan als scherpe secundesamenklanken en gebroken melodieën met
grote sprongen.
CONCLUSIE
In de twee laatste composities van de cyclus Music of Octoëchos, de cantate The Threshold
of Dream en Ostinato super thema Octoïcha, heeft Ljubica Marić twee verschillende,
tegenovergestelde compositorische procédés voor het omgaan met het muzikale thema
gebruikt. Het ene procédé is de athematiek, verwezenlijkt in de cantate The Threshold of
Dream, die kan worden gezien als een gevolg van haar manier van componeren uit haar
eerste fase (zie hoofdstuk IV). Toch is in deze compositie het principe van de athematiek
getransformeerd in het modale muzikale kader (zowel melodisch als harmonisch), waar de
vorm van de compositie wordt bepaald door melodieën, voortgekomen uit de gezangen van
de vijfde modus van Octoëchos. Als tegenpool van het athematische principe wordt in de
compositie Ostinato super thema Octoïcha een centrale plaats aan het thema gegeven. De
hele compositie wordt gevormd door het zich continu ontvouwende thema, dat kleine
variaties ondergaat.
Voor beide composities gebruikte Marić de melodieën van de vijfde modus van Octoëchos.
Deze modus heeft het interval van een overmatige secunde als belangrijke eigenschap. De
componiste vormde de melodisch-harmonische structuur van deze werken op die manier
dat zowel de complete melodische inhoud als de harmonische verticalen uit de tonen van
de modus zijn opgebouwd. In de compositie The Threshold of Dream maakt Marić een
reductie van de gekozen modus. In deze compositie blijkt dat de drie tonen a, c, cis (des)
zowel voor de hele melodische als de harmonische structuur bepalend zijn. Aan de andere
kant verbreedt de componiste in de compositie Ostinato super thema Octoïcha de omvang
van de modus met de voor deze modus karakteristieke alteraties. Ze vormde als gevolg
daarvan het thema, dat in het hele werk de volgende tonen heeft: d-e-f-g-as(a)-bes(b)-c.
Van deze reeks is de complete compositie Ostinato super thema Octoïcha gemaakt, zowel
melodisch als harmonisch. Daarmee is de maximale afhankelijkheid van het
Octoëchosgezang bereikt, waaruit alle klanken en samenklanken zijn ontstaan. In dit werk
gebruikt ze ook de eigenschappen van organum, als een vorm van archaïsatie binnen haar
compositorische procédés.
Deze twee composities weerspiegelen twee verschillende oriëntaties van het componeren
in de 20ste eeuw: thematisch en athematisch. Ook in haar eigen oeuvre werden deze twee
oriëntaties vervlochten – de terugkeer tot het thematische principe in haar tweede fase had
zijn inhoudelijke culminatie in de werken van haar rijpe fase (met uitzondering van The
Threshold of Dream), waar het muzikale thema de kern is. Maar, te beginnen met de
cantate The Threshold of Dream werd de componiste weer naar het athematische procédé
geleid, dat het belangrijkste kenmerk is van de werken van haar laatste compositorische
fase (zie hoofdstuk VII).
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ČAROBNICA (THE ENCHANTRESS)
EN MUZIEK VOOR SLOVO SVETLOSTI (WORD OF LIGHT)
– DE TWEE LAATSTE WERKEN VAN DE DERDE FASE
HET EIND VAN DE RIJPE ARTISTIEKE PERIODE
De rijpe artistieke periode van Marić eindigde onverwacht in 1964. In november van dat
jaar is haar moeder overleden. Dat trof Ljubica Marić sterk. Zij leefde tot dat jaar haar hele
leven met haar moeder, ook tijdens de studie in Praag. De moeder, Katarina Marić, zorgde
daar in Praag voor alle dagelijkse verplichtingen en benodigdheden, terwijl Ljubica
componeerde en les gaf. Daarom was Ljubica haar moeder enorm dankbaar en ze sprak
over haar als over de persoon die haar de praktische mogelijkheden bood om haar
creativiteit tot bloei te laten komen (zie hoofdstuk II).639 Daarom droeg ze al haar
composities aan haar moeder op. De dood van haar moeder resulteerde in een lange pauze,
waarin ze weinig componeerde. Na de voltooiing van de compositie Čarobnica (The
Enchantress) in 1964 werkte Marić tot 1967 aan de muziek voor het ‘gesproken oratorium’
Slovo svetlosti (Word of Light). In die periode na de dood van haar moeder had ze het idee
om de Symphony of Octoëchos op de zesde, zevende en achtste modus van Octoëchos te
componeren en zij was in die tijd (en ook later) bezig met dat werk, dat ze nooit heeft
afgemaakt.
ČAROBNICA (THE ENCHANTRESS)
Het laatste voltooide werk van haar rijpe fase was een korte compositie voor sopraan en
piano, Čarobnica, melodijska recitacija (The Enchantress, a Melodic Recitation). Deze
compositie schreef zij op verzoek van de toen jonge zangeres Dragoslava Nikolić, die de
wereldpremière van The Threshold of Dream al had gezongen (zie hoofdstuk III). De
wereldpremière van The Enchantress was in Belgrado op 10 maart 1965 met Dragoslava
Nikolić en pianist Zoran Jovanović.
De tekst van The Enchantress is de Servische vertaling (door Veselin Čajkanović) van de
Achtste ecloge van Vergilius’ Bucolica. Deze compositie is stilistisch sterk met de cantate
The Threshold of Dream verbonden, met één groot verschil: in deze compositie gebruikte
Ljubica Marić geen citaten van de Octoëchosgezangen en geen melodieën ontleend aan of
verwant met de Balkanvolksmuziek. Daardoor verschillt het van alle werken uit dezelfde
periode.
De algemene gelijkenissen van The Enchantress met The Threshold of Dream zijn: 1. de
melodieën zijn declamatorisch, vaak op één toon georiënteerd; 2. de melodische omvang is
soms zeer beperkt (de meest gebruikte intervallen zijn de reine prime, de grote en kleine
secunde en de kleine terts) en soms met grote sprongen (meestal septimes en octaven,
minder sexten, kwinten en kwarten) en 3. gebruik van Sprechgesang (zowel met als zonder
melodische aanwijzingen) (Voorbeeld No. 291). Het ritme van de stem is strikt aan de
Servische taal gebonden, vooral aan de verdeling van de accenten, met veelvuldig gebruik
van ritmische groepen als triolen, sextolen en septolen. Het ritme in de pianopartij is meer
complex, met triolen, kwintolen, sextolen, septolen en veel arabesque-achtige bewegingen
(Voorbeeld No. 292). De harmonie volgt het principe van klankveldtonaliteit en baseert
639
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zich op dissonante samenklanken: veel noneakkoorden zoals in de andere werken van
dezelfde periode (zie hoofdstuk IV).
Ondanks de afwezigheid van de Octoëchosinvloed zijn in deze compositie soms toch vage
contouren van Octoëchosgezangen en volksmelodieën hoorbaar. Deze contouren zijn vaak
herkenbaar door het gebruik van bepaalde intervallen in de zangmelodieën. Het gaat om
geleidelijke melodische bewegingen met dominantie van secunde-intervallen en met de
beëindiging van de frase met een kleine terts omlaag (Voorbeelden No. 293, No. 294a en
No. 294b).640 In dit werk is duidelijk dat de componiste zich niet strikt bond aan een
bepaalde modus of volksmelodie, maar de contouren van dergelijke melodische structuren
gebruikte. Zij maakte er geen thema’s van. The Enchantress is een athematisch werk.
Hoewel The Enchantress geen werk is waar Marić de volks- en kerkmuziek gebruikte,
roepen de vage melodische associaties met de Byzantijnse gezangen of volksmelodieën
een andere relatie op tussen haar werk en de Octoëchosbundel. Het betekent dat ze haar
artistieke interesse in verband met deze bundel uitsluitend op de karakteristieke melodische
formules richtte en niet meer op specifieke Byzantijnse melodieën. Daarmee introduceerde
zij een andere manier van componeren (in haar relatie tot de muzikale bronnen), die in haar
laatste artistieke periode volledig tot uiting zou komen (zie hoofdstuk VII).
MUZIEK VOOR HET GESPROKEN ORATORIUM ‘SLOVO SVETLOSTI’ (WORD OF
LIGHT)

In 1960 kwam Ljubica Marić, samen met een van haar vrienden, de schrijver Zoran Mišić,
op het idee om een scenisch oratorium te maken op basis van middeleeuwse epische
Servische gedichten. Op die basis schreef Mišić het libretto van Slovo svetlosti (Word of
Light), een gesproken oratorium. Marić en Mišić vonden samen regisseur Vladimir Petrić
bereid om het theatrale werk te doen (zie hoofdstuk II). Het ontstaan van dat werk was
verbonden met veel problemen. Een aantal daarvan bestond uit interne, creatieve
problemen, waarvan de dood van Marić’ moeder er een was. Een tweede groep problemen
kwam voort uit de politieke omgeving in toenmalig Joegoslavië, waar oriëntatie op de
middeleeuwse cultuur werd gezien als een provocatie voor het regime (zie hoofdstuk I en
II, p. 60).
Het libretto van Mišić heeft zes delen en daarom is de ondertitel van dit scenische
oratorium ‘prikazanje u šest slova’ (mirakelspel in zes woorden). Deze zes delen hebben de
volgende titels: 1. O Zemlji slovo (Word about Earth), 2. Slovo o slavi (Word about
Glory), 3. O žrtvi slovo (Word about Offer), 4. O smrti slovo (Word about Death), 5. Slovo
radosti (Word of Happiness) en 6. Slovo ljubavi (Word of Love). Aanvankelijk was
Ljubica Marić van plan om voor het hele oratorium nieuwe muziek te componeren, maar
dat is niet gerealiseerd, vooral door de eerder genoemde problemen. Daarom besloot Marić
voor de première, die op 20 februari 1967 in Novi Sad werd gehouden, delen uit haar
cyclus Muzika oktoiha (Music of Octoëchos) te gebruiken.641 Toch heeft Marić een aantal
koordelen speciaal voor dit oratorium gecomponeerd, waarschijnlijk rond 1962.642 Daarom
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Zie hoofdstuk IV en V.
Tijdens de voorstellingen werd de gehele muziek live uitgevoerd.
642
Men vermoedt dat zij deze stukken rond 1962 heeft gecomponeerd vanwege twee grondredenen: 1. na de
dood van haar moeder, in 1964, heeft Marić jarenlang niet gecomponeerd (ze was bezig met geïmproviseerde
muziek) en 2. in het dagboek van Petrić over het ontstaan van het oratorium Word of Light wordt vermeld dat
Marić in 1962 bezig was met componeren van muziek voor dit oratorium (zie hoofdstuk II).
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kan men over het gesproken oratorium Slovo svetlosti niet spreken als over een aparte
compositie, maar als over een scenisch werk waarin muziek van Marić is gebruikt (zie
hoofdstuk III). In het eerste en het tweede deel van dat oratorium gebruikte zij de muziek
van Byzantine Concerto, in het derde deel muziek uit Octoïcha 1 en Ostinato super thema
Octoïcha (de eerste helft), in het vierde deel het eind van Ostinato super thema Octoïcha
en in het vijfde muziek uit Octoïcha 1.643 Voor het begin van het vierde deel componeerde
Marić een a capella koorstuk, Tužbalica (Lament), voor het eind van het vijfde deel
componeerde zij ook een koorstuk, getiteld naar het gezongen vers, Raduj se, vaseljeno
(Universe, rejoice), en voor het zesde deel componeerde ze de vocaal-instrumentale
Pastorala (Pastoral).
In 2006 en in 2008 zijn er in de nalatenschap van de componiste (in de Servische
Academie voor Wetenschap en Kunst) manuscripten gevonden van deze drie
koorsegmenten. De twee laatste delen zijn niet in hun geheel bewaard. De Servische
componiste Mirjana Živković heeft gedurende 2008 en 2009 gewerkt aan de redactie en de
voltooiing van dat koordrieluik, waaraan de titel Tužbalica, Pastorala i Himna (Lament,
Pastoral and Hymn) is gegeven.644 In de geredigeerde versie en onder die titel is de
compositie in juni 2009 voor Radio Belgrado opgenomen, met medewerking van het Koor
en het Kamerensemble van Radio Televisie Servië en de dirigent Mladen Jagušt. De eerste
concertuitvoering was in het kader van het Belgrade Music Festival (BEMUS) op 6
oktober 2009, toen dirigent Premil Petrović optrad met hetzelfde koor en ensemble.
Tužbalica (Lament) is gecomponeerd voor koor a capella en dit stuk is compleet bewaard.
De enige gebruikte tekst is het woord ‘avaj’ (helaas) en de hele compositie is geschreven in
samenklanken van kleine en grote secunden, septimes en nonen. Er zijn drie gedeeltes in
dit korte stuk, die de vorm aa1bcbc hebben. Het eerste gedeelte (a, Andante, = ca. 80) is
vier maten lang (die worden herhaald), met een karakteristieke beweging in de sopranen
van een grote secunde omhoog (Voorbeeld No. 295). Het gedeelte a1 wordt gekenmerkt
door de beweging in de sopraanpartij van een grote secunde omlaag op dezelfde
toonhoogte als in het a-gedeelte (c-d, d-c) (zie datzelfde voorbeeld). Voor het tweede
gedeelte (b), dat vijf maten lang is, zijn grotere sprongen omhoog kenmerkend, in de alten sopraanpartij (een octaaf, een verminderde octaaf en een verminderde kwart)
(Voorbeeld No. 296). Het derde gedeelte (c) heeft de tempoaanduiding Pocchissimo
animato en wordt aanvankelijk gekenmerkt door dalende melodische bewegingen
(Voorbeeld No. 297). De tweede verschijning van het c-gedeelte duurt 13 maten en eindigt
met een herhaald slotakkoord (cis-dis-e) in een echo-effect (Voorbeeld No. 298). Dit stuk
wordt vooral gekenmerkt door de homofone structuur van de stemmen (volgens het
syllabische principe). In Tužbalica (Lament) gebruikt de componiste een oud traditioneel
ritueel van het klagen op de kerkhoven en daarmee staat dit stuk in verbinding met het
vierde deel van de cantate Songs of Space. Toch is hier de harmonische verticaal, in de
vorm van dissonante samenklanken, veel scherper van klank, omdat Marić de indruk van
ongetemperdheid wilde suggereren (zie de tekst over Songs of Space).645
Het enige vocaal-instrumentale gedeelte in dit drieluik is Pastorala (Pastoral). Tevens is
Volgens Milin, ‘Slovo svetlosti, O obrednosti u pozorištu’.
Het koorstuk Raduj se, vaseljeno (Universe, rejoice) is vanwege zijn hymnische karakter door de
componiste Mirjana Živković als slotdeel van dit drieluik gekozen (zie hoofdstuk III).
645
De klaaggezangen in de traditionele muziek van de Balkan zijn ongetemperd. Volgens Dević, Uvod u
etnomuzikologiju.
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dit stuk het langste (ca. 8 minuten). Het is geschreven voor gemengd koor en een
instrumentaal septet: piccolo, klarinet, hoorn, harp, piano en twee violen. Voor dit gedeelte
gebruikte Marić, volgens het libretto van Mišić, verzen uit het poëem Slovo ljubve (Word
of Love) van de middeleeuwse Servische heerser en dichter Stefan Lazarević.646 De vorm
van Pastoral heeft een instrumentale introductie en een coda, terwijl het middendeel met
koor in een grote asymmetrische tweedelige vorm AA1 is opgebouwd. De hele vorm van
dit werk is een afwisseling van instrumentale (entr’actes) en gezongen gedeeltes volgens
het schema:647
A= introductie +a + entr’acte1 + a1 + entr’acte 2 +b + b1 + entr’acte 3 + c +c1 + entr’acte 4
A1= a’ + entr’acte 5 + b2 + b3 + entr’acte 6 + c2 +c3 + coda648
In de regelmatige afwisseling van vocale en instrumentale gedeeltes ligt het verschil in de
vorm van dit werk met alle andere vocaal-instrumentale werken van Marić.649 Elk gedeelte
heeft een ander vers van de tekst: de a-gedeeltes hebben het eerste vers; de b-gedeeltes het
tweede vers; het derde en het vierde vers worden declamatorisch gezongen, elkaar
afwisselend in de derde instrumentale entr’acte (door respectievelijk bassen en tenoren); en
de c-gedeeltes hebben de laatste drie verzen. In de a-gedeeltes zingt alleen het
tweestemmige vrouwenkoor, in de b-gedeeltes zingt het driestemmige vrouwenkoor (in b2
en b3 samen met de tenoren), terwijl in de c-gedeeltes het complete gemengde
vierstemmige koor zingt.
De instrumentale introductie heeft geen duidelijke melodische structuur en alle
instrumenten spelen onafhankelijke klankarabesques (Voorbeeld No. 299, maat 1-4).
Daartussen zijn de partijen van de piano en de harp karakteristiek (maat 5-8), omdat ze de
klank van klokken suggereren, zoals in Byzantine Concerto (zie de tekst over Byzantine
Concerto). In deze ‘klokachtige’ segmenten zijn de intervallen van kleine en grote terts
(omlaag) prominent (maat 5-8). Ze suggereren de cadensformules van de
Octoëchosmelodieën. In deze introductie is de toon d belangrijk als het aanvankelijke
tooncentrum. Maar rondom deze toon zijn ook de tonen des, es en e aanwezig en die zijn in
verschillende octaven geplaatst. Deze situatie is vergelijkbaar met een aantal segmenten in
de cantate The Threshold of Dream, waar de componiste de samenklanken vormt door drie
opeenvolgende tonen met korte afstand daartussen (vooral een kleine secunde) (zie de tekst
over Octoïcha 3). De melodische lijnen van de instrumentale partijen in deze introductie
worden gekenmerkt door de intervallen van grote en kleine secunde, kleine none en grote
septiem. Soms komen in dit gedeelte ook consonante tooncombinaties voor, zoals
bijvoorbeeld het gebroken kwartsextakkoord e-a-c, samen met een tweeslachtige terts
(des/cis en c) en verminderde kwint (es), zodat deze akkoorden ook een dissonante indruk
De gebruikte verzen van Stefan Lazarević’ werk Slovo ljubve voor Pastoral zijn:
Leto i vesnu Gospod sazda.
The Lord hath made both spring and summer.
Drug drugu blizu il’ telom il’ duhom.
Together we were, and close to each other, in body and in soul.
Kao skrovište carsko prebogato.
As a sanctuary, glorious and bountiful.
I nije čudo jer ljubav je Bog.
And no wonder, for love is God.
I snova da sastavimo se,
And may we be together again,
i snova da vidimo se,
and see each other again,
i snova ljubavlju da sjedinimo se.
and join again in love.
(Vertaling Draško Adžić)
Over Stefan Lazarević zie Appendix II.
647
Volgens Mirjana Živković, ‘Muzika iz Slova svetlosti – zaboravljeni horovi Ljubice Marić’ (‘Muziek uit
Word of Light – de vergeten koorwerken van Ljubica Marić’), in Prostori modernizma, p. 292-293.
648
De gedeeltes a en a’ zijn identiek qua melodie, maar metrisch anders.
649
Zie de teksten over Songs of Space en Octoïcha 3.
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geven (Voorbeeld No. 299, maat 5-6, violen). De andere instrumentale entr’actes hebben
grotendeels hetzelfde muzikale materiaal als de introductie, zoals de coda (Voorbeeld No.
300). Soms nemen de instrumentale partijen in de entr’actes getransponeerde melodische
elementen over van vorige vocale gedeeltes en dan zijn deze melodische bewegingen
verbonden met de Octoëchosformules, zoals in de tweede entr’acte (Voorbeeld No. 301 en
Voorbeeld No. 302) en in de vijfde entr’acte (Voorbeeld No. 303 en Voorbeeld No. 304).
In tegenstelling tot het grootste deel van de instrumentale gedeeltes hebben de vocale
partijen hun melodische bron in de melodieën van de bundel Octoëchos. Voor de vocale
partijen gebruikte de componiste geen thema’s die uit letterlijke citaten van de delen van
bepaalde gezangen zijn samengesteld, maar koos zij een aantal karakteristieke melodische
formules van de vierde modus om daarvan thema’s in de vocale partijen te maken.
De melodie van het vrouwenkoor in de a-gedeeltes (a, a1, a’), met de tempoaanduiding
Andante, heeft haar oorsprong in de gezangen van de vierde modus van de Octoëchos
(Voorbeelden No. 305a en No. 305b).650 De horizontale polymetrie is kenmerkend voor
deze frasen. In de a-gedeeltes is de toon a de begintoon en de eindtoon van alle muzikale
frasen binnen de toonomvang van g1 tot d2 (Voorbeeld No. 306a en Voorbeeld No. 306b).
De melodieën van de b-gedeeltes (b, b1, b2, b3), met de tempoaanduiding Allegro, hebben
hun oorsprong ook in de vierde modus van de bundel Octoëchos. Voor het begin van de
melodische beweging in het b-gedeelte gebruikte Marić een sprong van een reine kwart,
die karakteristiek is voor een aantal gezangen uit deze modus (Voorbeeld No. 307 en
Voorbeeld No. 308). Voor de c-gedeeltes is een melodie met een heel kleine omvang
kenmerkend en die is verwant met de melodieën van de vierde modus (Voorbeeld No. 309
en Voorbeeld No. 310). Bij de sopranen is deze melodie uit drie tonen samengesteld:
finalis (d), zijn leidtoon van onder (kleine secunde) en zijn leidtoon van boven (grote
secunde). De vocale stemmen lopen in deze gedeeltes, zoals bij organum, in parallelle
kwinten, kwarten en kleine septiemen en geven een tonale indruk in D.651
In de voor haar uitzonderlijke orkestratie van Pastoral, waarin geen lage instrumenten
aanwezig zijn (zelfs de pianopartij is meestal in de vioolsleutel geschreven), is, naast de
arabesques van blazers en violen, de combinatie van harp en piano kenmerkend. Net als in
de werken van haar cyclus Music of Octoëchos gebruikte de componiste deze combinatie
om de klanksfeer van Byzantium te suggereren.652 Deze combinatie is in dit stuk vaak
verbonden met het ‘klokkengeluid’, dat ook kenmerkend is voor de werken van haar cyclus
Music of Octoëchos (Voorbeeld No. 299, maat 5-8) (zie de teksten over Byzantine
Concerto en Octoïcha 3).
Op basis van deze analyse kan men concluderen dat Ljubica Marić in Pastoral, die ook
apart kan worden uitgevoerd, een andere manier heeft gevonden om de melodieën van de
bundel Octoëchos te gebruiken. Zij nam geen letterlijke melodische citaten uit de
gezangen, maar werkte uitsluitend op basis van kleinere melodische formules die
kenmerkend zijn voor een bepaalde modus (in dit geval de vierde), waarvan ze de
thematische eenheden voor de afzonderlijke delen van haar compositie vormde. In de
gedeeltes van Pastoral waar het koor zingt, is de harmonische verticaal uitsluitend uit de
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Over de modale eigenschappen van deze groep melodieën volgens Mokranjac, zie hoofdstuk V en de tekst
over Byzantine Concerto.
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Volgens Živković, ‘Muzika iz Slova svetlosti – zaboravljeni horovi Ljubice Marić’.
652 Volgens interview 1996.
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tonen van de Octoëchosmelodieën opgebouwd. Daarmee zette de componiste haar neiging
tot vorming van een modale eenheid van de melodische horizontaal en de harmonische
verticaal voort (zie de tekst over Octoïcha 3). De functionele relaties tussen de
samenklanken en de tonale indruk zijn een gevolg van de algemene eigenschap van de
vierde modus, die een majeur is met verlaagde zevende trap (zie hoofdstuk V en de tekst
over Byzantine Concerto.)
Het derde deel van dit drieluik, Himna (Hymn), is een korte a capella compositie voor
gemengd koor, gemaakt op de tekst van één zin: ‘Raduj se, vaseljeno’ (‘Universe,
rejoice’).653 De vorm van deze compositie is aba1. Binnen elk gedeelte wordt deze
melodische frase met crescendi of decrescendi gezongen, op zo’n manier dat deze frase
binnen een gedeelte twee keer een boog vanuit pianodynamiek naar forte maakt en weer
terug naar piano. De compositie begint en eindigt in pianodynamiek. De tekst is meestal
syllabisch op muziek gezet, met de aanwezigheid van kleine melodische bewegingen op
een vocaal in alten en sopranen (Voorbeeld No. 311a en Voorbeeld No. 311b). Het ritme is
eenvoudig (hymnisch) en er is horizontale polymetrie aanwezig. Dit werk is gebaseerd op
een motief (tempoaanduiding Maestoso), dat uit een grote secunde omlaag en weer
omhoog is samengesteld (Voorbeeld No. 312). Alle melodische lijnen in de a-gedeeltes
zijn uitsluitend uit deze beweging gevormd, waarmee een declamatorische indruk wordt
gecreëerd. Deze indruk wordt versterkt door het begin van het b-gedeelte (Poco più
mosso), waar deze tekst op één toon wordt gezongen (Voorbeeld No. 313). Toch is in de
melodische beweging van dat gedeelte ook een kleine terts (omlaag en weer omhoog)
aanwezig (Voorbeeld No. 314). Deze eenvoudige melodische bewegingen binnen de
omvang van een kleine secunde en een kleine terts in een muzikale frase vormt een
terugkeer naar de meest belangrijke eigenschappen van de Balkanvolksmuziek en de
Byzantijnse kerkmuziek (zie hoofdstuk IV en V en de tekst over Byzantine Concerto). In
harmonisch opzicht is dit werk een bitonale compositie, die met een majeur-drieklank in G
begint. Aan deze drieklank is een overmatige kwint (dis) toegevoegd en daaruit wordt een
bitonale harmonische structuur ontwikkeld: in G en in Gis (Voorbeeld No. 315).
CONCLUSIE
De laatste twee composities van de derde compositorische fase van Ljubica Marić, The
Enchantress en Lament, Pastoral & Hymn, vertegenwoordigen het begin van een andere
manier van gebruik van de muzikale elementen van de Balkanvolksmuziek, maar vooral
van de Octoëchosgezangen. Deze manier betekent het gebruik van uitsluitend bepaalde
muzikale eigenschappen van de inspiratiebronnen (karakteristieke intervallen of gedeeltes
van melodische formules) en niet meer van thema’s die uit citaten zijn gevormd. In de
delen van deze composities, die een sterk verband met de gezangen uit de
Octoëchosbundel hebben, vooral Pastoral, is de neiging van de componiste aanwezig om
alle harmonische verticalen uit de tonen van zo’n gezang op te bouwen. Door de genoemde
eigenschappen staan deze twee werken in verband met haar twee andere composities uit de
jaren zestig (The Threshold of Dream en Ostinato super thema Octoïcha) en tonen ze de
ontwikkeling in het onderzoeken en de exploitatie van de volksmuziek en de Octoëchos.
Dat kan gezien worden als een keerpunt in haar rijpe creatieve periode. Aan de ene kant
staat de duidelijke verbinding met de melodisch/harmonische bron van de bundel
Octoëchos, sterk gepresenteerd in Pastoral, waarmee een continuïteit met eerdere werken
van deze fase wordt bereikt (met Ostinato super thema Octoïcha). En aan de andere kant
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Dat was de oorspronkelijke titel van dat deel binnen het gesproken oratorium Word of Light.
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opent het gebruik van geïsoleerde karakteristieke elementen van volks- en kerkmuziek,
zoals in The Enchantress en Lament & Hymn, een voor Marić nieuwe weg in het creatief
omgaan met haar inspiratiebronnen, geïntroduceerd door de cantate The Threshold of
Dream. De belangrijkste richting binnen deze weg betekent het componeren van
athematische werken, waardoor de rol van de Octoëchosmelodieën veel minder prominent
is.
Deze laatste werken van haar derde fase werden gecomponeerd in de periode toen in de
Servische muziek de interesse voor het onderzoeken en de toepassing van de elementen
van muzikale archaïsatie en de middeleeuwse thematiek is afgenomen, onder
aanmerkelijke invloed van de zogenoemde Poolse school en Ligeti (zie hoofdstuk I en IX).
Dat zou een reden kunnen zijn waarom Ljubica Marić een andere manier van
compositorische toepassingen van de middeleeuwse (Byzantijnse) modaliteit zocht. De
tweede, veel belangrijker reden (volgens het interview uit 1996) was de nieuwsgierigheid
van Marić om voor haar nieuwe compositorische manieren te onderzoeken (in verband met
haar inspiratiebronnen) en een creatieve integratie te maken met de elementen van haar
vorige compositorische fasen, vooral met de athematiek (zie hoofdstuk IV).
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VII. DE LAATSTE ARTISTIEKE PERIODE
In de periode na 1967, na de première van het gesproken oratorium Word of Light,
vervolgde Ljubica Marić haar idee om de Symphony of Octoëchos te componeren.654 Ze
begon ook te werken aan andere composities,655 maar alle pogingen en schetsen heeft ze
vernietigd (zie hoofdstuk III).
MUSIC OF SOUND – DE FASE VAN DE GEÏMPROVISEERDE MUZIEK (1968-1975)
Haar creativiteit uitte Marić in deze periode voornamelijk door het schrijven van haar
belangrijkste literaire werk, Tablice (Tafelen), door te schilderen en te beeldhouwen (zie
hoofdstuk II). Op muzikaal gebied was ze ongeveer tien jaar met geïmproviseerde muziek
bezig. Daarom kan deze periode in haar compositorische werk (van 1968 tot 1975) als een
aparte fase worden gezien (zie hoofdstuk IV). De reden voor deze artistieke verandering
was de dood van haar moeder (zie de teksten over The Enchantress en Word of Light in
hoofdstuk VI). Tijdens deze periode maakte zij thuis opnames van haar improvisaties op
ongeveer twintig magneetbanden. Aan dit werk gaf ze de titel Music of Sound. De
componiste heeft de klankbasis voor haar improvisaties op de volgende manier gemaakt:656
door haar hele woning spande zij metaaldraden op een hoogte van ca. 1,7 m. Aan de
draden hing zij verschillende metalen voorwerpen op. Deze voorwerpen hadden aan haar
ouders toebehoord en dat waren hun enige materiële overblijfselen, die een emotionele
betekenis hadden voor de componiste. Het waren vooral werktuigen uit een vroegtwintigste-eeuwse tandartspraktijk,657 oude zilveren bestekken (lepels, vorken, messen) en
de juwelen van haar moeder en grootmoeder. Op deze manier maakte zij een
slagwerksysteem, waarop zij met een metalen stokje klanken heeft geproduceerd.
Daarnaast improviseerde zij op een en soms op twee violen (waarschijnlijk gesteund op de
knieën) en tegelijkertijd declameerde (of zong) zij verzen van Servische, voornamelijk
middeleeuwse dichters (uit de bundel Anthology of the Serbian poetry 13th-20th century).658
Zo is Music of Sound ontstaan.
Op grond van een dubbel-cd, getiteld Ljubica Marić - Muzika zvuka, za magnetofonsku
Aangezien Ljubica Marić gedurende een heel lange periode in haar leven - waarschijnlijk vanaf begin
1964, en met onderbrekingen tot het eind van haar activiteit als componiste in 2001 - bezig is geweest met
het werk aan Symphony of Octoëchos, dringt de vraag zich op waarom ze dat stuk nooit heeft afgemaakt, of
liever waarom ze niet tevreden was over de segmenten die ze in die perioden componeerde. Een van de
mogelijke verklaringen is de discontinuïteit in de tijd dat ze geconcentreerd aan dat stuk werkte, waardoor de
componiste artistiek anders kwam te staan tegenover het muzikale grondmodel van die compositie, de
gezangen uit de bundel Octoëchos. Dat werkte als een hindernis. Met andere woorden, Marić was tijdens
haar derde fase begonnen aan dat stuk te werken; gedurende die fase veranderde haar verhouding tot de
gezangen van Octoëchos sterk - van een volledig daarop gebaseerde structuur tot totale reductie van het
gebruik van de gezangen. Dat kon ze niet duidelijk toepassen in de symfonie, want in 1964 hield ze opeens
op met componeren. Gedurende meer dan een decennium veranderde door het effect van haar muzikale
improvisaties en andere potentiële invloeden (Xenakis) haar verhouding tot de gezangen van Octoëchos en
het gebruik ervan drastisch, en dat kon ze niet meteen realiseren in de grote vorm van een symfonie, maar
deed dat eerst in haar kamermuziek. Dat zijn de composities uit de jaren tachtig en negentig, die haar toen
ook pasten vanwege hun gecondenseerde vocaal-instrumentale structuur (kamermuziek) en vanwege de
kleine vormen. Toen ze na 1996 eindelijk weer besloot naar haar onvoltooide symfonie terug te keren, had ze
de kracht niet meer - ze was toen al 87 jaar.
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Waaronder een cantate voor koor en orkest op poëzie van Vasko Popa (zie hoofdstuk II).
656
Interview 1996.
657
Haar vader, die in 1913 is omgekomen, was tandarts (zie hoofdstuk II).
658
Pavlović, Antologija srpskog pesništva od XIII do XX veka.
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traku - fragmenti (Ljubica Marić - Music of Sounds, for tape - fragments), die in 2011 door
het Musicologisch Instituut van de Servische Academie van Wetenschap en Kunst is
uitgegeven, kan men inzicht krijgen in de aard van het werk Music of Sound. Daaruit blijkt
dat Marić verschillende manieren van improviseren heeft gebruikt:
1. de componiste reciteert of leest fragmenten, grotere delen of zelfs hele werken uit de
Servische middeleeuwse poëzie, evenals haar eigen poëzie en proza (Tablice, het sprookje
Istina (The Truth), met of zonder begeleidende klanken van de viool, de piano of het
beschreven slagwerksysteem;
2. de componiste zingt melodieën uit de Servische volksmuziek (waarvan ze er enkele
heeft gebruikt in haar eerdere werken, zoals bijvoorbeeld voor het thema van Passacaglia),
verder melodieën uit de bundel Octoëchos of uit haar eigen composities (Pastoral uit de
muziek voor Word of Light), met of zonder begeleidende klanken van de viool, de piano of
het beschreven slagwerksysteem. Bij het zingen gebruikt ze de verschillende registers en
expressiemogelijkheden van haar stem, van heel laag tot hoog en bijna kinderlijk;
3. de componiste speelt op de viool delen uit haar eigen en andermans composities (suites
van Bach), of uit volksliederen, met of zonder begeleidende zang. Op de piano speelt ze
een eenvoudige wals die de suggestie wekt van een speeldoosje;
4. ze improviseert op haar slagwerksysteem, met of zonder begeleidende zang of recitatie.
Dat is de interessantste soort onder deze improvisaties. Het geluid dat zo wordt
geproduceerd komt overeen met dat van ongedefinieerd metalen slagwerk, zonder
duidelijk bepaalde toonhoogte. De componiste gebruikt het ontbreken van discrete
toonhoogten van die geluidsbronnen echter in bepaalde ritmische patronen, zodat die
geluiden soms de suggestie vormen van kerkklokken of van het geklingel van bellen van
runderen in de wei, bijvoorbeeld. Maar in al die suggesties van klankpatronen komt het
ontbreken van discrete toonhoogte van de metaalklank als primair kenmerk naar voren en
daarom kunnen die geïmproviseerde miniaturen, die elk een paar minuten duren, in
verband worden gebracht met de werken voor slagwerk van Iannis Xenakis.659 Het blijft
echter geheel onbekend of Ljubica Marić in de tijd dat ze zich intensief bezighield met
geïmproviseerde muziek de gelegenheid heeft gehad om kennis te maken met Xenakis’
muziek voor slagwerk (afgezien van het concert in Zagreb in 1973),660 aangezien de
componiste na 1956 niet op festivals van hedendaagse muziek in West-Europa heeft
verbleven,661 en Xenakis’ muziek, en dan wel voor orkest, in voormalig Joegoslavië voor
het eerst in 1967 werd uitgevoerd, ook op het festival Muziek-Biënnale in Zagreb.662
Hoewel vrienden van haar (vooral de dichter Popa) Music of Sound in het buitenland
wilden presenteren, kregen zij nooit toestemming van de componiste.663 Ze beschouwde dat
werk toen als te intiem vanwege de herinneringen aan haar ouders. Het is niet bekend hoe
Bijvoorbeeld met zijn compositie Persephassa uit 1969, die Ljubica Marić gehoord kan hebben op de
Muziek-Biënnale in Zagreb van 1973, hetzij doordat ze het concert in Zagreb, op 17 mei van dat jaar, zelf
heeft bijgewoond, hetzij doordat ze later een radio-opname heeft beluisterd.
660
De mogelijkheid dat Marić Xenakis gedurende haar studieverblijf in Parijs in 1955 heeft leren kennen, is
volkomen open. Men zou die kunnen veronderstellen vanwege het feit dat haar vriend Petar Omčikus, bij wie
ze toen in Parijs logeerde, in die tijd omging met Xenakis (zie hoofdstuk II).
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Venice Biennale in 1956.
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Pithoprakta, uit 1955/6.
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Vasko Popa wilde Music of Sound in Amerika presenteren. Hij zei, volgens Marić, dat Music of Sound in
Amerika een ‘boom’ zou zijn. Ljubica Marić was een zeer eigenzinnige persoonlijkheid en zij was toen niet
blij met dat woord ‘boom’ en met een dusdanige manier van presenteren van haar werk en zij liet hem deze
banden niet naar Amerika meenemen. (Interview 1996.)
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deze magneetbanden zijn zoekgeraakt en tot voor kort werden ze als verloren beschouwd.
Bij de verhuizing van het Musicologisch Instituut van de SANU in juli 2007 zijn dertien
banden teruggevonden (zie hoofdstuk III).
DE LAATSTE ARTISTIEKE PERIODE (1976/1983-1996)
Twaalf jaar na het ontstaan van The Enchantress, in 1976, voltooide Ljubica Marić de
eerste compositie van haar laatste artistieke periode, Song for Flute. Deze korte compositie
werd voor de Britse fluitiste Anna Pope geschreven, tijdens haar bezoek aan Belgrado in
datzelfde jaar. Dit werk werd nooit opgenomen in een of andere lijst van Marić’
composities en is pas in 2009 ontdekt (zie hoofdstuk III). Toch kan men niet
eenvoudigweg concluderen dat haar vijfde compositorische fase direct na het ontstaan van
Song for Flute volgde. De volgende voltooide compositie (afgezien van de korte Two
miniatures voor kinderen uit 1980), Invocation voor contrabas en piano, is pas in 1983
geschreven en vertegenwoordigt het echte begin van de laatste compositorische fase, ook
omdat daarmee een ononderbroken artistieke periode begon, waarin de componiste continu
nieuwe werken schreef.664 In deze periode van dertien jaar, tot zij haar laatste
gecompleteerde compositie schreef, ontstonden acht composities. Vier composities zijn in
de jaren tachtig geschreven en dat zijn: Invocation voor contrabas en piano, de
recitativische cantate From the Darkness Chanting voor mezzosopraan en piano, Monodia
Octoïcha voor cello solo en Asymptote voor viool en strijkorkest. In de jaren negentig
schreef zij ook vier composities: The Wondrous Milligram voor sopraan en fluit, Archaia
voor strijktrio, Archaia 2 voor blaastrio en Torso voor pianotrio. Deze composities zijn
vooral kamermuziekwerken, solo, duo’s of trio’s (met uitzondering van Asymptote); alle
werken behalve de recitativische cantate From the Darkness Chanting zijn op verzoek van
haar collega-musici ontstaan; de composities zijn eendelig (met uitzondering van From the
Darkness Chanting) en duren tussen de 8 en 14 minuten. In alle werken van deze fase zijn
kortere of langere segmenten van Octoëchosmelodieën aanwezig, maar het gebruik
daarvan verschilt in vergelijking met de vorige compositorische fase.
De werken van Marić uit de jaren tachtig zijn in een korte periode van vier jaar ontstaan. In
de jaren tachtig componeerde Marić haar vier werken tussen 1983 en 1986, waarvan er
twee (From the Darkness Chanting en Monodia Octoïcha) dateren uit hetzelfde jaar, 1984.
Al deze composities hebben een aantal stilistische eigenschappen die een aparte groep in
haar oeuvre vormen. De meest hoorbare eigenschap is de recitativomanier van het vormen
van de solistische lijnen: van de fluit in Song for Flute, van de contrabas in Invocation, van
de cello in Monodia Octoïcha, van de viool in Asymptote en van de zang in From the
Darkness Chanting (een recitativische cantate).665 De recitativomanier bevordert de
monodie in deze muziek en kan in verband gebracht worden met de traditie van de
barokmuziek.666 Het gebruik van de microtonaliteit is de tweede belangrijke en
kenmerkende eigenschap voor deze composities.
Het is niet bekend hoe Marić haar creatieve tijd tussen 1976 en 1983 organiseerde, maar men kan
vermoeden dat ze in die tijd ook met het componeren van Symphony of Octoëchos bezig was, en ook met een
aantal andere onvoltooide werken (zie hoofdstuk III).
665
Ljubica Marić had vanaf haar eerste composities een sterke artistieke verbinding met de barokmuziek. In
haar commentaar op Sonata fantasia voor viool solo schreef ze over de invloed van Bach op haar werk (zie
hoofdstuk IV). Daarna, in haar rijpe periode, gebruikte zij de vormen van barokvariaties: passacaglia en
ricercare (Passacaglia en Octoïcha 1). De cellosuites van Bach waren ook de inspiratie voor het ontstaan van
Monodia Octoïcha voor cello solo.
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Volgens Stefanović, ‘Moderno, arhaično i postmoderno’.
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Ook in de jaren negentig schreef Marić vier composities, haar laatste werken, die tussen
1992 en 1996 zijn ontstaan. Dat zijn ook kamermuziekwerken, een duo en drie trio’s, klein
van omvang en met een kleine, gereduceerde vorm (zie hoofdstuk III). Deze composities,
die een aparte eenheid in haar oeuvre vormen, hebben ook een aantal stilistische
eigenschappen gemeen. Een van deze eigenschappen is de afwezigheid van muzikale
relaties met de barokmuziek. In deze werken zijn de barokachtige monodie en recitativostijl niet meer te vinden. Er is ook geen gebruik van microtonaliteit aanwezig. Maar de
meest belangrijke eigenschap van deze werken is: het proces van de archaïsatie in haar
laatste werken is niet meer op één muzikale bron (Octoëchos) geconcentreerd, maar
betekent een ultieme artistieke zoektocht naar het verleden en naar het concept
‘oorsprong’. Dat is symbolisch aangegeven door de titels van twee composities – Archaia.
In een kort commentaar gaf Marić de verklaring van de titel van dit strijktrio uit 1992.
While Archaia… belongs to the contemporary tonal world, several echoes of distant
musical reminiscences of our earth can be heard – that is why it received this name
at its baptism.667
Dat laat zien dat de componiste de neiging had om artistiek onderzoek naar de archaïsche
klank van de Balkanbodem te doen, wat muzikale archeologie kan worden genoemd. 668 De
toepassing van muzikale elementen uit verschillende historische tijdperken is het
belangrijkste compositorische kenmerk van deze periode. Het betekent dat het materiaal
van deze composities zowel door de melodische formules van de Octoëchos wordt
gevormd, als door melodische lijnen gebaseerd op de intervallen van secundes, septiemen
en nonen, door bitonale harmonische complexen, noneakkoorden, de toepassing van het
harmonische ‘schoof’-model,669 en door de athematische melodische opbouw van de
werken en het doorzetten van andere vormen van archaïsatie, zoals het gebruik van
organum en ostinato.670
MUZIKALE ASPECTEN VAN DE WERKEN VAN DE LAATSTE PERIODE
De meest belangrijke algemene eigenschappen van deze werken kunnen met behulp van
drie aspecten ingedeeld worden: I. de structuur van de werken; II. de relatie met de kerken volksmuziek en III. harmonie.
I. DE STRUCTUUR
De vorm van deze composities kent twee soorten: 1. de vorm die van diatonische en
chromatische velden is gemaakt en 2. de boogstructuur. De eerste soort is vooral
kenmerkend voor de werken uit de jaren tachtig, terwijl de tweede soort een belangrijke
kenmerk is van de werken uit de jaren negentig (hoewel daarop ook uitzonderingen
bestaan).
1. CHROMATISCHE EN DIATONISCHE VELDEN. Algemeen gezien bestaan de
667

Uit het cd-booklet Archaia.
Zie voetnoot 361.
669
‘De ‘schoven’ zijn samenklanken, opgebouwd uit drie (chromatische) buurtonen (deze drieklankstructuur
noemde Ljubica Marić ‘de schoof’ van de middelste toon). Zij kunnen als een harmonische samenklank
existeren, maar ook als een component van de melodie (‘melodische schoof’). Melita Blagojević, ‘Najnovije
delo Ljubice Marić – rečitativna kantata Iz tmine pojanje’, p. 32.
670
Zie hoofdstuk VIII.
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vormen van de composities uit de jaren tachtig (en van delen van de werken uit de jaren
negentig) uit twee soorten velden: diatonische en chromatische. Deze velden wisselen
elkaar in de loop van de composities voortdurend af. Soms lijkt de afwisseling van deze
twee velden op een vrije, improvisatieachtige beweging, zoals in Song for Flute. In dit
werk baseerde de componiste de structuur van de (athematische) compositievorm voor het
eerst in haar oeuvre op de tegenstelling tussen chromatische en diatonische velden. Tussen
deze velden bestaan geen bruggen, geen verbindingscellen, wat betekent dat elk veld een
gesloten eenheid is, met zijn eigen muzikale eigenschappen. Deze twee soorten velden,
met een contrasterend karakter, staan naast elkaar en geven de composities een vorm die
door een fragmentarische muzikale structuur wordt gekenmerkt. Dat komt ook door het feit
dat de componiste zelden en beperkt variatiemiddelen gebruikt, wat een groot verschil is
met haar werken uit de vorige periode (zie de teksten over Octoïcha 1 en Byzantine
Concerto in hoofdstuk VI). De muzikale structuur van deze composities (vooral van de
werken uit de jaren negentig) is vaak samengesteld uit steeds nieuw materiaal, zonder
associaties of herhalingen. Restanten van muzikale ontwikkelingen (van motieven of, nog
zeldzamer, thema’s) zijn soms wel aanwezig, maar dan uitsluitend binnen een gesloten
(diatonisch of chromatisch) veld.
Vanwege de afwezigheid van een centrale, dominerende melodische eenheid is de
athematiek een van de belangrijke eigenschappen van deze composities. De athematiek is
een bewust gekozen procedé, al aangekondigd door haar eerdere werken uit haar rijpe
artistieke periode (The Threshold of Dream en The Enchantress), dat een verbinding legt
met de werken die ze heeft geschreven tijdens haar studie bij Hába in de jaren dertig (zie
hoofdstuk IV en de teksten over Octoïcha 3, The Enchantress en Word of Light in
hoofdstuk VI). De athematiek in de werken van haar laatste artistieke periode is nooit
dogmatisch neergezet. Dat betekent dat herhalingen van de motieven in bepaalde mate
soms wel aanwezig zijn (zoals in de vorm van ostinato).671
Wat betreft haar idee om de vorm van deze composities uit contrasterende muzikale velden
(diatonische en chromatische) op te bouwen, is Monodia Octoïcha het meest typerende
werk. De twee velden wisselen elkaar door het werk heen continu af en vormen
ondereenheden waarvan elke ondereenheid uit een diatonisch en een chromatisch veld is
samengesteld. Deze ondereenheden hebben een steeds kortere tijdsduur naarmate de
compositie dichter bij het eind komt: de eerste verschijning van een ondereenheid is de
langste en daarna volgen steeds kortere ondereenheden, met snellere afwisseling van
diatonische en chromatische velden. De diatonische gedeeltes zijn meestal in de
pianodynamiek geschreven, terwijl chromatische gedeeltes gekenmerkt worden door
crescendi en fortedynamiek. In de chromatische velden is microtonaliteit aanwezig, als een
van de middelen voor het creëren van de spanning tussen diatonische (Octoëchos) en
chromatische (of microtonale) velden. Soms bestaat dezelfde benadrukte grondtoon in de
melodische opbouw van beide velden (Voorbeeld No. 316, chromatisch veld 3 en
diatonisch veld 3).
In Song for Flute heeft elk van deze twee soorten velden precies dezelfde lengte – 13
maten: de chromatische velden bevinden zich in de maten 1-7 en 12-17, terwijl de
diatonische velden zich bevinden in de maten 8-11 en 18-27.672
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Het enige werk dat gedeeltelijk afwijkt van de athematiek is Asymptote. Daar heeft het beginmotief de
functie van een thema, hoewel deze niet strikt is ontwikkeld.
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De laatste, 27ste, maat is een verlenging van de liggende noot van maat 26.
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Eigenschappen van de diatonische velden
De diatonische eenheden zijn zeldzaam, kort en uitsluitend uit delen van
Octoëchosgezangen opgebouwd. Zij vormen de onverwachte rustpunten in de composities
en bevinden zich vooral in de partij van de solostrijkinstrumenten (in de composities
Invocation, Monodia Octoïcha en Asymptote). Deze fragmenten verschijnen meestal
plotseling, zonder melodische voorbereiding, zoals in Voorbeeld No. 317a uit Asymptote is
getoond. Zeer zelden wordt zo’n melodisch fragment voorbereid en dan meestal door een
liggende of herhaalde toon.
Voor deze diatonische velden gebruikt de componiste niet een gezang (of delen ervan) uit
de bundel Octoëchos, maar combineert ze langere of kortere fragmenten (bepaalde
melodische formules) van de gezangen uit de eerste tot en met zesde modus van deze
bundel. Hoewel deze melodieën hun bron in de Octoëchosgezangen hebben, zijn het in
deze werken geen citaten van langere melodische segmenten. Soms wordt een diatonisch
veld uit meerdere Octoëchosfragmenten gemaakt, waarvan elk fragment een ander gezang
als bron heeft. Zo toont Voorbeeld No. 318a een segment uit Monodia Octoïcha dat uit
drie Octoëchos-fragmenten bestaat. Het eerste fragment in dit veld (a) heeft zijn oorsprong
in de (eerste) melodie van de eerste Octoëchosmodus (Voorbeeld No. 318b), terwijl het
tweede fragment (b) oorspronkelijk uit de derde Octoëchosmodus stamt (Voorbeeld No.
318c). Het derde segment (c) is tweevoudig van oorsprong: het eerste gedeelte daarvan
(c1) is afkomstig uit het begin van een gezang van de eerste modus (Voorbeeld No. 318d)
en het tweede gedeelte (c2) is identiek aan het tweede fragment (b, zonder de laatste noot),
afkomstig uit de derde modus (Voorbeeld No. 318c). De melodische bewegingen in de
diatonische velden zijn samengesteld uit intervallen als secunden en tertsen, en de grotere
sprongen (septimen) zijn omkeringen daarvan (Voorbeeld No. 316, diatonisch veld 3). Het
ritme is veel eenvoudiger en regelmatiger dan in de chromatische velden en de tempi zijn
langzamer.
Eigenschappen van de chromatische velden
De chromatische velden zijn meestal verspreid over de hele compositie, ze vormen de
grond van het werk, ze zijn opgebouwd met of zonder hulp van kwarttonen en de
melodische bewegingen gaan meestal omhoog, zoals in Asymptote (Voorbeelden No. 319a,
No. 319b).673 De basis van de melodische bewegingen in deze velden is chromatiek met
secunde-intervallen en grote intervalsprongen (septiemen, nonen en undecimes) ook tussen
de samenklanken, die een atonaal klankbeeld creëren, zoals Voorbeelden No. 320a, No.
320b en No. 320c uit Invocation tonen.
In vergelijking met de diatonische velden zijn de chromatische ritmisch veel complexer,
vaak met rijk gebruik van triolen, kwintolen, sextolen en tremoli, met combinaties van
achtsten en triolen (of zestienden en sextolen), ook in gepunteerde relaties, zoals
Voorbeeld No. 316 uit Monodia Octoïcha en Voorbeeld No. 321 uit Song for Flute toont.
Daardoor geven ze de indruk van uitgeschreven improvisaties.
Toch bestaat er melodische/ritmische differentiatie tussen de chromatische velden, zoals
Voorbeeld No. 316 toont. Soms is een chromatisch veld uit grote sprongen gemaakt (1, 2)
‘…The title in itself represents a symbol of man’s struggle to achieve the life’s goal: a curve and a straight
line extending in the same direction, eternally approaching but without touching each other.’ Marić, cdbooklet Prag sna, Terpsihora, Belgrado, 1997.
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met diverse ritmische patronen die elkaar opvolgen, terwijl andere velden (3) een
geleidelijke (chromatische) melodie hebben, met zich herhalende ritmische patronen. Deze
velden tonen ook veel grotere dynamische verschillen, met langere crescendi dan de
diatonische velden, en de tempi zijn sneller.
Een belangrijke eigenschap van de chromatische velden is het gebruik van microtonaliteit.
In drie werken van deze periode, geschreven voor solostrijkinstrumenten (Invocation,
Monodia Octoïcha, Asymptote) is de microtonaliteit, als het constructieve element van de
muziek, uitsluitend in de vorm van de kwarttonaliteit toegepast (Voorbeelden No. 322a,
322b en 322c). Hoewel de microtonale (kwarttonale) noten in deze composities volgens
het notatiesysteem van Hába zijn geschreven,674 ligt de oorsprong van de door Marić
gebruikte microtonaliteit in de Balkanvolksmuziek (de zogenoemde oude traditie).675
Van de kwarttoonhoogtes gebruikte de componiste in de contrabaspartij van Invocation ¼
toon verhogen en ¼ toon verlagen (Voorbeeld No. 322a en Voorbeeld No. 323). In
Monodia Octoïcha maken microtonale intervallen deel uit van twee chromatische velden
(Voorbeeld No. 322b en Voorbeeld No. 324). In het eerste van deze segmenten gebruikte
de componiste de combinatie van ¼ toon verhogen en ¾ toon verlagen, terwijl ze in het
tweede veld uitsluitend het interval van ¼ toon verlagen gebruikte. De microtonaliteit is in
Asymptote meer aanwezig dan in alle andere werken en is zowel in de vioolpartij als in het
orkest te vinden.676 De componiste gebruikte hier alle vier de soorten intervallen van het
kwarttoonsysteem: ¼ toon verhogen, ¼ toon verlagen, ¾ toon verhogen en ¾ toon
verlagen (Voorbeeld No. 325a, Voorbeeld No. 325b, Voorbeeld No. 325c, Voorbeeld No.
326a, Voorbeeld No. 326b en Voorbeeld No. 326c).
2. BOOGSTRUCTUUR. De boogstructuur is een belangrijk principe in de formele
opbouw van Marić’ werken uit haar laatste periode en is vooral kenmerkend voor de
werken uit de jaren negentig. Daar is de formele structuur van de afwisseling tussen
diatonische en chromatische velden veel minder duidelijk. De velden zijn in zekere zin wel
aanwezig, maar de vorm van deze korte, eendelige, athematische werken bestaat uit een
aantal melodisch-ritmische bogen die de muzikale spanningen verwezenlijken. De bogen
volgen elkaar meestal op verschillende manieren op: soms is het eind van een boog
gemarkeerd met een fermate (Archaia 2) en soms vormen pauzen de grens tussen twee
bogen (Monodia Octoïcha).
De muzikale spanningen binnen de bogen worden vooral gerealiseerd door: 1. het ritme
met korte ritmische eenheden; 2. crescendi; 3. accelerandi; 4. chromatiek en het vergroten
van de toonomvang in elke afzonderlijke boog. Het ritme is heel genuanceerd, zoals in de
fluitpartij van The Wondrous Milligram, waar vooral de fluit de drager en de bouwer van
de muzikale spanningen is (Voorbeeld No. 327). Soms lijkt het ritme op georganiseerde
improvisatie. De bogen zijn enerzijds uit eenheden met een sterk dissonant karakter
(secunde-intervallen) en anderzijds uit eenheden met een sterk modaal karakter
samengesteld: binnen zo’n boog onderscheiden zich de chromatische en diatonische
velden. Chromatiek vormt de belangrijkste melodische eigenschap van elke boog. De
andere kenmerkende melodische eigenschap is ook het vergroten van de toonomvang in
674

Alois Hába, Neue Harmonielehre des diatonischen, chromatischen viertel-, drittel-, sechstel- und zwölftelTonsystems, Kistner und Siegel, Leipzig, 1927.
675 Interview 1996. Zie ook pagina 91 en 92.
676
Deze intervallen zijn in totaal gedurende 36 maten aanwezig door de hele compositie.
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elke afzonderlijke boog, zoals in The Wondrous Milligram (Voorbeeld No. 328) of in
Archaia (Voorbeeld No. 329). Na het bereiken van het toppunt van een spanning krijgen de
bogen een dalend karakter (decrescendi, langzamere tempi, kleinere intervallen in de
dalende melodie).
De compositie Invocation is qua vorm als geheel een boog, die volledig afhankelijk is van
de recitativo-bewegingen van de contrabas.677 Dat tonen vier gedeeltes in dit werk: 1. de
introductie van de solocontrabas (Lento); 2. het optreden van de piano met septiem- en
octaafsprongen in fortedynamiek tegen de lange dalende melodie van contrabas (Più
mosso); 3. het gedeelte met een grote dynamische, ritmisch graduele opbouw en een
accellerando ( = 160); en 4. het laatste gedeelte met een lang decrescendo (Lento).
De vorm van Archaia 2 is ook opgebouwd uit een aantal melodisch-ritmische bogen die
bepaalde muzikale spanningen vertegenwoordigen. De vorm van de bogen kent in dit werk
een regelmatigheid, die uit samenwerking van de melodie en de harmonie voortkomt en die
de hele vorm eenzelfde aanzicht geeft: iedere boog in deze compositie eindigt op dezelfde
manier (op een uitzondering na): 1. vlakbij het eind van de boog verschijnt plotseling een
korte Octoëchosmelodie in de partij van een instrument en 2. het slot van de boog wordt
gepresenteerd door een consonante samenklank, het kwintakkoord of een van de
omkeringen daarvan (Voorbeelden No. 330, No. 331, No. 332 en No. 333). Op deze
manier geven de afsluitingen van de bogen een duidelijke indruk van rust, versterkt door
het feit dat de melodische bewegingen en samenklanken daarvóór vooral dissonant zijn.
Deze rustpunten worden niet alleen door de slotformule uit de Octoëchosgezangen
verwezenlijkt, maar ook door het eenvoudige ritme. Deze melodische fragmenten, in een
rustig, breder ritme geschreven, komen altijd in een van de instrumenten voor, terwijl de
andere lange, liggende noten spelen.
3. UITZONDERINGEN. Er is een aantal uitzonderingen op deze twee voornaamste
soorten vormopbouw van de werken uit de laatste periode van Ljubica Marić.
Monodia Octoïcha. In deze compositie is een motief aanwezig dat de rol van zich
herhalend motief krijgt. De compositie begint met een melodie die uit twee fragmenten van
een gezang van de derde Octoëchosmodus is samengesteld.678 Na het begin volgen twee
korte variatiesegmenten van deze beginmelodie (Voorbeeld No. 334 en Voorbeeld No.
335) en deze zijn ook volgens het model van de melodische opbouw van de
Octoëchosgezangen gemaakt: een initiele intervallenreeks wordt naar andere toonhoogtes
gebracht, maar de intervallenreeks wordt niet strikt herhaald. Het tweede variatiesegment
(Voorbeeld No. 335) lijkt op het begin van het middeleeuwse geestelijke gezang Sveti Bože
(Heilige God) van de Servische componist Isaija Srbin (Isaïa de Serviër) uit de 15e eeuw
(Voorbeeld No. 336). Dit variatiesegment krijgt in deze compositie het belang van een
herhalend Octoëchosmotief. Het gaat niet om een muzikaal thema, maar om een motief dat
door de hele compositie wordt herhaald. Dit motief is de kern van de diatonische
(Octoëchos) velden in deze compositie en komt in verschillende gedeeltes voor, met of
zonder variaties.679 Dit motief is vooral aanwezig vlakbij het eind van de compositie, waar
In verband met de vorm staat de betekenis van de woorden die Ljubica Marić over deze compositie
schreef: ‘The double bass invocation is counteracted by the piano’s merciless abyss of no return.’ Marić, cdbooklet Prag sna.
678
Zie later De relatie met Octoëchos.
679
Deze microvariaties zijn op basis van de intervallenveranderingen gemaakt.
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de velden steeds korter en dichter zijn en waar de rol van dit motief bij het herkennen van
een diatonisch veld heel belangrijk is (Voorbeelden No. 337a, No. 337b en No. 337c). Dit
motief blijft bij de herhalingen ritmisch meestal onveranderd.
Asymptote. Voor het laatste werk in haar oeuvre waar Marić een orkest heeft gebruikt (in
dit geval een strijkorkest van 13 musici) geldt de algemene vorm van de wisseling tussen
de diatonische en chromatische velden minder dan in de andere werken uit de jaren tachtig.
Dit werk heeft een melodie die door de compositie heen wordt herhaald en op deze manier
de functie van thema krijgt: deze compositie is niet athematisch. Het thema (meestal een
deel ervan) wordt tijdens de compositie herhaald in zijn oorspronkelijke versie. Deze
melodie wordt aan het begin van de compositie geïntroduceerd door de soloviool
(Voorbeeld No. 338). De intervallen van de kleine none en het grote septiem (met de
omkeringen daarvan), met veel octaafsprongen, vormen deze melodie. De melodie bouwt
een chromatisch gevormde boog op vanaf de begintoon dis. De intervallenreeks in deze
introductie is het belangrijkste melodische element in de hele compositie. Dat geldt vooral
voor het begin (maat 1-7), waar de intervallen van de kleine secunde (in octaven en met
omkeringen) de belangrijkste bouwcellen zijn. De kop van het thema, gezien als een
beweging van secunde-intervallen, is vooral in de eerste helft van de compositie aanwezig
in een kortere en getransponeerde vorm, soms ook harmonisch als secundesamenklanken
(Voorbeelden No. 339a, No. 339b en No. 339c). In dit werk zijn zowel de chromatische als
de diatonische velden meestal aanwezig in de partij van de soloviool en zelden in het
orkest (Voorbeeld No. 340a, Voorbeeld No. 340b en Voorbeeld No. 340c).
From the Darkness Chanting. De compositie is driedelig en de vorm is niet op basis van de
afwisseling van diatonische en chromatische velden gemaakt, maar een gevolg van de
dramaturgie, afhankelijk van de betekenis van de gezongen tekst. Omdat de overstemming
met elke eenheid van de tekst haar eigen dramatische spanning heeft, vormen de muzikale
frasen in ieder deel van de cantate een boog van toenemende en afnemende muzikale
spanning, die door de dynamiek, chromatiek en het vergroten/verminderen van de
toonomvang wordt gerealiseerd. De tekst is vooral volgens het syllabische principe gezet,
behalve in het tweede deel, waar de zangpartij vaak uit melismen is samengesteld
(Voorbeeld No. 341). Het tweede deel is rustig qua dramatiek en heeft een pastoraal
karakter. De zanglijn heeft ook improvisatorische gedeeltes (Voorbeeld No. 342). De
compositie begint met een instrumentale introductie en elk deel eindigt met een
instrumentale coda. Tussen de eenheden van de tekst bevinden zich ook langere of kortere
instrumentale gedeeltes. Het eerste deel heeft een driedelige vorm, die op de vorm van een
klein lied lijkt. In het eerste deel bevindt zich een melodisch-ritmisch segment dat wordt
gekenmerkt door een motief dat, vanwege zijn melodisch-ritmische karakter, het
klokkenmotief genoemd kan worden. (Voorbeeld No. 343) (zie later over de relatie met de
Balkanvolksmuziek).
The Wondrous Milligram. In deze compositie gebruikt de componiste, als een element van
de muzikale archaïsatie, de techniek van het organum: de melodische lijnen van de fluit en
de sopraan bewegen zich in een aantal segmenten in parallelle intervallen. Dat zijn
parallelle secundes, kwarten (Voorbeeld No. 344a) en kwinten (Voorbeeld No. 344b).680
Torso. De vorm van Torso verschilt van de andere werken uit deze periode. Dit werk is, in
tegenstelling tot de vorige composities, niet als een boogstructuur gemaakt, maar
680

Zie pagina 91 en 92.
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geschreven in een doorgecomponeerde vorm. De klank van de klokken is de meest
specifieke eigenschap van dit werk en vormt een belangrijke pijler voor de vorm van de
hele compositie, door de steeds anders uitgewerkte herhalingen.681 De melodische lijnen
van de strijkinstrumenten hebben een zingend, rapsodisch karakter, terwijl de pianopartij
wordt gekenmerkt door verschillende manieren om klokkenklanken te suggereren. Het
betekent dat deze twee groepen instrumenten (de strijkers en de piano) door de compositie
heen een verschillende melodische en ritmische opbouw hebben. Voor de vorm van Torso
zijn ook de afzonderlijke melodische lijnen kenmerkend.
De compositie begint met een klokkenmotief dat uit de intervallen van de grote septiem en
de kleine none is opgebouwd. Dit motief suggereert de klank van kerkklokken, vooral in
ritmisch opzicht, vanwege de snelle herhalingen van een melodisch-ritmisch patroon, en is
als zodanig door de hele compositie heen te herkennen. Het ritme in het eerste
klokkenmotief wordt gevormd door een afwisseling van triolen (kleine en grote), achtsten
en zestienden (Voorbeeld No. 345). De andere verschijningen van het klokkenmotief
kennen verschillende melodisch-ritmische variaties (Voorbeeld No. 346a, Voorbeeld No.
346b en Voorbeeld No. 346c). In het laatste gedeelte van het werk is dit motief vooral in
gereduceerde vorm aanwezig (Voorbeeld No. 347a, Voorbeeld No. 347b, Voorbeeld No.
348a en Voorbeeld No. 348b). Het eind van de compositie is een tot herhalende snelle
secundebewegingen gereduceerd klokkenmotief, gemaakt op basis van de middeleeuwse
discantus: de rechterhand speelt een kleine secunde omhoog en de linkerhand een kleine
secunde omlaag (Voorbeeld No. 349).
II. DE RELATIE MET KERK- EN VOLKSMUZIEK
Het diatonische principe van de Octoëchosmelodieën en de eigenschappen van de
Balkanvolksmuziek maken deel uit van de muziekhistorische erfenis waaruit in de werken
van Ljubica Marić uit deze periode voortdurend werd geput. De relaties met kerk- en
volksmuziek kunnen in vier ondergroepen verdeeld worden:
1. de melodische en ritmische relatie met de Octoëchosmelodieën;
2. de melodische en ritmische relatie met de Balkanvolksmuziek;
3. de gezamenlijke verwerkingscombinatie van Octoëchos- en volksmelodieën;
4. de harmonische verwerking van de Octoëchosmodaliteit en Balkanvolksmuziek.
1. DE RELATIE MET DE OCTOËCHOS. De relatie met de bundel Octoëchos is ook in
deze compositorische fase een van de meest belangrijke. Wel is de rol van de
Octoëchosgezangen minder prominent in de werken van de jaren negentig dan in de
composities van de jaren tachtig. In al deze composities gebruikte Marić delen van
melodische formules uit de eerste tot en met de zesde modus. Ze had geen voorkeur voor
bepaalde modi; de keuze van deze melodische segmenten was gebaseerd op haar kennis
van de Octoëchosmelodieën. Toch kan men zeggen dat Marić de melodische formules van
de tweede modus vaker gebruikte dan die uit andere modi. De Octoëchosfragmenten in
haar laatste werken komen in de loop van de compositie vaak onverwacht, ze duren heel
Hierbij volgt een herinnering van de auteur over een gebeurtenis in Keulen, tijdens Marić’ bezoek daar in
1996, vanwege de wereldpremière van Torso. Op een dag bezochten Marić en Čičovački de Dom van
Keulen. Op het moment dat zij bij de kaarsen stonden, begonnen de klokken van de kerk te luiden. Dat geluid
maakte in combinatie met de flakkerende lichtjes van de talloze kaarsen een enorme indruk op de
componiste. Zij was zichtbaar ontroerd en zei dat zij nu een klinkend idee had om dat beeld en die klank in
een geluid samen te voegen. Zij zei ook dat dit idee, in het klein, ook achter de muziek van Torso lag.
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kort, vormen geen bredere melodisch-harmonische eenheden en worden snel verlaten.
Het is heel belangrijk te definiëren waarom deze delen van melodische formules van
Octoëchos (een groep intervallen) als zodanig herkenbaar zijn. Het belang van de bundel
Octoëchos wordt getoond door de titels van de composities (Monodia Octoïcha en
Archaia) en door de commentaren van de componiste op haar werken en door haar andere
teksten (Zapisi, bijvoorbeeld) waar de betekenis van de oude muzikale (kerk)traditie voor
haar eigen oeuvre wordt beschreven.682 En aangezien de meest kenmerkende structuur van
alle Octoëchosgezangen een reeks secunde-intervallen met een dalende terts aan het eind
is,683 mag aangenomen worden dat in de composities van haar laatste periode de rustige
gedeeltes - vooral gevormd uit zo’n intervallenreeks - fragmenten bevatten van de
melodische formules van Octoëchosgezangen. Deze intervallen zijn de basis voor de
opbouw van de melodische lijnen en de harmonische verticaal (zoals Voorbeeld No. 329
uit Archaia toont). Zo begint, bijvoorbeeld, de compositie Archaia met het interval van een
grote terts (omlaag) en ook de eerste melodie van de altvioolpartij (maat 8) begint met een
(kleine) terts (Voorbeeld No. 350).
Letterlijk citeren uit Octoëchos is wel in bepaalde mate aanwezig, maar het gaat alleen om
fragmenten. Deze fragmenten worden dan in een compositie niet uitsluitend door één
Octoëchosmodus bepaald, maar in een werk kunnen melodische formules uit verschillende
modi voorkomen. Dit gegeven is aanwezig in bijna alle werken van deze periode.
Aan de andere kant zijn in deze werken soms ook melodische formules aanwezig die in
alle Octoëchosmodi voorkomen.684 Het gaat om een reeks omhooggaande secundeintervallen, die met een kleine terts omlaag eindigt (Voorbeelden No. 351a, No. 351b, No.
351c, No. 351d, No. 351e, No. 351f, No. 351g, No. 351h en No. 62).685 Een van de
duidelijkste voorbeelden daarvan is een segment uit Archaia 2 (Voorbeeld No. 332, maat
26). Er zijn ook andere, niet-specifieke melodische formules uit Octoëchosgezangen die de
componiste gebruikte in haar werken. Zo bevindt zich in de compositie Invocation een
melodische formule die vaak in de melodieën van de eerste en de zesde modus voorkomt
(Voorbeelden No. 352 en No. 353).686
De componiste combineert soms korte delen van melodische formules van verschillende
modi en vormt een eenheid die geen duidelijke eigenschappen van een bepaalde modus
bevat: deze eenheid roept alleen de archaïsche Byzantijnse sfeer op, discreet, omdat het
verschijnen ervan kort duurt.687 Dat is een vorm van centonisatie, het maken van een
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Zie voetnoot 361, 512, 524, 681, 704, 710 en pagina 122, 171, 197, 205, 211, 218 en 264.
‘...we herkennen de contouren van een melodische formule, ze zijn gebaseerd op een geleidelijke
opwaartse beweging langs de tonen van een moll-tetrachord, met een dalende sprong van een kleine terts aan
het eind... Deze plaatsen, waarop de formules overeenkomen, elkaar overlappen, en de modi zich vervlechten
en elkaar snijden, zijn de basis van de thematische eenheid van de Servische liturgische muziek...’, Ivana
Perković, ‘Šta je to u srpskom crkvenom pojanju inspirisalo Ljubicu Marić?’ (‘Ljubica Marić: Drawing
Inspiration from Serbian Chant’), in: Prostori modernizma: opus Ljubice Marić u kontekstu muzike njenog
vremena, p. 338-339.
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Ibid.
685 Ibid.
686
De karakteristieke intervallen voor deze formule zijn: een grote terts omlaag, dan een grote terts omhoog,
een kleine terts omlaag, een kleine secunde omhoog en ten slotte een kleine secunde omlaag.
687
‘Ljubica Marić sluit binnen een kleine ruimte verschillende eigenschappen van de Servische folklore en de
Octoëchos in en vormt daarvan korte melodische frasen die contrasteren met de anderssoortige omgeving.’
Stefanović, ‘Moderno, arhaično i postmoderno.’, p. 12.
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eenheid door het combineren van verschillende korte (al bestaande) fragmentjes. Deze
manier wordt toegepast in Invocation: het eerste van de twee Octoëchossegmenten is
gemaakt uit twee melodische fragmenten (a en b) uit de gezangen van de derde modus
(Voorbeelden No. 354a en No. 354b). Ook aan het begin van de compositie The Wondrous
Milligram bevindt zich in de fluitpartij een Octoëchossegment dat een combinatie is van
drie fragmenten, afkomstig uit de melodische formules van de eerste en de tweede modus
(Voorbeeld No. 355a): het eerste fragment - a - is een melodische formule uit de eerste
modus (Voorbeeld No. 355b); het tweede fragment - b - wekt de indruk van een melodie
van de tweede modus (Voorbeeld No. 355c) en het derde fragment - c - doet denken aan
een (slot)formule van de tweede modus (Voorbeeld No. 355d). De herhaling van het laatste
fragment bevindt zich later ritmisch veranderd in de zangpartij (Voorbeeld No. 356).
In sommige gevallen zijn melodieën binnen diatonische velden in de werken van deze
periode uit verschillende Octoëchosfragmenten van slechts één modus gemaakt. Dat is een
eigenschap van de compositie Monodia Octoïcha. Deze compositie is tevens het laatste
werk van Marić waar de gezangen van de bundel Octoëchos een prominente rol hebben.
De componiste schreef over het ontstaan van deze compositie het volgende:
Voor de compositie Monodia Octoïcha zijn twee inspiratiebronnen samengevloeid tot
een stroom: Bachs sonates voor cello solo en middeleeuwse orthodoxe geestelijke
gezangen.688
Aan het begin van Monodia Octoïcha bevindt zich een voorbeeld van het vormen van een
melodie die uit twee fragmenten van een gezang (a en b) van de derde modus is
samengesteld (Voorbeeld No. 357a en No. 357b).689 Het ritme van deze melodie is
eenvoudig en lijkt op het ritme van het gezang zelf. Ook in de compositie Archaia, waar
een Octoëchosmelodie slechts een keer een eigen diatonisch veld van vijf maten vormt, is
deze melodie uit drie fragmenten (a, b, c) uit de melodische formules van de tweede modus
gevormd (Voorbeeld No. 358a, No. 358b, No. 358c en No. 358d). De melodie bevindt zich
in de vioolpartij, terwijl de andere instrumenten een liggende toon hebben. Deze
begeleiding van de melodie geeft een indruk de muzikale praktijk van de Byzantijnse kerk,
waar de rustige, ritmisch eenvoudige hoofdmelodie door een liggende toon (bourdon)
wordt begeleid. De herkomst van de andere Octoëchosfragmenten in dezelfde compositie
ligt in de melodieën van de tweede modus, eveneens in de vorm van combinaties van
melodische formules daarvan (Voorbeelden No. 359 en No. 355d).
De Octoëchosfragmenten hebben ook een specifieke functie in de vorm van de compositie
Archaia 2 (zie pagina 201). Als de voornaamste manier om rustpunten te vormen en tevens
ook voor het beëindigen van de bogen in dat werk koos Marić een kort segment uit een
slotformule van de tweede modus uit Octoëchos (met een kleine terts aan het eind)
(Voorbeeld No. 360). In de hele compositie gebruikte de componiste op de vier rustpunten
dezelfde slotformule, maar ritmisch verschillend: 1. soms is deze formule onvolledig
aanwezig, zoals in de maat 10-12 (Voorbeeld No. 330) en in de maat 40-41 (Voorbeeld
No. 331, klarinet); 2. twee keer verschijnt het uitgekozen Octoëchossegment zonder
verkortingen of verbredingen (Voorbeelden No. 332 en No. 333, maat 61).
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Uit het cd-booklet Archaia.
Dat lijkt op de manier van omgang met de Octoëchosgezangen die de componiste in haar derde fase heeft
gebruikt (zie de tekst over Byzantine Concerto in hoofdstuk VI).
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Naast de melodische eenheden die uit diverse Octoëchosfragmenten zijn gevormd
(Invocation, The Wondrous Milligram) en eenheden die niet specifiek zijn voor een
bepaalde modus (Song for Flute, Asymptote, Archaia 2), gebruikte de componiste delen
van melodische formules uit de volgende modi:
From the Darkness Chanting: melodische fragmenten afkomstig uit de tweede modus
(Voorbeelden No. 341, No. 361a en No. 361b);
Monodia Octoïcha: melodische fragmenten afkomstig uit de tweede modus (Voorbeelden
No. 362a en No. 362b), de derde (Voorbeelden No. 363a en No. 363b), de vierde
(Voorbeelden No. 364a en No. 364b) en de vijfde modus (Voorbeelden No. 365a en No.
365b);
Asymptote: melodische fragmenten afkomstig uit de tweede (Voorbeelden No. 366 en No.
362b) en de vijfde modus (Voorbeelden No. 317a en No. 317b);
The Wondrous Milligram: melodische fragmenten afkomstig uit de tweede modus
(Voorbeelden No. 367 en No. 355c);
Archaia: melodische fragmenten afkomstig uit de zesde modus (Voorbeelden No. 368a en
No. 368b);
Torso: melodische fragmenten afkomstig uit de tweede modus (Voorbeelden No. 369a en
No. 369b, Voorbeelden No. 370 en No. 361b).
Een uitzondering tussen de werken van deze fase is de eerste miniatuur (Sweet Dreams)
van Two miniatures voor viool en piano. Dit stuk is eigenlijk een (twee keer herhaalde)
melodie, gemaakt uit delen van een Octoëchosgezang uit de vijfde modus (Voorbeelden
No. 371a en No. 371b). Dat procédé is kenmerkend voor de derde artistieke periode en is
in deze laatste fase maar een keer volledig gebruikt, in dit stuk voor kinderen.690
2. DE RELATIE MET DE BALKANVOLKSMUZIEK. De bewerking van de elementen
van de Balkanvolksmuziek is in de werken van de laatste fase van Ljubica Marić
waarneembaar door drie kenmerken van die muziek: melodie, ritme en instrumentatie.691
Vaak zijn deze drie eigenschappen tegelijkertijd aanwezig in bepaalde gedeeltes van deze
composities.
De duidelijkste melodische verbinding met de Balkanvolksmuziek in Song for Flute ligt in
het gedeelte dat vanwege het snelste tempo en de sterkste dynamiek als het centrum van
deze compositie kan worden gezien (Voorbeeld No. 372a). De melodie is samengesteld uit
secunde-intervallen omhoog en omlaag in hetzelfde ritmische patroon (met accenten) en
toont hiermee een specifiek kenmerk van de melodieën uit de West-Balkan (Voorbeelden
No. 372b). Datzelfde motief is ook in de compositie From the Darkness Chanting als een
klokkenmotief aanwezig (Voorbeeld No. 343).692 Andere melodische associaties met de
volksmuziek van de West-Balkan (Servië, Bosnië) in de compositie From the Darkness
690

Zie vorige voetnoot.
Zie eigenschappen van de Balkanvolksmuziek (oude traditie) op pagina 92.
692 Dit motief is een zeldzaam voorbeeld van een autocitaat in het oeuvre van Marić.
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Chanting vertonen zich vooral in de melodische lijnen die uit secunde-intervallen zijn
opgebouwd (Voorbeelden No. 373a, No. 373b en No. 373c). In de compositie The
Wondrous Milligram is het gebruik van de parallelle kwarten interessant, omdat dat
procédé ook in de volksmuziek van de West-Balkan vaak voorkomt (Voorbeelden No.
344a en No. 344c).693 In het melodische aspect van Archaia zijn ook gedeeltes aanwezig
die aan de Balkanvolksmuziek doen denken. Het meest opvallende met de volksmuziek
verbonden fragment bevindt zich in de altvioolpartij (Voorbeeld No. 374). Dit gedeelte is
ook uit intervallen(afwisseling) van de grote en kleine secunde gemaakt en maakt duidelijk
de indruk (ook qua register en instrumentenkleur) van het musiceren op het
volksinstrument gusle.694 Naast de opbouw van de melodieën door de afwisseling van
kleine en grote secundes gebruikt de componiste ook in Archaia 2 de wisseling tussen de
intervallen van kleine secunde en kleine terts, waarmee de indruk van een
Balkanvolksmuziekmelodie wordt gewekt (Voorbeelden No. 375a en No. 375b). Daarnaast
combineert ze zo’n melodie met een instrumentatie die de indruk van volksmuziek
versterkt, zoals in Voorbeeld No. 376a. Hier imiteert het spel van het hele ensemble de
klank van volksfluiten (frule), waarbij de twee hoge partijen (hobo en klarinet) de klank
van de dubbelfluit suggereren (te vergelijken met de eerste en de tweede stem van
Voorbeeld No. 376b), terwijl de fagot een lagere volksfluit, met name svirala of duduk
nadoet (te vergelijken met de laagste stem – bourdon – van Voorbeeld No. 376b).695 Dit
effect van volksinstrumenten is ook aan het begin van deze compositie aanwezig, waar de
twee hoge instrumenten (weer als de dubbelfluit) tegelijkertijd trillers van een kleine en
grote secunde spelen (Voorbeeld No. 377). In Torso is een andere melodische suggestie
van de Balkanvolksmuziek aanwezig: het gebruik van de overmatige secunde. Dat gebruik
is niet opvallend en daarom blijft deze verbinding met de volksmuziek latent (Voorbeeld
No. 345).
3. GEZAMENLIJKE RELATIES TUSSEN VORMEN VAN BEWERKING VAN
OCTOËCHOS EN BALKANVOLKSMUZIEK. In de werken van deze periode gebruikte
Ljubica Marić ook korte melodische structuren (als delen van diatonische velden) die
zowel eigenschappen van de volksmuziek (oude traditie) als van de Octoëchosmelodieën
hebben. Gezien de invloed van de volksmuziek op de Servische Octoëchos,696 zijn deze
melodische segmenten in Marić’ werken een manier van gebruik van deze interrelatie uit
de muziektraditie van de Balkan, dat tegelijkertijd ook de tweevoudige oorsprong van deze
melodieën benadrukt. Marić gebruikt bepaalde muzikale eigenschappen, typerend voor de
oude traditie van de Balkanvolksmuziek of voor de Octoëchosgezangen (zoals de
afwisseling van grote en kleine secunde), maakt daarvan korte fragmentjes en plaatst ze in
een dissonante omgeving.
Een voorbeeld daarvan is het eind van de compositie Song for Flute, die de verbinding met
zowel de volksmuziek als de melodische formules van Octoëchos toont (Voorbeeld No.
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Het organum is nog een overeenkomst tussen de vormen van de Balkanvolksmuziek en de West-Europese
muzikale traditie, die Ljubica Marić gebruikt in haar proces van muzikale archaïsatie (zie hoofdstuk VIII).
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Eensnarig strijkinstrument (zie hoofdstuk IV).
695 De dubbelfluit is een volksblaasinstrument. Het bestaat uit twee buizen, naast elkaar uit hetzelfde stuk
hout gemaakt. Elke buis heeft een mondstuk en gaatjes. Er wordt tweestemmig op gespeeld. De dubbelfluit is
afkomstig uit het gebied van de Karpaten en de Balkan. Volgens Dević, Narodna muzika Crnorečja, p. 82.
Duduk is een Turks woord voor lage blaasinstrumenten en het moet in dit geval niet vergeleken worden met
het gelijknamige Armeense (dubbelriet-) instrument.
696
Zie hoofdstuk V.
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378a).697 Hier gaat het om een reeks intervallen, die vergelijkbaar is met de eindformules
van de melodieën uit de eerste modus (Voorbeeld No. 378b). Dezelfde melodie komt ook
in de volksmuziek van de West-Balkan voor (Voorbeeld No. 378c). Niet alleen in deze
compositie, maar ook in Asymptote is een Octoëchossegment uit dezelfde melodie
samengesteld (Voorbeeld No. 379). De associatie met de volksmuziek wordt hier versterkt
door de herhaling van deze melodie met een gevarieerd ritme, met het eind op de tweede
trap (in A),698 en door de versieringsnoten. Ook de laatste verschijning van de
Octoëchosmelodie in Asymptote, die de afronding van de compositie vormt, heeft een
identieke melodie (Voorbeeld No. 380). In Torso geven de segmenten van de melodieën
met benadrukte secundebewegingen soms een latente associatie met de formules van
Octoëchos en van de West-Balkanvolksmuziek (Voorbeelden No. 381a en No. 381b). Deze
indruk wordt soms bevorderd door het gebruik van de liggende toon, bourdon, zoals in
Voorbeeld No. 382.699
III. HARMONIE
Voor het harmonische aspect in de werken van de laatste periode van Marić’ oeuvre zijn de
volgende eigenschappen kenmerkend:
1. het belang van de chromatiek en de secunde-intervallen (afwisseling van kleine en grote
secunde) als bouwelement voor zowel de melodische horizontaal als de harmonische
verticaal;
2. het gebruik van ‘de schoven’;
3. het bouwen van harmonische lagen door het gebruik van bitonale samenklanken;700
4. het vormen van harmonische relaties als gevolg van de afzonderlijke melodische lijnen;
5. de sterke aanwezigheid van noneakkoorden en septiemakkoorden;
6. de aanwezigheid van modale centra in diatonische velden.
Deze eigenschappen worden per compositie geanalyseerd.
Invocation voor contrabas en piano. Twee belangrijke harmonische eigenschappen zijn
kenmerkend voor deze compositie: de zogenoemde ‘schoven’ binnen de chromatische
velden en de aanwezigheid van modale centra in de diatonische velden. ‘De schoven’ zijn
de manier waarop de componiste haar voorkeur voor secundesamenklanken heeft
benadrukt (Voorbeeld No. 320b). Op twee plaatsen in de compositie zijn ‘de schoven’ ook
als melodische component aanwezig (Voorbeelden No. 354a en No. 323). In deze gevallen
vormen een kleine secunde omhoog en een kleine secunde omlaag, samen met de
middelste toon, een ‘schoof’, maar als een melodische component of ostinatobeweging. De
modale centra binnen de twee diatonische velden in de pianopartij zijn verschillend van
opbouw. In het eerste veld is dat een noneakkoord in A (Voorbeeld No. 354a) en in het
tweede veld een septiemakkoord in A, met tweeslachtige tertsen en een toegevoegde kwart
(Voorbeeld No. 352).
From the Darkness Chanting, recitativisch cantate voor mezzosopraan en piano. De
chromatiek bepaalt het harmonische aspect van deze compositie. De basis van de meeste
samenklanken zijn secunde-septiem-samenklanken en onvolledige bitonale samenklanken.
697

Zie over de verbinding tussen Balkanvolksmuziek en Octoëchosmelodieën hoofdstuk V.
Zie voetnoot 343.
699 Zie de tekst over de relatie met de Balkanvolksmuziek in de compositie Torso op pagina 213, 214.
700 Bitonale samenklanken als het gevolg van bitonale harmonische lagen.
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Hier gebruikt Marić regelmatig samenklanken gemaakt van ‘de schoven’ (Voorbeeld No.
383) of van parallelle nonen (Voorbeeld No. 384) en soms is de hele chromatische
toonvoorraad aanwezig (Voorbeeld No. 385). De omvang van de gebruikte chromatische
tonen kan worden begrepen als afhankelijk van de dramatische spanning van de tekst. Op
basis daarvan kan het specifieke harmonische beeld van deze cantate als volgt worden
beschreven: de diatonische melodie zweeft in de ruimte van de chromatiek. Dat zet de
basis voor het harmonische aspect van de hele compositie (Voorbeeld No. 386). In de
zangmelodie, die in de loop van vier maten de omvang van een tritonus krijgt, onderscheidt
zich de structuurtoon fis. Maar voordat deze melodie begon, is door de pedaaltoon in het
hoge register van de pianopartij, in de introductie, de structuurtoon g gefixeerd. Dat vormt
een g-fis complex. De toon g wordt in de pianopartij herhaald tijdens de hele eerste
zangfrase; deze toon wordt omringd door zijn boven- en onderleidtoon (fis en gis (as) - een
‘schoof’) in de intervallen van de kleine none en de grote septiem. Aan het eind van de
eerste zangfrase (maat 10) klinken alle drie deze tonen samen.701
Voor het harmonische aspect van deze compositie zijn ook de bichordale situaties
kenmerkend. Dat toont Voorbeeld No. 387. In de maten 31-32 is de pianopartij gemaakt
van de bitonale samenklanken g-b-f (dominant in C) en b-dis-fis (de eerste trap in B), met
de toegevoegde tonen c. De zanglijn krijgt ook contouren in C, wat door het onderste deel
van deze bitonale samenklank (g-b-f) wordt ondersteund, hoewel de toon des in de
zangpartij (zonder harmonische steun) deze tonale situatie labiel maakt. Deze
samenklanken zijn zonder de toon c (maat 33).
Asymptote voor viool en strijkorkest. De belangrijkste harmonische eigenschappen van
deze compositie zijn vergelijkbaar met die van de compositie Invocation. Dat zijn op
secunde-intervallen gebaseerde dissonante samenklanken, met zogenoemde ‘schoven’, en
de aanwezigheid van modale centra in de diatonische velden. Een van de meest opvallende
voorbeelden is het slot van de compositie. De hele compositie wordt gevormd door de
spanningen tussen de chromatische en de diatonische velden, die elkaar voortdurend
afwisselen; het slot vertegenwoordigt de kern van deze spanningen. Op de dominant van C
groot (kwartsextakkoord zonder kwart) klinkt een melodie (in de solo viool) die typisch is
voor de Balkanvolksmuziek (Voorbeeld No. 380). Deze melodische situatie (in dit geval
vertegenwoordigd door de tonen g-fis-g-e-f-e) staat in de volksmuziek altijd in majeur en
begint vanaf de vijfde trap (Voorbeeld No. 378c).702
The Wondrous Milligram voor fluit en sopraan. De compositie begint met de herhaling van
een melodische beweging van een kleine secunde, eerst door de fluit en dan door de zang
(Voorbeeld No. 388). De zangpartij is daarna geconcentreerd op het interval van de kleine
secunde, dat via de sprong van een sext (maat 3) naar het lagere register gaat en daar
oscilleert op de tonen e en f. Het eind van de eerste frase wordt gevormd door de secundes
in beide partijen (maten 6 en 7). Ook aan het eind van maat 59 (Voorbeeld No. 328) staan
beide stemmen in een relatie van een kleine secunde (cis-c). Daarna ontstaat heel kort een
(enharmonische) prime (cis-des) door de beweging van de fluit, die weer verlaten wordt.
Dan vormt de beweging van de zang weer een (enharmonische) prime (bis-c). Door de
beweging van de fluit naar des ontstaat weer een relatie van een kleine secunde
Volgens Mirjana Živković, 'Ekstenzija tonaliteta u ciklusu Iz tmine pojanje Ljubice Marić' ('De extensie
van de tonaliteit in de cyclus From the Darkness Chanting van Ljubica Marić'), in Interakcija muzike i
vremena, p. 222-232.
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Zie voetnoot 343.
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(tweevoudig verminderde terts bis-des) en, ten slotte, vormt de beweging omhoog van de
zang een (enharmonische) reine prime, waarmee de compositie eindigt. Samengevat heeft
het harmonische aspect van deze compositie te maken met de relatie tot de secundeintervallen van beide partijen.
Archaia voor strijktrio. De harmonie in dit werk heeft twee belangrijke eigenschappen: ze
is gedeeltelijk het gevolg van de afzonderlijke melodische lijnen (Voorbeeld No. 350); of
ze is gebaseerd op secunde- en septiemsamenklanken, met het gebruik van de ‘schoven’
(Voorbeeld No. 389). Een uitzondering is het enige diatonische veld, waar de verticaal met
een terts is opgebouwd (Voorbeeld No. 358a, maat 34).
Archaia 2 voor blaastrio. In deze compositie zijn de melodische lijnen binnen de bogen
meestal in hoge mate autonoom (Voorbeeld No. 390, maat 28-34, Voorbeeld No. 391a en
Voorbeeld No. 391b). Soms lopen de instrumentale lijnen echter in parallelle intervallen
(Voorbeeld No. 392) en soms vormen zij chromatische of niet-chromatische ‘schoven’
(Voorbeeld No. 390). Naast de samenklanken die als gevolg van de afzonderlijke
melodische lijnen zijn ontstaan, zijn voor de harmonie in dit werk bimodale situaties
kenmerkend, zoals Voorbeeld No. 333 toont. De melodie van de hobo is geschreven in de
tweede modus van Octoëchos in A, terwijl de melodie van de fagot de tonen van dezelfde
modus in As heeft. De liggende toon e in de klarinetpartij hoort bij beide modale posities:
als de toon e in de modus in A en als de toon fes in de modus in As.
Daarnaast is de aanwezigheid van samenklanken uit de tonale traditie in deze compositie
ook van belang. De rustpunten met de Octoëchosfragmenten, die een belangrijk onderdeel
van de vorm van deze compositie zijn, eindigen op tonale samenklanken. Dat zijn: het
kwartsextakkoord van B groot (Voorbeeld No. 330); het akkoord van B groot met
verdubbelde grondtoon (Voorbeeld No. 332) en het akkoord op gis zonder terts met
verdubbelde grondtoon (Voorbeeld No. 331). Het slot van de compositie geeft ook tonale
samenklanken: dat laatste kan worden gezien als de dominant voor de latente bes klein
(Voorbeeld No. 393).
Torso voor pianotrio. In harmonisch opzicht heeft deze compositie eigenschappen die
typisch zijn voor het oeuvre van Marić: uit secunden opgebouwde samenklanken,
septiemakkoorden en noneakkoorden, consonante momenten met kwintakkoorden, modale
en bitonale constructies en overeenkomst tussen de melodische horizontaal en de
harmonische verticaal. Een deel uit Voorbeeld No. 370 toont een modale harmonie, waar
de verticaal en de horizontaal uit de tonen van de tweede modus van Octoëchos zijn
opgebouwd. In dit gedeelte is dezelfde modus in As aanwezig, die daarna naar B
moduleert. Ook Voorbeeld No. 348a toont de overeenkomst van de horizontaal en de
verticaal: de modale melodische beweging vormt de samenklank van het klokkenmotief.
IV SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN
Drie composities van deze laatste artistieke periode van Ljubica Marić, From the Darkness
Chanting, The Wondrous Milligram en Torso, tonen, naast de gezamenlijke muzikale
eigenschappen, ook een aantal specifieke kenmerken.
From the Darkness Chanting
In deze compositie gebruikte Marić voor de laatste keer in haar oeuvre middeleeuwse
teksten als poëtische bron. Voor deze compositie koos zij middeleeuwse teksten,
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verzameld door Ðorđe Trifunović in 1962 in de bundel met dezelfde titel.703 Over deze
teksten schreef de componiste het volgende:
Gezang uit de duisternis – deze notities met een grote poëtische schoonheid zijn
ontstaan toen alleen de pit van de icoonlamp een vlammetje licht in de duisternis liet
schijnen, terwijl de middeleeuwse monniken-kopiïsten in de Servische kloosters
(tussen 13e en 16e eeuw) in de kantlijnen van de heilige boeken ook hun eigen
gedachten, verlangens en zorgen optekenden.704
Voor het componeren van deze cantate koos Marić negen notities en ordende ze in drie
groepen, die tegelijkertijd de drie delen van de compositie vormen.705
Iz tmine pojanje
I
Plovi, plovče, piši, grešni pope Petre.
O, kolika tuga beše po zemlji za kneza Lazara doba.
Ao, bede u to vreme rodu hrišćanskome
Da se živi kriše u zemlji tih dana.
Gospode Vladiko, Tvorče neba i zemlje,
koji sazda čoveka, pomiluj me grešnoga.
Zemlji zinuvša, primi telo kao svoje.
II
Počinte ruke od dela i oči od suza
i ume od misli.
I prosti i znaj za ljubav.
Grubo pisah, jer bejah mnogo starostan.
Dok ovo pisah pevahu vuge i slavuji
i svakakve ptice s kukavicama.
III
Piše Jovan ove reči,
koji ume da ih čita,
ko ne ume da se čudi
Prognevi se Gospod leta tisušta trista sedamdeset i jednog.
Neba bejaše, a zemlje ne bejaše,
sela bejaše, a puta ne bejaše.
I gde da se skrijemo ili odbegnemo?
Zemlja i nebo, Sunce i Mesec, zvezde i mora, reke i bezdni
vapiju na me.
Iz tmine pojanje (stari srpski pesnički zapisi) (Gezang uit de duisternis (oude Servische dichterlijke
notities)); redacteur: Ðorđe Trifunović; Nolit, Belgrado, 1962.
704
Uit het cd-booklet Chamber music by Ljubica Marić.
705
Zie hoofdstuk VI over de relatie met de getallen in de tekst Songs of Space.
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Što će biti na nebesima znamenje i na zemlji tuga narodima.
O, uzdaha srca mojega.
Zaklopite se oči.

Gezang uit de duisternis
I
Drijf, drijver, schrijf, zondige pastoor Petar.
O wat een verdriet heerste er in het land ten tijde van vorst Lazar.
Ach, wee het christelijk geslacht in die tijd
dat in dit land destijds in het verborgene moest leven.
O Heer Almogende, schepper van hemel en aarde,
die de mens gemaakt heeft, ontferm u over mij, de zondaar.
Gapende aarde, neem dit lichaam op als deel van uzelf.
II
Laat mijn handen uitrusten van de arbeid, mijn ogen van de tranen
en mijn geest van mijn gedachten.
En vergeef mij en weet van mijn liefde,
ik schreef onbeholpen,
want ik was erg oud.
Terwijl ik dit schreef, zongen de wielewalen en de nachtegalen
en allerhande vogels met de koekoeken.
III
Jovan schreef deze woorden,
laat hij die het kan ze lezen,
laat hij die het niet kan, zich verwonderen.
De Heer vertoornde zich in het jaar 1371.
De hemelen bestonden, maar er was geen land,
de dorpen bestonden, maar er was geen weg.
En waar zullen wij ons verbergen of toevlucht zoeken?
Aarde en hemel, zon en maan, sterren en zeeën, rivieren en afgronden
jammeren tegen mij.
Wat in de hemelen een teken zal zijn
en op aarde smart voor de volkeren.
O, zucht van mijn hart.
Ogen, sluit u.
(Vertaling Reina Dokter)
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The Wondrous Milligram
Ljubica Marić heeft voor deze compositie niet alleen de titel ontleend aan een verhaal van
de Mexicaanse schrijver Juan José Arreola, maar ook de inhoudelijke inspiratie (zie
hoofdstuk III). Daarom schreef zij over deze compositie het volgende:
The music of The Wondrous Milligram is inspired by a short tale: an ant found and
brought back to its ant colony a luminous particle whose value no other grandeur could
match.706
Behalve de filosofische relatie met haar eigen filosofisch-poëtische teksten,707 toont deze
bron van inspiratie ook de interesse van de componiste voor eigentijdse (laat twintigsteeeuwse) literatuur. Het werk is een voorbeeld van de integratie tussen het oude (archaïsche,
vertegenwoordigd door de Octoëchosgezangen) en het eigentijdse van haar oeuvre. De hele
compositie kan worden gezien als een reeks fluitpassages, met veel grote sprongen, tremoli
in het hoge register en snelle ritmische bewegingen. Deze passages worden door een
rustige, op secunde-intervallen gebaseerde zangmelodie ondersteund. De sopraan heeft
geen tekst – de gezongen vocalen zijn o, a en ou.
Torso
De laatste voltooide compositie van Marić is het pianotrio Torso, gecomponeerd in 1996.
Het werk ontstond als opdracht van de Stiftung KölnMusik en wel als gevolg van de
opnieuw gewekte interesse voor de muziek van Marić, die in de jaren negentig in WestEuropa is begonnen (zie Inleiding). De compositie Torso heeft een zeldzame eigenschap in
het oeuvre van Marić. De componiste gebruikte in dit werk een autocitaat, een muzikale
frase, compleet overgenomen uit haar werk Verses from ‘The Mountain Wreath’ voor
bariton en piano, geschreven in 1947/8, op verzen van een van de meest belangrijke
Servische dichters en filosofen uit de 19e eeuw, Petar Petrović Njegoš (zie hoofdstuk III en
IV en Appendix II). De componiste nam niet alleen de melodie over (ritmisch veranderd),
maar ook het vers dat de bariton op deze melodie zingt: ‘Je li javje od sna smućenije?’ (‘Ist
nicht die Wirklichkeit verwirrter als selbst die Traum?’) (Voorbeelden No. 394a en No.
394b). Over dit muzikale/tekstuele citaat schreef Ljubica Marić het volgende commentaar
bij Torso:708
Torso is the title of a piano trio referring to its own form, reduced in this case to the
very core. The inspiration for the trio stems from two poetic texts: a medieval one

Uit het cd-booklet Chamber music by Ljubica Marić.
‘Iedere veelheid is minder dan de Een, alle andere getallen zijn breuken van die ene hele die de Een is, hoe
meer er zijn, des te kleiner zijn ze, des te meer verliezen ze zich in de Een, alles wat niet de Een is,
vertegenwoordigt de vergankelijkheid...’ Marić, Zapisi, p. 103.
708 Ljubica Marić, uit het cd-booklet Chamber music by Ljubica Marić.
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(14th century),709 and a single line by our great poet and philosopher, Bishop Rade –
Petar Petrović Njegoš – which reads: ‘Isn’t reality more bewildered than the dream
itself.710
Muzikaal gezien is deze frase het rustigste moment in de compositie Torso, tonaal
geschreven, met aan het eind het kwintakkoord van de eerste trap (zonder terts) van Bes
(Voorbeeld No. 394a).
Hoewel Ljubica Marić niet kon weten dat Torso haar laatste voltooide compositie zou zijn
(ze was in die tijd ook bezig met andere ideeën en schetsen), kan dit pianotrio niet alleen
als een compositorische conclusie van haar laatste fase, maar ook als een muzikale
conclusie van haar hele oeuvre worden beschouwd. Dat komt door de verschillende
associaties met haar eerdere werken in Torso. Ten eerste is daar het klokkenmotief, een
van de belangrijkste motiefkenmerken van haar oeuvre: het is al aanwezig sinds Three
Preludes and Etude voor piano uit 1945 en het is tevens het centrale motief van haar
Byzantine Concerto uit 1959 (zie hoofdstuk IV en tekst over Byzantine Concerto in
hoofdstuk VI). Daarnaast kan het autocitaat genoemd worden uit haar compositie Verses
from ‘The Mountain Wreath’, geschreven in 1947/8. De melodische structuur van de
pianopartij met de sprongen van septiemen en nones, de melodische lijnen van de strijkers
opgebouwd uit secunde-intervallen, het voorkomen van de melodische formules uit de
bundel Octoëchos of suggesties van de Balka en de modale of door secunde-, septiem-, en
nonesamenklanken gevormde harmonieën, bevestigen het beeld van dit werk als een soort
hommage aan haar belangrijkste muzikale en filosofische inspiratiebronnen. Het
verwerken van melodieën uit de tweede modus van Octoëchos in combinatie met het
O mne grešnomu,
Woe is me – sinful,
uvi mne grešnomu,
woe betide me – sinful,
gore mne grešnomu,
misery betide me – sinful
ljute mne grešnomu.
rage betide me – sinful.
Pogiboh va greseh mojih,
I suffer in my sins,
kako mi se deti s grehi mojimi,
since my youth,
ne gubi me, Gospodi, s grehi mojimi,
do not forsake me, my Lord, for my sins,
i ne pogubi me s bezakoni mojimi.
and do not behead me for my lawlessness.
Velici i mnozi po istine
Large is the truth
moji gresi i moja bezakonija
of my many sins and my lawlessness
tisušta tisuštami i tmi i tmami
thousand upon thousands and mountain upon mountains
pred toboju, Gospodi,
before you, my Lord,
po vse dni i po vse nošti
I have sinned days and nights
i po vse časi sgreših ti, Gospodi,
each moment, oh, Lord,
prosti me.
forgive me.
Izbavi me, Gospodi,
Save me, Lord,
gorkija, ljutija, zlija
of bitter, biting evils
i naprasnija smrti i nekrasnija.
and of sudden death and devils.
Daruj mi, Gospodi,
Endow me, my Lord,
slzi pokajanija,
with tears of repent,
slzi umiljenija.
and tears of meekness. (Vertaling Draško Adžić)
Pavlović, Antologija srpskog pesništva od XIII do XX veka, p. 34-35.
710
De componiste was bijzonder betrokken bij de filosofie van Njegoš en las zijn boeken haar hele leven
door. Een aantal van zijn filosofisch-poëtische verzen koos zij voor haar compositie Verses from ‘The
Mountain Wreath’. Vanwege enkele patriottische verzen verbood zij de uitvoering van dit werk in de jaren
negentig, omdat zij niet wilde dat dit werk hoe dan ook het totalitaire regime van Milošević steunde. Pas aan
het eind van haar leven trok zij dit verbod in. Verses from ‘The Mountain Wreath’ is ook haar laatste
compositie die is opgenomen tijdens haar leven, een paar dagen voor haar dood, in de uitvoering van de
bariton Bojan Knežević en de componiste/pianiste Isidora Žebeljan.
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klokkenklankmotief versterkt de associatie met het Byzantine Concerto, dat bijna veertig
jaar voor dit pianotrio Torso is ontstond.
CONCLUSIE
In haar laatste composities heeft Ljubica Marić een unieke integratie verwezenlijkt tussen
de fundamentele determinanten van de stilistische keuzes die haar hebben beziggehouden
in de verschillende periodes van haar creatieve werk. Dat zijn: 1. uitgesproken chromatiek,
de atonaliteit benaderend; 2. gematigde toepassing van de microtonaliteit; 3. korte
segmenten van de modale formules van Octoëchos, vaak verwant met de melodiek van de
Balkanvolksmuziek; 4. sporadische associaties met het ritme en de vormen van de
Balkanvolksmuziek; 5. discrete toepassing van de middeleeuwse compositieprocédés
organum en discantus; 6. de aanwezigheid van passages met tonale harmonie; 7. harmonie
als product van onafhankelijke melodische lijnen; 8. het belang van secundeakkoorden,
septimeakkoorden en noneakkoorden in de harmonische structuur; 9. het verschijnen van
autocitaten uit eerdere werken. Geen van deze determinanten is dominant, maar ze worden
alle onderling geconfronteerd op een manier die verschilt van compositie tot compositie.
De meest belangrijke en de meest tegengestelde muzikale elementen in haar werken zijn de
melodische formules van Octoëchos en dissonante samenklanken (vooral
secundeakkoorden) samen met microtonaliteit. En omdat de vorm van die composities vrij
is, waarin zich als enige regel de afwisseling van langere of kortere chromatische en
diatonische velden (binnen een min of meer uitgesproken boogstructuur) onderscheidt, en
omdat de composities athematisch zijn, laten ze de indruk achter van een uitgeschreven,
gefixeerde improvisatie. Daarnaast is ook nog karakteristiek dat de diatonische velden
altijd zijn opgebouwd uit formules van de modi van Octoëchos. Een dergelijke opbouw
van de composities vertegenwoordigt een optelsom van alle artistieke strevingen van de
componiste, maar ondanks een zekere heterogeniteit van de genoemde determinanten (die
op het eerste gezicht opvalt), verwezenlijkt elk werk uit de laatste fase van Marić een
integratie van die muzikale elementen tot een geheel, waarin alle differentiaties uit elkaar
voortvloeien.
Zo heeft Marić de authenticiteit van haar eigen muzikale expressie bereikt, die zich
onderscheidt binnen de Europese muzikale traditie van het einde van de 20ste eeuw. Marić’
laatste werken zouden kunnen worden vergeleken met de laatste etappe van het oeuvre van
György Ligeti (Vioolconcert, Sonate voor altviool solo, de liederencyclus With Pipes,
Drums, Fiddles, bijvoorbeeld) waarin ook een specifieke integratie van heterogene
muzikale elementen is verwezenlijkt (namelijk de verworvenheden van de avant-garde uit
de jaren zestig en de volksmuziek.)
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VIII. MUZIKALE ARCHAÏSATIE IN HET WERK VAN
LJUBICA MARIĆ
Een van de belangrijkste en meest prominente kenmerken van het werk van Ljubica Marić
is het gebruik van vroege muzikale bronnen,711 in combinatie met de expressionistische
muzikale traditie.712 Dat geldt vooral voor haar derde compositorische fase (1956-1967) en
de vijfde, laatste fase (1976/1983-1996), maar gedeeltelijk ook voor haar vierde fase
(1968-1975) (zie hoofdstuk VII, p. 194). Wanneer men bij het creatieve werk van Ljubica
Marić spreekt van vroege muzikale bronnen, heeft dat vooral betrekking op middeleeuwse
muziek. De Servische versie van de Byzantijnse liturgische bundel Octoëchos diende voor
de componiste als basisbron van de middeleeuwse muzikale traditie (zie hoofdstuk V).
Daarnaast bestudeerde de componiste ook het Gregoriaans. Als docent heeft zij zich
beziggehouden met middeleeuwse en barokke muzikale vormen; zij doceerde van 1945 tot
1967 aan de Muziekacademie in Belgrado. Voor haar creatieve werk was ook de kennis
van de zogenaamde oude volksmuziektraditie van de Balkan van heel groot belang, vooral
van die uit Servië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo en Macedonië; die speelde ook een
prominente rol als muzikale bron (zie pagina 91 en 92 en voetnoot 339 en 340).713
Anderzijds, aangezien Ljubica Marić in de jaren dertig in Praag geschoold werd in de
traditie van het muzikale expressionisme, zijn atonaliteit en athematiek twee
compositorische oriëntaties in de Europese muziek uit de eerste helft van de 20ste eeuw die
de componiste ook in latere, rijpe fasen van haar creatieve werk toepaste (zie pagina 102105, 113, 183, 184).714
Archaïsatie in de muziek van de 20ste eeuw
Het procédé van muzikale archaïsatie houdt in de bewuste transformatie en toepassing in
nieuwe werken van muzikale elementen en compositiewijzen uit vroegere tijdperken. Een
componist bepaalt, volgens zijn eigen affiniteit, zelf zijn ‘archaïsche’ referentie en kiest de
concrete elementen van archaïsatie. Daarbij is het heel belangrijk dat de gebruikte
elementen van de gekozen referentie in dat nieuwe muzikale werk hun auditieve
herkenbaarheid behouden, waardoor tegelijkertijd het transformerende aspect zich toont.
Dit gaat meestal samen met de constructie van een concept van ‘authenticiteit’ in de zin
van oriëntatie op ‘bronnen’. In de 20ste eeuw hebben vooral Stravinsky en Bartók een
aanzienlijk gewicht aan dit procédé gegeven. Een voorbeeld is het gebruik van de modale
structuur van de volksmuziektraditie in de compositie Les Noces van Igor Stravinsky:715 het
711

Zie voetnoot 361.
‘Expressionisme in de muziek, dat vooral aan het begin van de 20ste eeuw in Duitsland en Oostenrijk is
ontstaan, is [...] een programmatische poging los te komen van de traditie en de op dat moment geldende
esthetiek, en een streven artistiek door te dringen in het onbewuste, irrationele en transcendentale met
revolutionaire uitdrukkingsvormen en -middelen (abstractie, constructie, symboliek, karikatuur, groteske).’
Eggebrecht (ed.), Riemann Musiklexicon, p. 269. (Vertaling B. Č.). ‘De transformatie […] in de expressie
van het ‘eigen innerlijk’ kwam in de muziek zo tot uiting dat men (rond 1910) van sensuele,
hoogcoloristische […] muziek overging op een diep introspectief type muziek waarin gebruik gemaakt werd
van gebroken melodieën, dissonante harmonieën en atonaliteit […] om sombere emoties en
psychoanalytische complexen uit te drukken…’ Willi Apel, Ralph T. Daniel, The Harvard Brief Dictionary
of Music, Washington Press, New York, 1960, p. 96. Zie ook voetnoot 56.
713
De volksmuziek wordt door huidige Servische etnomusicologen en muziekwetenschappers als oud
beschouwd (zie hoofdstuk I en IV).
714
‘… Expressionism prefers the harsh syntax of atonality.’ Slonimsky, Music since 1900, p. 1132.
715
Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions; Francis Maes, A History of Russian Music: From
Kamarinskaya to Babi Yar, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 2002.
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grootste deel van de muzikale thema’s in dat werk is anhemitonisch, wat volledig past bij
de muzikale eigenschappen van oude Russische melodieën.716 Tegelijkertijd wordt deze
modaliteit in een chromatisch (octotonisch) kader geplaatst. Dit voorbeeld is belangrijk
omdat het aangeeft dat ook de oude volksmuziektraditie de functie van referentie bij het
proces van muzikale archaïsatie kan hebben, zoals ook het geval is in het werk van Ljubica
Marić.
Het belang van het transformatieve aspect in muzikale archaïsatie wordt benadrukt door
Citrad Kohoutek:
Door bewuste uitsluiting van modale centra is het mogelijk om, op modale basis,
ook atonale muziek te verwezenlijken, zowel thematisch als athematisch.717
De oriëntatie van Stravinsky en Bartók, die in de eerste decennia van de 20ste eeuw een
nieuwe relatie tot de traditie van de volks- en kerkmuziek inaugureerden, in de zin van
referenties voor muzikale archaïsatie, wordt (net als bij overeenkomstige werken van
Janáček, Prokofjev, Kodály en anderen) in de literatuur aangeduid met de begrippen
neonationalisme en neoprimitivisme.718 Nicolas Slonimsky beschouwt die twee begrippen
als synoniemen en verklaart neoprimitivisme als volgt:
An art saturated with culture is invariably tempted to return to its simple origins
[…] It seeks to attain the crude power of massively arrayed sonorities,
asymmetrical rhythms and percussive instrumentation. In Neo-Primitivism,
melodies are brief refrains, often limited to the range of a major tetrachord […]
Heterophony […] is encountered […] as a curious recessive characteristic. NeoPrimitivism is alomost invariably nationalistic in character. […] Neo-Primitivism is
nurtured on the [alleged] essential […], but the composer himself need not to
be an archeologist; he derives his inspiration from the art of his own time.719
Taruskin heeft een karakteristiek gegeven van de artistieke en muzikale aard van het
neoprimitivisme aan de hand van Stravinsky’s Le Sacre du Printemps:
… Stravinsky’s was an art of radical formal simplification; and it was very much a
matter for debate whether his achievement […] was […] a breakthrough to the
simplicity of a higher truth, or merely […] the reductive renunciation of all
raffinement of thought and feeling in favor of the crude simplicity of the barbarian.
[…] Henceforth Stravinsky’s music would no longer meet the normative criteria
traditionally deemed essential to coherent musical discourse. There would be no
harmonic progression, no thematic or motivic development, no smoothly executed
transitions. His would be a music not of progress but of state, deriving its coherence
and its momentum from the calculated interplay of ‘‘immobile’’ uniformities and
abrupt discontinuities.720
Volgens F. A. Rubtsov ‘Osnovï ladovogo stroeniya russkikh narodnïkh pesen’, in Stat’i po muzikal’nomu
folkloru, Sovetskiy Kompozitor, Leningrad, 1973, p. 37.
717
Kohoutek, Novodobé skladebné směry v hudbě, p. 22, 23. (Vertaling: Reina Dokter.)
718
Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, volume I, p. 949
719
Slonimsky, Music since 1900, p. 1154. Vergelijkbare definiëringen van deze begrippen bevinden zich ook
bij andere theoretici, zoals bijvoorbeeld bij Joseph Machlis, Introduction to Contemporary Music, Norton,
New York, 1961, p. 154, 155.
720 Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, volume I, p. 951, 957
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Aangezien het gebruik van modale systemen (zoals aangewend in volks- en kerkmuziek)
verbonden is met het neoprimitivisme en, meer in het algemeen, muzikale archaïsatie,
hebben theoretici ook het begrip neomodaliteit ingevoerd.721 Ook worden de ‘archaïsche’
referenties naar middeleeuwse muziek in de muziek van de 20ste eeuw (vooral
karakteristiek voor het werk van Arvo Pärt), met een apart begrip aangeduid – als NeoMedievalisme.722 Maar aangezien componisten gewoonlijk niet slechts één element van een
bepaalde ‘archaïsche’ referentie tegelijk gebruiken, maar in één muziekwerk gelijktijdig
meerdere elementen tegelijk toepassen (zoals bijvoorbeeld modaliteit en middeleeuwse
muzikale vormen in de muziek van Pärt), en vaak ook muzikale elementen van
verschillende referenties combineren (zoals bijvoorbeeld modaliteit uit de
volksmuziektraditie, modaliteit uit de oude kerkmuziek en heterofonie in Les Noces van
Stravinsky), duidt het begrip muzikale archaïsatie de totaliteit van het gebruik van
(verschillende) ‘archaïsche’ referenties in de muziek van twintigste-eeuwse componisten
aan.
Muzikale archaïsatie in het oeuvre van Ljubice Marić
Van haar leeftijdgenoten hadden de composities van Stravinsky en Bartók de grootste
invloed op het oeuvre van Marić. Het doel van de archaïsatie in het oeuvre van Marić was
nooit het opnieuw creëren van ‘oude’ muziek en ‘oude’ muzikale vormen, nooit het
kunstmatig reanimeren van vroege muzikale tradities. Haar doel was het gebruik van de
vroege muzikale elementen en eigenschappen voor het creëren van eigen nieuwe
muziekwerken. De interesse voor ‘het oude’ had bij Marić verschillende oorzaken. In haar
kindertijd leefde ze met haar moeder en grootouders meestal in de steden van CentraalServië (zie pagina 43). De grootouders, tantes en ooms hadden, zoals gebruikelijk was aan
het begin van de 20ste eeuw in het economisch achtergebleven land (zie hoofdstuk I), de
oude traditie van leven voortgezet, een traditie vol mythen, legenden en oude
volksliederen.723 In die tijd was de epische verteltraditie in Servië (vooral in de provincie)
de voornaamste manier van overdracht van de meest aanwezige vorm van kunst bij het
volk – de volksliteratuur – en, naast het zingen van volks- en kerkliederen, de voornaamste
vorm van kunstoverdracht überhaupt. Daar kwam Marić in aanraking met zowel verhalen
over legendarische en mythische helden als met (oude) volks- en kerkmelodieën. Dat was
het begin van haar interesse in de vroege bronnen (zie hoofdstuk IV).
Toch kan men niet zeggen dat het proces van muzikale archaïsatie de componiste in haar
jeugd meteen bezighield. Haar interesse in de traditionele Balkanvolksmuziek (vooral de
melodiek en de modaliteit) werd ondersteund door de preoccupatie van haar eerste
compositieleraar, Josip Slavenski, met de toepassing van de volksmuziek in de nieuwe
‘Een term voor het gebruik van modale toonladders en harmonieën in een hedendaags muziekwerk.
Componisten als Béla Bartók (die de modale volksmuziek in Hongarije en Roemenië bestudeerde en dat
materiaal toen opnam in zijn eigen werken) […] hebben het potentieel van het modale materiaal weer
onderzocht om een verschil in klank te creëren die niet wordt gehinderd door bepaalde beperkingen van de
majeur- en mineurtoonladders.’ Robert Fink, Robert R. Ricci, The Language of Twentieth Century Music. A
Dictionary of Terms, Schrimer-Macmillan, New York, 1975, in Nikša Gligo, Pojmovni vodič kroz glazbu 20.
stoljeća, MIC, Zagreb, 1996.
‘Neo-Modality […] Dormant strains have achieved a new Renaissance in the ethnically deep-rooted works of
Béla Bartók.’ Slonimsky, Music since 1900, p. 1153.
722
‘… some modern composers discovered a world of suprisingly modernistic devices such as hocketus,
heterophony and quodlibet, and the techniques of inversion and retrograde composition…’ Ibid., p. 1153.
723
Interview 1996.
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muziek van die tijd (de jaren twintig van de 20ste eeuw), waarbij zijn artistieke oriëntatie
was afgestemd op die van Bartók en Kodály (zie hoofdstuk IV). In haar eerste werken
gebruikt Ljubica Marić enkele elementen van de volksmuziek, maar de invloed van de
Balkanvolksmuziek is daarin niet altijd expliciet hoorbaar (Sonata fantasia,zie hoofdstuk
IV).
Na terugkeer in Belgrado in 1938, na haar studie in Praag, begon Marić gedurende de
Tweede Wereldoorlog verrassend en onverwacht de melodieën en modi van de Servische
Osmoglasnik (Octoëchos) te bestuderen, wat resulteerde in de eerste compositie op thema’s
van die melodieën, Četiri improvizacije i fuge na teme iz Osmoglasnika (Four
Improvisations and Fugues on themes from Octoëchos) voor piano uit 1944 (zie hoofdstuk
III en IV). Hoewel deze omslag naar de middeleeuwse modaliteit op het eerste gezicht
extreem is voor het werk van Marić, dat in de jaren dertig en veertig gekenmerkt werd door
atonaliteit en athematiek, bestaan er toch een paar redenen die deze omslag begrijpelijker
maken. Als eerste reden moeten zeker de tragische en onzekere levensomstandigheden
gedurende de Tweede Wereldoorlog worden genoemd, vooral in Belgrado, dat in de
periode van 1941 tot 1944 te lijden had onder een groot aantal willekeurige
bombardementen, zowel van de kant van de Wehrmacht als van de geallieerden. 724 De
fysieke bedreiging van het leven, evenals de oorlogssfeer, waarin het doel van de vijanden
niet alleen de vernietiging van het toenmalige Joegoslavische leger was, maar ook de
onderwerping van een volk (in dit geval het Servische), ondersteunden de ontwikkeling
van geestelijk patriottisme bij vele kunstenaars, en ook bij Marić, hetgeen werd belichaamd
in haar distantiering ten opzichte van het expressionisme.725 Terugkeer naar de kunst van de
Middeleeuwen, waarin de Servische kunst haar eerste bloei beleefde, was zeker een vorm
van patriottisme bij de kunstenaars, en dat is een van de mogelijke redenen voor het
ontstaan van de nu helaas verloren gegane compositie Four Improvisations and Fugues on
themes from Octoëchos (zie hoofdstuk III).
Een tweede mogelijke reden voor de stilistische omslag bij Ljubica Marić, een reden
waarvan het belang niet eenvoudig te bepalen is, omdat de componiste daar niet over heeft
gesproken, is de omslag in de stilistische oriëntatie van een van de belangrijkste
vertegenwoordigers van de Servische muzikale avant-garde tussen de wereldoorlogen,
Vojislav Vučković (zie hoofdstuk I). Het is heel belangrijk te herinneren aan de intieme
menselijke en artistieke samenwerking tussen Marić en Vučković tijdens de vroege jaren
dertig (zie hoofdstuk II). Hun artistieke oriëntatie (in de zin van de toepassing van
atonaliteit en athematiek) viel chronologisch volledig samen. Hoewel het in 1934 kwam tot
een verwijdering tussen hen, wat Ljubica Marić er zelfs toe bracht van verblijfplaats te
veranderen en een paar jaren in Zagreb door te brengen (zie hoofdstuk II), is het dus niet
uitgesloten dat Marić Vučković’ werk bleef volgen. Daar droeg beslist ook de tragische
moord op Vučković toe bij – hij werd gedood door vertegenwoordigers van de Gestapo in
Belgrado, in 1942. Onder invloed van het communistische ideologische sovjetplatform
over ‘proletarische muziek’ (waaruit al voor de Tweede Wereldoorlog de ideologie van het
socialistisch realisme ontstond),726 had Vučković de atonaliteit en athematiek al in 1939
volledig verlaten en sindsdien componeerde hij in de stijl van de op de sovjet-ideologie
georiënteerde componisten (Myaskovsky, Glière, Kabalevsky, Rakov en anderen). Daarbij
Volgens Simić Tito, fenomen 20. veka, p. 130
In die zin kan een definitie van het expressionisme veelzeggend zijn: ‘Expressionism is Germanic’.
Slonimsky, Music since 1900, p. 1132.
726 Ibid.
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leunde hij op de stilistische procédés van de Russische romantiek (vooral Moesorgsky) en,
wat bijzonder belangrijk is, hij nam een nieuwe verhouding tot de volksmuziek van de
westelijke Balkan aan, naar voorbeeld van de Rukoveti van Stevan Mokranjac;727 daardoor
is het mogelijk dat zijn werken, waarvan Marić uitvoeringen kan hebben bijgewoond, ook
directe invloed hebben gehad op de stilistische veranderingen in haar werk, en wel vóór de
vestiging van de communistische dictatuur in Joegoslavië.
Toch ging Ljubica Marić na 1945 niet verder met het onderzoeken van de toepassing van
de melodieën van de Octoëchos in haar eigen werken, maar ze bestudeerde de
Balkanvolksmuziek en componeerde in die periode voornamelijk werken die, volgens het
dictaat van het socialistisch realisme, uitsluitend gebaseerd waren op de
volksmuziektraditie (in melodisch en ritmisch opzicht) en op de tonaal-functionele traditie
van de muzikale romantiek (in harmonische opzicht, zie hoofdstuk IV).
Niettemin werd de bundel Octoëchos met Servisch-Byzantijnse kerkgezangen voor haar
het meest geliefde muziekboek,728 niet alleen vanwege de muziek, maar ook vanwege de
teksten van deze gezangen (zie hoofdstuk V en de tekst over Octoïcha 1). De componiste is
zich gedurende de jaren veertig van de 20ste eeuw bewust geworden van het belang van
deze bundel voor de ontwikkeling van de geestelijke muziek op de Balkan; zij nam aan dat
de gezangen uit deze bundel door de eeuwen heen weinig veranderd zijn (zie hoofdstuk V).
Haar bestudering van de Byzantijnse kunst combineerde zij met haar interesse in de
Servische middeleeuwse literatuur en beeldende kunst, en deze zette zij midden jaren
vijftig in als haar artistieke referentie aan de vroege culturele erfenis van de
Balkantradities, als basis voor haar eigen creatieve werk (zie hoofdstuk II). Ze nam ook
kennis van het onderzoek naar de veel oudere voormiddeleeuwse oorsprong van de
Byzantijnse kerkgezangen (die worden geplaatst in de tijd van de Assyrische cultuur, zie
hoofdstuk V), waarbij ze dacht dat ze, door het gebruik van deze gezangen, in een
geestelijke verbinding met de oudere beschavingen van het oostelijke MiddellandseZeegebied zou komen te staan.729 De middeleeuwse kerkmuziek van Byzantijnse oorsprong
diende als haar belangrijkste inspiratiebron niet alleen bij het kiezen van de (muziekale)
thema’s voor haar werken vanaf midden jaren vijftig, maar ook bij het ontwerpen van de
melodische, modaal-harmonische, ritmische en formele eigenschappen ervan.
Ook de liederen en de dansen van de zogenoemde ‘oude’ Balkanvolksmuziektraditie
trokken haar aandacht, vanwege, zoals zij aannam, de sinds de vroege Middeleeuwen (6e 9e eeuw) bijna onveranderde muzikale eigenschappen, die, volgens de haar bekende
Servische etnomusicologen (Dević), nog uit de tijd van de grote migraties van de Slavische
volkeren naar de Balkan afkomstig waren, en wellicht nog van daarvóór. Deze referentie
aan de Byzantijnse traditie en de ‘oude’ traditie van de Balkanvolksmuziek, vormden de
fundamentele muzikale en artistieke inspiratie van Marić sinds 1956.
In die zin zijn de aantekeningen en teksten van de componiste van belang, waarin ze haar
relatie tot de middeleeuwse en voormiddeleeuwse kunst toelichtte:
De benaming Byzantine Concerto moet alleen de afkomst aanduiden uit die
Zo componeerde Vučković in 1941 zijn Prva rukovet (First Song-wreath), geheel naar voorbeeld van
Mokranjac (zie ook voetnoot 414). Volgens Peričić, Muzički stvaraoci u Srbiji.
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Interview 1996.
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machtige, verre wortel, waarvan ons volk met zijn creatieve geest een zoete stam
vertegenwoordigt.730
Ik geloof dat die vroege indrukken van de muziek het diepst hun stempel drukken
op de psyche, door in ons die kostbare bron te scheppen die door het volledige
latere bezigzijn met muziek en creatieve arbeid heen zal stralen […] In mij heeft dat
die onuitsprekelijke toestand van geluk en permanente begeestering door de muziek
tot leven gewekt die zich in de periode van de muzikale kindertijd en jeugd in de
zuiverste vorm en de sterkste intensiteit vertoont. De rijping zal daarna geschieden
door het bewustzijn en besef van al die componenten die de muzikale kunst
uitmaken.731
Naast de kerkmuziek en de zogenaamde oude Balkanvolksmuziektraditie die ze
bestudeerde, heeft ook de literatuur een grote rol gespeeld bij de vorming van haar rijpe
stilistische oriëntatie (in de zin van de muzikale archaïsatie). Ljubica Marić had een
bijzondere interesse voor de literatuur (zie hoofdstuk II, p. 59).732 Haar meest geliefde
boeken waren de geschriften van Lao Tse, middeleeuwse Perzische en Servische poëzie en
andere literatuur uit de Middeleeuwen. Haar persoonlijke filosofie, die in haar
poëziebundel Tablice tot uitdrukking komt, is eigenlijk op het taoïsme gebaseerd.733 Ook
daarin is de verbinding met vroege bronnen evident. Dat geldt ook voor de middeleeuwse
(vooral Servische) beeldende kunst, bewaard in de vorm van fresco’s en iconen in de
middeleeuwse kloosters. Ljubica Marić heeft zelf ook geschilderd en getekend en had een
persoonlijke relatie met de beeldende kunst en beeldende kunstenaars (zie hoofdstuk II). In
de jaren vijftig reisde ze door Servië en bezocht een aantal middeleeuwse kloosters, waar
ze enige fresco’s zag die haar werk direct inspireerden, zoals het fresco van de Heilige
Krijgers uit het klooster Manasija (zie voetnoot 595).
Daarnaast hebben echter ook een paar gebeurtenissen gedurende de jaren vijftig in
Joegoslavië invloed gehad op de artistieke oriëntatie van Ljubica Marić. Een van de eerste
en zeker belangrijkste stimulansen om zich tot middeleeuwse artistieke bronnen te wenden
was de tentoonstelling Srednjovekovna umetnost na tlu Jugoslavije (L’art yougoslave
mediéval), die Joegoslavische kunsthistorici in 1950 in Parijs hebben georganiseerd.734
Deze tentoonstelling heeft de interesse voor de middeleeuwse kunst gewekt bij een aantal
Servische kunstenaars, wat eerst zichtbaar werd in de beeldende kunst (zie hoofdstuk I) en
vervolgens ook in de muziek – van Ljubica Marić. Net als de hele rehabilitatie van de
Dragoslav Adamović, ‘Ljubica Marić: Pokušavam da otrkijem ono što već davno postoji u nekim
skrivenim prostorima’, in Politika, Belgrado, 16 juni 1963 (zie ook voetnoot 98).
731
Ljubica Marić in het radioprogramma ‘Koordinate’ (‘Coördinaten’), Radio Belgrado, 4 februari 1990.
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‘Lezen als vorm van toewijding aan de geschreven menselijke gedachte nam gedurende de Tweede
Wereldoorlog bezit van Ljubica Marić en overeenkomstig de niet alledaagse breedte van haar scherpzinnige
nieuwsgierigheid […] omvatte dat meteen bijna alle gebieden waarop de menselijke geest functioneert: van
geschriften van oeroude beschavingen en oude religieuze teksten via volkskunst, wetenschap (vooral
natuurkunde en astronomie), kunstgeschiedenis en filosofie tot moderne literatuur. […] Met bepaalde boeken
en schrijvers voelde en koesterde ze een bijzondere verwantschap, zodat het Gilgamesj-epos, Lao Tse,
Perzische poëzie, middeleeuwse Servische poëzie, Da Vinci, Schopenhauer, Dostojevski, Njegoš, Borges,
Arreola, Popa, Pekić en de Servische surrealisten slechts de contouren schetsen van de wereld waarin Ljubica
Marić verkeerde en, met haar geest, werkelijk leefde.’ Borislav Čičovački naar de gesprekken met Ljubica
Marić, 'Zapisi Ljubice Marić’ (‘Notities van Ljubica Marić’), Predgovor (Voorwoord), in Marić, Zapisi, p. 56.
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Zie voetnoot 519.
734 Zie pagina 31.
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middeleeuwse kunst ondanks de kaders van de toen nog strenge politiek van het
socialistisch realisme, had deze tentoonstelling juist als uitwerking het doorbreken van die
antidemocratische doctrine in de kunst van Joegoslavië en Servië. Door hun toevlucht te
nemen tot de geestelijke waarden en de reikwijdten van de middeleeuwse kunst (de tijd van
de eerste bloei van de Servische staat) distantieerden de kunstenaars zich van de principes
van het socialistisch realisme en verwierpen die, en zo droegen ze bij tot de verzwakking
en geleidelijke tenietdoening ervan.735 Een van de eerste artistieke manifestaties van een
dergelijke distantie ten opzichte van de doctrine van het socialistisch realisme in de muziek
was het ontstaan van de cantate Songs of Space van Ljubica Marić (zie hoofdstuk I en VI).
Daarnaast hadden de dood van haar eerste compositieleraar, Josip Slavenski in 1955,
evenals de herdenkingsuitvoering van zijn vocaal-instrumentale compositie Symphony of
the Orient (op 10 januari 1956) een zekere invloed op het ontstaan van de cantate Songs of
Space zelf, het eerste werk waarin structureel elementen van muzikale archaïsatie in het
oeuvre van Marić naar voren komen. Slavenski had namelijk zelf in zijn compositie
consequent enige elementen van muzikale archaïsatie toegepast, vooral Europese
kerkmodi, evenals toonladders van enkele Aziatische muziektradities (zie hoofdstuk I en
IV). Voor het ontstaan van de cantate Songs of Space is ook de emotionele beleving door
de componiste van teksten van de epitafen van (middeleeuwse) grafmonumenten van de
Bogomielen van belang:
Die lapidaire teksten van onbekende volksdenkers en poëten duiken in de
gloeiendste afgronden van levensdramatiek en verheffen zich tot de verst
verwijderde gebieden van de menselijke gedachte en poëzie. Vandaar ook de naam
van de cantate Songs of Space.736
Op grond van haar bestudering van de Servische Octoëchos en de volksmuziektraditie van
de Balkan, evenals op grond van de inspiratie die voortkwam uit (hoofdzakelijk) de
middeleeuwse literatuur en beeldende kunst, is in het artistieke werk van Ljubica Marić in
de jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog de filosofische en esthetische basis gevormd
voor muzikale archaïsatie in haar werken. Op basis van al het naar voren gebrachte kan
men stellen dat de grondreden voor muzikale archaïsatie als compositorische oriëntatie van
Marić in haar rijpe werk van filosofisch-emotionele aard is (emotionele verbondenheid met
geestelijke voorvaderen, evenals met haar eerste leraar), versterkt door de samenloop met
de toenmalige politieke omstandigheden in Servië en Joegoslavië aangescherpt door de
geestelijke strijd van de kunstenaar tegen de doctrine van het socialistisch realisme.
Gezien haar liefde voor de middeleeuwse literatuur, is het bijna vanzelfsprekend dat Marić
voor haar vocaal-instrumentale composities meestal uit die bronnen heeft geput. Zo heeft
de cantate Songs of Space als tekst de epitafen van de grafmonumenten van Bosnische
Bogomielen uit de 13e tot 16e eeuw (zie de tekst over Songs of Space in hoofdstuk VI).
Ook haar cantate From the Darkness Chanting, geschreven voor mezzosopraan en piano in
‘Halverwege de 9e eeuw legden de heiligen Cyrillus en Methodius […] voor de Slavische volkeren,
waaronder ook de Serviërs, de basis voor het aanvaarden van de Byzantijnse cultuur: het schrift. […] De
vertaling van christelijke literatuur in het Slavisch verschafte de Slaven directe toegang tot de wereld van het
Christendom, gematerialiseerd in de Byzantijnse cultuur. […] De Serviërs namen de staatsinrichting van
Byzantium als basis en voorbeeld voor de organisatie van hun eigen staat.' Dat maakte ook 'de overname en
de ontwikkeling van kunstzinnige activiteit naar Byzantijns model in Servië […] en bij alle andere leden van
de Byzantijnse commonwealth mogelijk.’ Andrej Vujnović, Ikona, srpska duhovna i istorijska slika (The
Icon, a Serbian spiritual and historical picture), SANU en Istorijski muzej Srbije, Belgrado, 2011, p. 90, 93.
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Ljubica Marić, Interview voor Radio Zagreb, 1976 (zie ook pagina 124).
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1984, heeft een tekst uit dezelfde periode (zie hoofdstuk VII). De schrijvers van deze
teksten waren anonieme monniken-kopiïsten uit Servische kloosters. De verzen van de
middeleeuwse Servische heerser en dichter despoot Stefan Lazarević uit zijn poëem Slovo
ljubve (Word of Love) gebruikte ze voor haar compositie Pastoral uit de cyclus Word of
Light (zie de tekst Word of Light in hoofdstuk VI). Ook voor haar cyclus van
geïmproviseerde muziek, Music of Sound, heeft ze middeleeuwse Servische poëzie
gebruikt (zie hoofdstuk VII). Voor haar compositie The Enchantress voor sopraan en piano
uit 1964 koos ze een nog oudere tekst, namelijk de Achtste Ecloge uit Bucolica van
Vergilius (zie de tekst over The Enchantress in hoofdstuk VI). Voor bijna al haar
koorliederen koos ze volkspoëzie.737 De verzen van de negentiende-eeuwse Servische
dichter Petar Petrović Njegoš, die de tekstuele basis van de compositie voor bariton en
piano Verses from ‘The Mountain Wreath’ vormden, mogen niet als een uitzondering
gezien worden, omdat Njegoš’ epos in de traditie van de oude volkspoëzie (17e-18e eeuw)
is geschreven (zie hoofdstuk IV).738 Daarnaast dienden ook middeleeuwse teksten, evenals
teksten uit de volkstraditie die men beschouwt als behorend tot de zogenaamde oude
traditie (volgens Dević, zie hoofdstuk II), voor de componiste als inspiratie voor het
componeren van instrumentale werken, bijvoorbeeld voor de composities Octoïcha 1 (zie
pagina 153) Passacaglia (zie pagina 145).
De muzikale elementen van de archaïsatie in het werk van Marić zijn:
1. het gebruik van muzikale elementen en eigenschappen van de Balkanvolksmuziek (van
de zogenoemde oude traditie van de Servische volksmuziek) zoals:
a. octotonie, pentatoniek en modale reeksen met beperkte toonomvang;
b. microtonale intervallen;
c. het asymmetrische metrum, onder meer het aksak-ritme;
d. rituele muziekvormen (zoals het klaaggezang);
e. klankcombinaties die de klank van Balkanvolksmuziekinstrumenten suggereren;
f. heterofonie
2. het gebruik van muzikale elementen en eigenschappen van melodieën uit de
oorspronkelijk Byzantijnse middeleeuwse kerkmuziek (Octoëchos) zoals:
a. modale structuur;
b. melodieën en fragmenten daarvan;
c. het bouwen van harmonische structuren uit de tonen van de Octoëchosmodi;
3. het gebruik van West-Europese polyfonie en middeleeuwse compositieprocédés:
a. de vormen passacaglia en ricercare;
b. heterogene polyfonie;
c. organum en discantus (in de instrumentale muziek).
Het melodische aspect
Voor het melodische aspect van haar werken heeft Ljubica Marić het proces van de
archaïsatie voornamelijk op de volgende manieren verwezenlijkt: ze gebruikte niet alleen
volledige, al bestaande volks- en kerkmelodieën, maar ze nam meestal de voornaamste
muzikale elementen en eigenschappen daarvan als basis voor haar werk, vooral melodische
bewegingen in secunde-intervallen en melodische formules van de Octoëchosmodi (met
Met één uitzondering: het lied Brige kokine (Hen’s Worries) is op het gelijknamige gedicht van de
Servische dichter van kinderpoëzie, Andra Franičević, gecomponeerd. Dit gedicht is geschreven op de
manier van de kindervolkspoëzie.
738
De enige echte uitzondering wat het gebruik van de teksten betreft, is haar cantate The Threshold of
Dream, waar ze gedichten van een tijdgenoot koos, en wel van de Servische surrealistische dichter Marko
Ristić (zie de tekst over Octoïcha 3 in hoofdstuk VI).
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een dalende terts aan het eind). De betreffende composities van Marić kunnen, wat de
oorsprong van de melodieën betreft, in twee groepen verdeeld worden. In de eerste groep
zijn volksmelodieën (of de muzikale eigenschappen daarvan) als basismuziekmateriaal
gebruikt, en in de tweede zijn dat kerkmelodieën en hun modale structuur. In beide
groepen bestaan composities waar de componiste alleen met de muzikale elementen en
eigenschappen van deze melodieën werkte en composities waar ze zulke melodieën
integraal als een citaat (min of meer gemodificeerd) in de rol van thema heeft
geïncorporeerd. Deze melodische eigenschappen vormen in beide gevallen de belangrijkste
inhoud en de structurele kern van alle melodieën in deze werken.
Twee composities uit haar derde fase behoren tot de eerste bovengenoemde groep: de
cantate Songs of Space en Passacaglia. De muzikale archaïsatie in deze twee werken houdt
de verwerking en de transformatie in van het zogenoemde oude type van de
Balkanvolksmuziek. In de cantate Songs of Space heeft Marić geen reeds bestaande
melodieën gebruikt, maar werkte ze uitsluitend met de eigenschappen van de
volksmelodieën, vooral met de afwisseling van de grote en kleine secunde, de meest
voorkomende opbouw van melodieën in de Balkanvolksmuziek (zie de tekst over Songs of
Space in hoofdstuk VI en Voorbeeld No. 76, de koorpartij). Voor haar Passacaglia heeft
ze een volkslied uit Centraal-Servië als thema gekozen. De melodie van dit lied heeft een
zeer kleine ambitus, met voortdurende afwisselingen van kleine en grote secundes, terwijl
de negen maten lange frase niet symmetrisch is. Op basis van deze eigenschappen wordt
dit lied tot het oudste type van de Servische volksmuziek gerekend (zie de tekst over
Passacaglia in hoofdstuk VI en Voorbeelden No. 111 en No. 112).
De composities uit tweede groep (of delen daarvan) zijn gebaseerd op de modale structuur
van de oorspronkelijke kerktraditie (zie hoofdstuk VI over Modaliteit in de tekst Songs of
Space). Ljubica Marić gebruikte in sommige composities (Songs of Space, bijvoorbeeld)
de modi van de West-Europese kerkelijke muzikale traditie (vooral de lydische modus),
maar de modi van de orthodox-christelijke (Byzantijnse) geestelijke muziek hadden de
belangrijkste rol in het creëren van het modale aspect in haar muzikale archaïsatie. Dat zijn
de modi van de Servisch-Byzantijnse Octoëchos. Deze gezangen worden gekenmerkt door
een grote vrijheid van melodische beweging, maar binnen duidelijk gedefinieerde grenzen,
gegeven door een systeem van formules (zie hoofdstuk V). Dat is een vorm van
centonisatie, het maken van een eenheid door het combineren van verschillende korte (al
bestaande) fragmenten. Voor haar cyclus Music of Octoëchos heeft Marić melodieën (of
delen daarvan) van de eerste tot en met de vijfde modus gebruikt (zie hoofdstuk III en VI).
In drie composities van deze cyclus heeft zij de melodieën van de liturgische gezangen als
thema gebruikt in de vorm van een bijna letterlijk citaat (Octoïcha 1, Byzantine Concerto,
Ostinato super thema Octoïcha). In deze composities worden er hele frasen of fragmenten
uit overgenomen zonder daar melodisch iets aan te veranderen. De componiste heeft die
fragmenten en frasen wel georganiseerd tot een nieuw geheel, dat de functie van een thema
krijgt (Voorbeelden No. 137, No. 138, No. 180, No. 181, No. 245 en No. 246). Het thema
komt in verschillende transformaties door de hele compositie heen voor. Het werk krijgt
eenheid en coherentie door de voortdurende aanwezigheid van de modale basis (zie de
teksten Octoïcha 1, Byzantine Concerto en Octoïcha 3 in hoofdstuk VI). Dit procédé van
centonisatie in de werken van Marić is ook een uit de Byzantijnse traditie overgenomen
componeertechniek.
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In andere composities, waarvan de melodieën gedeeltelijk op de modi van Octoëchos
gebaseerd zijn (The Threshold of Dream en de werken van de laatste compositorische
fase), gebruikte Marić geen citaten van de gezangen. Zij nam alleen de modale structuur
van bepaalde modi over zonder deze tot thema om te vormen. In de composities van haar
laatste compositorische fase koos zij de modi niet strikt (zoals in de derde fase), maar vrij,
zodat in één compositie structuren van verschillende modi aanwezig zijn. De componiste
gebruikte heel korte fragmenten uit de Octoëchosmelodieën (van verschillende modi in één
werk), die eigenlijk slechts delen van bepaalde melodische formules zijn (het gaat om een
paar intervallen). Deze fragmenten komen in de loop van de compositie soms onverwacht
voor, ze duren heel kort, daarna worden ze verlaten, meestal zonder enig verband met het
vervolg van de compositie (zie hoofdstuk VII en Voorbeelden No. 316 en 379). Dat is
sterk verbonden met een athematische componeerwijze, de voornaamste oriëntatie in haar
laatste compositorische fase.739
De bovengenoemde elementen van muzikale archaïsatie zijn tevens kenmerkend voor het
oeuvre van Bartók, Stravinsky, Janáček, Vaughan Williams, deels van Prokofjev, Martinů,
Jolivet en van andere componisten. Het specifieke belang van Marić’ bewerking en
transformatie van de melodieën ligt in het feit dat de modale melodieën en structuur,
afkomstig uit de middeleeuwse Byzantijnse geestelijke muziek, toen voor het eerst door
een componist werd gebruikt voor de totale melodische en harmonische opbouw van een
eigen niet-liturgisch en niet-programmatisch muziekwerk (zie pagina 161).
Het harmonische aspect
Uit het voorgaande volgt ook het belangrijkste procédé bij het archaïseren van het
harmonische aspect van Marić’ werken uit de derde en de vijfde fase: dat is het bouwen
van harmonische verticalen met de tonen van een modus, waarmee tegelijkertijd ook de
melodische lijnen wordt gevormd (zie de teksten over Octoïcha 1, Byzantine Concerto en
Octoïcha 3 in hoofdstuk VI).740 Dat geldt ook als het gaat om het gebruik van volksliederen
(in bijvoorbeeld Passacaglia). Voor de harmonische component van deze composities is
ook het cadenseren op de tweede trap heel karakteristiek en dat hoort bij de invloeden van
de Balkanvolksmuziek (Voorbeeld No. 91).741 Ook octotonie, pentatoniek en modale
toonreeksen met een zeer beperkte toonomvang, evenals andere volkstoonladders, zoals de
zogenaamde zigeunertoonladder en de Balkantoonladder, worden soms harmonisch
gebruikt (Songs of Space), maar in veel minder sterke mate dan in de werken van
Stravinsky en Bartók; het gebruik daarvan in de werken van Marić is sporadisch.
Voor een aantal van haar werken uit de laatste periode is ook het harmonisch gebruik van
microtonale intervallen kenmerkend. Hoewel ze in haar eerste compositorische fase ook
microtonaliteit gebruikte, komt de microtonale benadering in de werken van haar laatste
fase oorspronkelijk niet uit de praktijk van Hába, maar uit de uitvoeringspraktijk van de
volksmuziek (zie hoofdstuk IV en VII). In die zin was Ljubica Marić een van de eerste
Europese componisten die de interesse in microtonale intervallen herstelde, maar met
referentie aan de volksmuziektraditie. Behalve zij pasten ook Ligeti en Kurtág bijna
739

De eerste athematische compositie die zij componeerde met het gebruik van de modi van Octoëchos is de
cantate The Threshold of Dream uit 1961 (zie de tekst over Octoïcha 3 in hoofdstuk VI).
740
Onder haar tijdgenoten was dit procédé kenmerkend voor het oeuvre van Stravinsky, Vaughan Williams
en Messiaen; de laatste heeft zijn eigen systeem van modale reeksen gecreërd. Volgens Kennedy, The
concise Oxford Dictionary of Music.
741
Zie voetnoot 343.
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tezelfdertijd, gedurende de jaren tachtig en negentig van de 20ste eeuw, microtonale
intervallen als afgeleide van de volksmuziek toe.742
Het ritme
In ritmisch opzicht bestaat er ook een duidelijke verbinding tussen Marić’ werken en de
zogenoemde oude traditie van de Balkanvolksmuziek. Dat is in het bijzonder verwezenlijkt
door toespelingen op de volksdansen uit de centrale Balkan. Dat komt vaak tot uiting door
het gebruik van het aksak-ritme en andere asymmetrische metra (Voorbeelden No. 84, No.
94a en No. 132a, zie over de eigenschappen van de Balkanvolksmuziek in hoofdstuk IV en
de tekst over Songs of Space in hoofdstuk VI).743 Toch is de toepassing van die elementen
van de volksmuziektraditie niet vaak vertegenwoordigd in de werken van Marić en is deze
alleen kenmerkend voor de eerste werken van haar derde fase. Vaak worden deze ritmen in
de vorm van een ostinato gegeven, maar in tegenstelling tot Stravinsky gebruikt Marić
geen variabele ostinato’s. Het ritme speelt in het werk van Marić ook een rol in de
transformaties van de gezangen uit de Octoëchos. Omdat de ritmiek in de gezangen niet
metrumgebonden is, tracht de componiste met interventies op het gebied van het ritme het
oorspronkelijke rubato van de vocale praktijk te behouden (Voorbeeld No. 181). Het
gevolg daarvan is een metrische veranderlijkheid, die met de metriek van de
oorspronkelijke gezangen correspondeert (zie de teksten over Octoïcha 1, Byzantine
Concerto en Octoïcha 3 in hoofdstuk VI).
De muziekvormen
In een aantal van haar composities (Songs of Space; Lament, Pastoral and Hymn; From the
Darkness Chanting) gebruikte Ljubica Marić een rituele muziekvorm uit de
Balkanvolksmuziek, namelijk het klaaggezang. Deze muziekvorm heeft zijn oorsprong in
de rituelen op de kerkhoven, waar meerdere vrouwen gelijktijdig klagen en waarbij ieder
een andere tekst zingt, en ook een eigen (simpele) melodie in haar eigen ritme voordraagt
en onafhankelijk van de anderen begint en eindigt. Zo staat het ritueel bewenen dicht bij de
aleatoriek. Marić gebruikte deze vorm in haar vocaal-instrumentale composities (zie
hoofdstuk IV en VII, de tekst over Songs of Space en Word of Light in hoofdstuk VI en
Voorbeelden No. 64, No. 295 en No. 343).744 In haar composities is die rituele vorm
gestileerd, voornamelijk zo dat de vrouwenstemmen wel dezelfde tekst en een
gelijksoortige melodie zingen (toepassing van heterofonie). De begin- en eindnoten van die
individuele optredens van de vrouwenstemmen (in het koor) suggereren een uitgeschreven,
gecontroleerde aleatoriek De hele compositie The Enchantress is een ritueel, gemodelleerd
naar een idee van een pre-christelijke aanroeping van goden (zie hoofdstuk VI).
Aan de andere kant, heeft zij in een aantal van haar composities, zoals Passacaglia en
Octoïcha 1 (zie pagina 145-152 en 153-154) vormen uit de instrumentale muziek van de
barok toegepast. Dat zijn de passacaglia en het ricercare, vormen van barokvariatie. Dat
kenmerk verbindt dit deel van het oeuvre van Marić met de componisten van de Tweede
Weense School, die de variatievorm bijzonder koesterden (zie hoofdstuk IV), maar ook
met Bartók. Ze gebruikte ook de procédés van organum en discantus, vooral in de
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Bijvoorbeeld in het Vioolconcert, in de Sonate voor altviool solo of in de liederencyclus With Pipes,
Drums, Fiddles van Ligeti en in de compositie Lebenslauf op. 32 voor twee bassethoorns en twee piano’s van
Kurtág. Volgens Kennedy, The concise Oxford Dictionary of Music
743 Deze ritmische eigenschappen zijn kenmerkend voor het oeuvre van Stravinsky (variabele ostinato’s in Le
Sacre du printemps, bijvoorbeeld), dat een aanzienlijke invloed op het werk van Marić heeft gehad.
744
Deze eigenschap is kenmerkend voor voor het oeuvre van Stravinsky, maar ook voor dat van Jolivet.
Volgens Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions en Andreis, Povjest glazbe.
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compositie Ostinato super thema Octoïcha, maar ook in sommige segmenten van de
werken uit haar laatste periode, zoals Torso (zie hoofdstuk VII, de tekst over Octoïcha 3 in
hoofdstuk VI en Voorbeelden No. 273 en No. 284). In dat opzicht kan dit segment van
haar oeuvre in verband worden gebracht met de rijpe fase van Arvo Pärt, met dit verschil
dat Marić al in de jaren zestig van de 20ste eeuw (dus vroeger dan Pärt) elementen van
middeleeuwse muziekvormen begon toe te passen en dat zij die uitsluitend gebruikte in
instrumentale muziek (in tegenstelling tot Pärt, die ze voornamelijk voor zijn vocale en
vocaal-instrumentale werken gebruikte).
De polyfonie en heterofonie
De aanwezigheid van polyfonie in het werk van Marić komt tot uiting als heterogene
polyfonie – het gecoördineerde optreden van gelijktijdige verschillende melodische lijnen
(Voorbeeld No. 329). Het gebruik van heterogene polyfonie verbindt het oeuvre van Marić
ook met de componisten van de Tweede Weense School (zie hoofdstuk IV). Daarnaast
heeft de componiste ook een specifieke stemvoering toegepast, die men bij benadering zou
kunnen definiëren als heterofonie (zie Voorbeelden No. 99, No. 155 en No. 165). In haar
polyfone structuren zijn soms heterofone gedeeltes aanwezig (zie pagina 140, 150, 157).
Terwijl ook componisten als Stravinsky en Messiaen heterofonie gebruikten als methode
voor archaïsatie, en wel voornamelijk in vocale en vocaal-instrumentale werken, paste
Marić heterofonie hoofdzakelijk toe in haar instrumentale composities.
De orkestratie
De orkestratie in de muziek van Ljubica Marić is niet sterk beïnvloed door het proces van
archaïsatie. Zij heeft nooit een compositie georkestreerd ‘op de manier van de oude
meesters’ en ze heeft nooit een middeleeuws of een volksinstrument in haar composities
gebruikt. Toch speelden de klanken van bepaalde instrumenten een heel belangrijke rol in
haar orkestratie (trompet, harp), wat zou kunnen verwijzen naar de (reconstructie van)
Byzantijnse traditie (zie hoofdstuk VI). In het melodische aspect van een aantal
composities (Archaia en Archaia 2, bijvoorbeeld) zijn ook gedeeltes aanwezig die door de
instrumentatie aan de klank van Balkanvolksmuziek doen denken. Ze geven een
reminiscentie aan het musiceren op de volksinstrumenten, zoals de gusle en verschillende
soorten volksfluiten, met name de svirala of de duduk (zie pagina 207, voetnoot 694 en
695, Voorbeelden No. 374, No. 376a en No. 376b). Dergelijke methoden zijn ook
kenmerkend voor het werk van Bartók, Messiaen en Jolivet.745 Toch verschaft de
transformatie van de specifieke klank van de volksinstrumenten van de Balkan binnen de
kaders van het klassieke West-Europese instrumentarium de werken van Marić een
klankmatige constructie van verwijzing naar een ‘bron’, mogelijk in verband met het
creëren van een concept van ‘authenticiteit’.
Marić is niet tegelijkertijd begonnen met de toepassing van al deze opgesomde elementen
van muzikale archaïsatie en ze heeft ze ook niet in gelijke mate gebruikt in de werken van
haar derde en vijfde creatieve fase.746 Gezien dat feit kan men zeggen dat de componiste
geleidelijk elementen van archaïsatie heeft ‘ontdekt’ en toegepast, die ze koos op grond
van haar persoonlijke en artistieke interesses (zoals bijvoorbeeld de middeleeuwse
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Dit element van muzikale archaïsatie is soms aanwezig in de werken van Jolivet (Cinq incantations voor
fluit of het Pianoconcert, bijvoorbeeld). Volgens François Laurent ‘André Jolivet 1905-1974’ in cd-booklet
André Jolivet, morceaux choisis, Accord, Universal Music France, Paris, 2005.
746
Elementen van muzikale archaïsatie zijn in de vijfde fase melodieën uit de Servische volksmuziek en uit
de bundel Octoëchos, evenals de klanksuggestie van kerkklokken (zie hoofdstuk VII, p. 192).
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modaliteit van de orthodoxe kerkmuziek) of op grond van verworven compositorische
ervaringen en affiniteiten uit haar vroegere fasen (zoals polyfonie of vormen van
instrumentale barok). Op grond van een dergelijke stelling over het geleidelijke
‘veroveren’ door de componiste van een steeds breder spectrum van gebruikte elementen
van archaïsatie kan men een zeker chronologisch overzicht maken van hun
vertegenwoordiging in haar oeuvre:
1. Het gebruik van muzikale elementen en eigenschappen van de Balkanvolksmuziek is
aanwezig in alle werken van haar derde en vijfde fase, zelfs in die waarin, zoals in de
compositie Ostinato super thema Octoïcha, het hele werk is opgebouwd uit citaten uit een
kerkgezang. In die zin is de karakteristieke verwantschap tussen de volks- en de
kerkmuziek van essentieel belang (zie hoofdstuk V), hier concreet uitgedrukt in de
vertegenwoordiging van het interval van de overmatige secunde in de vijfde modus van
Octoëchos. Het gebruik van die elementen is even karakteristiek voor de werken waarin de
muzikale thema’s gedeeltelijk veranderde citaten uit de Servische volksmuziek
(Passacaglia) of kerkmuziek (cyclus Music of Octoëchos) zijn, als voor de athematische
werken uit beide fasen. Toch is de toepassing van octotonie, pentatoniek, modale reeksen
met een beperkte toonomvang en andere volkstoonladders voornamelijk aanwezig in de
eerste werken van de derde fase (1956/8), vóór het ontstaan van de cyclus Music of
Octoëchos, vooral in de cantate Songs of Space. Dat geldt ook voor de toepassing van het
asymmetrische metrum (met het aksak-ritme) – dat element is voornamelijk
vertegenwoordigd in de vroege derde fase (Songs of Space, Passacaglia) en deels in de
compositie Pastoral uit 1962. In de werken van de vijfde fase zit geen asymmetrisch
metrum. En terwijl rituele muziekvormen (vooral het klaaggezang) aanwezig zijn in de
meeste vocaal-instrumentale werken van beide fasen (Songs of Space, Lament, From the
Darkness Chanting), is het gebruik van heterofonie, evenals klankcombinaties die het
geluid van volksinstrumenten suggereren, vooral karakteristiek voor de werken van de
vijfde fase. Ook de toepassing van microtonale intervallen is alleen aanwezig in de werken
van de vijfde fase, ontstaan in de periode 1983-86.
2. Het gebruik van muzikale elementen en eigenschappen van melodieën uit de
oorspronkelijk Byzantijnse middeleeuwse kerkmuziek (Octoëchos) is aanwezig in alle
werken van Marić van de derde en vijfde fase die zijn ontstaan sinds 1958 (met
gedeeltelijke uitzondering van de composities The Enchantress en Lament&Hymn – zie
hoofdstuk VI), met dien verstande dat het bouwen van harmonische structuren uit de tonen
van de Octoëchosmodi het meest uitgesproken is in de latere werken van de derde fase
(cyclus Music of Octoëchos, Pastoral). In al die werken, vooral waar de aanwezigheid van
het Octoëchosreferentieniveau meer uitgesproken is, is het ritmische rubato, dat met de
oorspronkelijke vocale praktijk correspondeert, kenmerkend. In alle orkestwerken van de
derde fase is de behandeling door de componiste van de klanken van bepaalde
instrumenten (trompet, harp) bijzonder uitgesproken, hetgeen zou kunnen verwijzen naar
de Byzantijnse traditie.
3. De heterogene polyfonie is aanwezig in alle werken van beide fasen, terwijl barokke
instrumentale vormen alleen kenmerkend zijn voor de eerste werken van de derde fase
(1956/8), oftewel voor de composities Passacaglia en Octoïcha I. De middeleeuwse
compositieprocédés, zoals organum en discantus, zijn voornamelijk vertegenwoordigd in
instrumentale composities, en dat niet vaak, alleen in de composities Ostinato super thema
Octoïcha, The Wondrous Milligram en Torso.
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Met alomtegenwordige vormen van muzikale archaïsatie in haar rijpe stijl heeft Marić een
persoonlijke muziektaal ontwikkeld. De voornaamste eigenheid van muzikale archaïsatie
in haar werken van de derde en vijfde fase, vergeleken met de aanpak van andere
componisten die zich gedurende de 20ste eeuw van die oriëntatie hebben bediend (vooral
Stravinsky, Bartók, Janáček, Prokofjev, Vaughan Williams en later Messiaen en Jolivet),
ligt in het gebruik van de modi en melodieën van Octoëchos, die de basis vormen van de
totale melodisch-harmonische organisatie van de meeste composities van haar rijpe
creatieve periode. Die liturgische bundel van Byzantijnse herkomst vertegenwoordigt de
essentiële ‘archaïsche’ referentie waarop de melodisch-harmonische structuur van het
grootste aantal van haar composities uit die twee fasen berust en die de basis vormt voor de
herkenbaarheid van haar werken. Daarmee is nog een specifiek kenmerk verbonden:
namelijk dat Ljubica Marić middeleeuwse kerkelijke modi en melodieën gebruikte voor
het componeren van eigen niet-liturgische, voornamelijk instrumentale composities.
Daarnaast heeft zij met deze vormen van muzikale archaïsatie een coherentie bewerkt die
bestaat uit het binnen een compositie scheppen van een steeds nieuw muzikaal verloop,
voortkomend uit voorafgaande verlopen, zonder letterlijke herhaling. Een dergelijke
structurering (centonisatie, afkomstig van de Octoëchosgezangen), samen met een beperkte
keuze van thematisch materiaal, vormt een verbinding met het procédé van dodecafonie.747
Dat heeft vooral betrekking op bepaalde overeenkomsten tussen enerzijds de vorming van
een thema uit gezangen van Octoëchos in de werken van Marić (met name Byzantine
Concerto en Ostinato super thema Octoïcha) en anderzijds de vorming van dodecafonische
reeksen en thematische structuren, en wel: 1. karakteristieke intervallen (bijvoorbeeld de
intervallen van secunde en terts) waaruit een modus of een reeks is gemaakt; 2. opbouw
van thematische structuren uitsluitend uit de tonen van een modus, of een reeks
(zogenaamde horizontale dodecafonie); 3. het bouwen van een meerstemmige muzikale
structuur, uitsluitend uit de tonen van een modus of een reeks (zogenaamde verticale
dodecafonie) en 4. vorming van nieuwe vormen van toonreeksen door verdeling van de
oorspronkelijke reeks in zelfstandige groepen en door deze te verplaatsen (interversie) (zie
hoofdstuk V en de tekst over Byzantine Concerto in hoofdstuk VI). Dat is de brug die
Marić in haar muziek sloeg tussen het gebruik van vroege bronnen en de oriëntatie op
muzikale ontwikkelingen van de 20ste eeuw.
Daarnaast vertegenwoordigt de constructie van een concept van ‘authenticiteit’, in de zin
van oriëntatie op oorspronkelijke ‘bronnen’, ook een esthetisch aspect. Vanuit haar eigen
perspectief heeft Ljubica Marić dit aspect op volgende manier beschreven:
Voor mij is de betekenis die de oorsprong van de dingen heeft groot, misschien
zelfs wezenlijk [...] In de muziek vind ik die oorsprong in de totale traditie daarvan,
maar vooral in onze wereldlijke volkszang en kerkgezang. Die openen diepten van
langdurige ervaring, wijsheid en levensmoed. Wanneer de mens daarop steunt, voelt
hij dat hij toebehoort aan dat gemeenschappelijke wezen dat hem creatief inspireert
en hem naar nieuwe en nog niet geschapen klanken verwijst...748
Op grond van dit citaat, en ook van andere geschreven teksten van Marić, kan men
Volgens Stefanović, ‘Arhaično, moderno i postmoderno’, p. 12. Zie ook Kohoutek, Novodobé skladebné
směry v hudbě, p. 103-129.
748 Marić in het radioprogramma ‘Koordinate’ (‘Coördinaten’), Radio Belgrado, 4 februari 1990 (zie
voetnoot 361).
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concluderen dat haar esthetische en filosofische drang tot benadering van vroege bronnen
een zoektocht was naar die geestelijke lagen van het verleden (vooral de middeleeuwse),
die, uitgedrukt door de kunst en vooral de muziek, invloed hebben gehad en nog hebben op
onze hedendaagse tijd. Het is die erfenis die, volgens Marić, vervat is in elk heden,
ongeacht de mate waarin ze voor ons duidelijk en herkenbaar is. De componiste heeft deze
geestelijke continuïteit van een (breder) geografisch gebied – zoals de Levant dat was in
het kader van haar interesse – opgevat als cruciaal voor het begrip van het heden en de
plaats van het individu daarin, maar niet alleen voor het begrip, ook voor de emotioneelpsychologische beleving van dat heden, als product van de opeenvolgende lagen van het
verleden. En aangezien, op grond van de overwegingen van de componiste, de
scheppingen van geestelijke (artistieke) ijver het zuiverste en ook het meest duurzame deel
van de erfenis van het verleden zijn, en daarmee ook het invloedrijkste voor de toekomst,
heeft Marić, door in haar werken de werking van de muziek uit vroege bronnen te
onderzoeken (concreet: van de Byzantijnse geestelijke muziek), bij zichzelf
ontvankelijkheid voor de werking van die muziek ontdekt, ontwikkeld en de mogelijkheid
gevonden om die te transformeren tot een nieuwe klankinhoud.
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IX. DE INVLOEDEN VAN LJUBICA MARIĆ OP DE SERVISCHE EN
JOEGOSLAVISCHE MUZIEK
Ljubica Marić heeft met haar werk stilistische en artistieke veranderingen in de Servische
muziek teweeggegebracht. Ze schreef de eerste atonale compositie in de Servische muziek,
na de Tweede Wereldoorlog was ze een van de eerste componisten die neoclassicistische
procédés gebruikte en ook de eerste die muzikale archaïsatie onderzocht en
implementeerde. Bovendien was ze de eerste (Servische) componist die de modi van
Octoëchos heeft toegepast voor het componeren van niet-liturgische en nietprogrammatische werken.
Tot nu toe werden in de Servische muziekwetenschap weinig teksten gewijd aan de
invloed van Marić’ muziek (zie Inleiding). Om de mate en het belang van deze invloed te
overzien, moet die eerst bezien worden in het kader van de cultuurhistorische situaties in
Servië en toenmalig Joegoslavië in de 20ste eeuw en vooral na de Tweede Wereldoorlog.
Na 1945 bevonden Servië en Joegoslavië zich in een zeer geïsoleerde positie, die een
gevolg was van de communistische revolutie. Dit tijdperk (tussen 1945 en 1955) betekende
isolatie ten opzichte van alle artistieke en stilistische ontwikkelingen in West-Europa en
Amerika. Het cultuurbeleid van de communistische (eenpartij)regering was het invoeren
van het zogenoemde socialistisch realisme, dat uit de Sovjet-Unie werd overgenomen (zie
hoofdstuk I). Het reizen van Servische (en Joegoslavische) kunstenaars naar het Westen
was of onmogelijk of strikt beperkt, de import van partituren was verboden en de
radioprogramma’s werden gecensureerd.
Na 1955, toen de politiek van het socialistisch realisme minder sterk en dogmatisch was,749
ontlokten de werken van Marić bij de uitvoeringen een enthousiaste ontvangst aan de
Servische (en Joegoslavische) kritiek en het publiek, ze kreeg staatsprijzen voor haar
composities en die werken riepen zeer positieve reacties op van belangrijke Europese
componisten, zoals bijvoorbeeld Lutosławski, Jolivet en Sjostakovitsj, die haar muziek bij
verschillende gelegenheden hebben gehoord (na 1956) (zie hoofdstuk I en II).750
De andere manier waarop haar invloed zich kon manifesteren was haar docentschap aan de
Muziekacademie te Belgrado (sinds 1945). Ze doceerde theoretische vakken aan
compositiestudenten en veel van deze componisten refereerden later, in hun biografieën,
aan het feit dat zij bij Ljubica Marić hadden gestudeerd.751 Zo toonden deze componisten
het belang van Marić’ invloed op hun eigen muzikale ontwikkeling.
Dat was natuurlijk niet de enige invloed in de Servische muziek na de Tweede
Wereldoorlog. Veel machtiger was de neoclassicistische invloed, bevorderd en uitgeoefend
door de compositiedocenten aan de Muziekacademie van Belgrado, met name Stanojlo
Rajičić, Predrag Milošević, Mihovil Logar en Dragutin Čolić, en dirigent Oskar Danon.
Het neoclassicisme was in die tijd een door de communistische regering goedgekeurde stijl
en de studenten moesten hun werken in deze stijl componeren (zie hoofdstuk I).
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Vanwege de politieke ruzie tussen de Sovjet-Unie en het toenmalige Joegoslavië (na 1948) en de dood
van Stalin (in 1953). Volgens Antić, Kratka istorija Srbije.
750
Zie het commentaar van Sjostakovitsj op pagina 7.
751
Onder hen waren Enriko Josif, Vlastimir Nikolovski en een groep Albanese componisten uit Kosovo
(Vinçenc Gjini, Fahri Beqiri, Esad Rizvanolli). Volgens Leksikon jugoslavenske muzike.
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Toch zijn er verschillende redenen waarom Marić (ongewild en onbewust) een bijzondere
positie had wat betreft de invloed op de Servische componisten. En dat gold voornamelijk
voor de invloed van haar rijpe compositorische fase (1956-1967), waar zij de elementen
van archaïsatie heeft onderzocht en toegepast (en dan vooral de modi van de Byzantijnse
kerkmuziek).
DE INVLOED OP SERVISCHE COMPONISTEN
Het is aannemelijk dat de composities van Ljubica Marić tijdens de muzikale
ontwikkelingen in Servië gedurende de 20ste eeuw een drievoudige stilistische invloed
hebben teweeggebracht.
I. De eerste stilistische invloed van haar muziek is verbonden met de introductie en het
gebruik van de atonaliteit in de Servische muziek tussen de twee wereldoorlogen. Ljubica
Marić schreef, als leerling van Suk, in 1930 de eerste Servische atonale compositie, String
Quartet. Aangezien de eerste Servische symfonie in romantische stijl pas in 1907 is
ontstaan,752 betekende haar String Quartet een enorme ontwikkelingssprong voor de
Servische muziek.753 Hoewel Marić en haar andere collega’s die destijds in Praag hebben
gestudeerd (Čolić, Vučković, Ristić en gedeeltelijk Rajičić) in de jaren dertig en veertig
atonale (zelden met elementen van dodecafonie) en microtonale werken componeerden en
hoewel een aantal van deze werken in Belgrado werd uitgevoerd,754 hadden deze
composities een zeer beperkte invloed op het achtergebleven muzikale leven in het land
vanwege de toenmalige historische situatie van het muziekleven in Servië.755 De redenen
daarvoor waren vooral de naweeën van de Turkse bezetting en de klassieke
muziekopleiding van de musici, die zich beperkte tot de romantische uitvoeringspraktijk
van de 19e eeuw.756 Daarmee in contrast stond het werk van de Kroatische componist
Dat was de Simfonija u c-molu (Symphony in C minor) van Petar Konjović (zie pagina 20).
De atonale muziek werd in de Servische muziek uitsluitend geïntroduceerd door een groep componisten
die in de jaren dertig in Praag studeerden en deze techniek(en) daar leerden (zie hoofdstuk I).
754
Drie composities van Marić, Wind Quintet, Music for Orchestra en Sketches voor piano, een aantal
composities van Vojislav Vučković (Prva simfonija (First Symphony) en Dve pesme (Two Songs) voor
sopraan en blaastrio, Prva simfonija (First Symphony) van Stanojlo Rajičić, Symfonietta van Milan Ristić en
Gudački kvartet (String Quartet) van Petar Stajić (lid van de Groep van Atonale Componisten) waren
waarschijnlijk de enige atonale composities van deze componisten die destijds in Belgrado werden
uitgevoerd. Wind Quintet werd uitgevoerd in 1931, Music for Orchestra in 1934 (onder leiding van de
componiste), String Quartet van Stajić in 1937, Two Songs van Vučković in 1938, zijn First Symphony en het
gelijknamige werk van Rajičić in 1939, Symfonietta van Ristić in 1940 en Sketches van Marić in 1944. Het is
niet bekend of de atonale composities van andere componisten die destijds in Praag hebben gestudeerd tussen
de twee wereldoorlogen in Belgrado werden uitgevoerd. De uitvoering van een aantal andere atonale werken
(zoals Violinski koncert (Violin Concerto)) van Ristić vond pas in 1960 plaats. Geen enkel microtonaal werk
van deze componisten werd ooit uitgevoerd in Belgrado. (Volgens Tomašević, Na raskršću istoka i zapada.)
De enige uitzondering vormt het derde deel van het Duo op. 6 voor viool en cello van Ristić, dat pas in 2008
in Belgrado werd uitgevoerd, tijdens het jubileumconcert ter viering van Ristić’ honderdste geboortedag (zie
voetnoot 77 en 84).
755
In een artikel heeft de componist Miloje Milojević daarover geschreven: ‘..alleen langs de weg van de
geleidelijkheid kan men verwarring vermijden bij de oriëntatie tussen het nieuwe en het oude, want het oude
in de muziekcultuur is bij ons nog steeds nieuw. Het spreekt vanzelf dat men hier de vorming van het publiek
op het oog moet hebben en niet de beïnvloeding van de creativiteit.’ Petar Konjović, Miloje Milojević,
kompozitor i muzički pisac (Miloje Milojević, componist en schrijver), SANU, Belgrado, 1954, p. 155.
756
De politieke en culturele veranderingen van Tanzimat zijn in het door de Turken bezette Servië niet
doorgekomen, omdat Servië de meest afgelegen provincie van het rijk was. Volgens Radojević, Živković,
Šuica, Kratka istorija Srba.
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Silvije Bombardelli. In de jaren dertig leefde hij in Belgrado en hij was in die tijd een
leerling van Ljubica Marić op de Muziekschool ‘Stanković’. Als componist stond hij
destijds direct onder invloed van haar muziek en componeerde in de periode tot 1940
atonale muziek.
II. Na de Tweede Wereldoorlog heeft Ljubica Marić (net als haar collega’s die in Praag
hadden gestudeerd) haar compositorische stijl veranderd om de grenzen van het dictaat van
het socialistisch realisme niet te overschrijden (zie hoofdstuk I en IV).757 Op zoek naar een
nieuwe stilistische oriëntatie voor haar muzikale ontwikkeling koos Marić in een
compositie uit de jaren veertig de neoclassicistische esthetiek, met de sonatevorm als
formele constructie.758 Deze compositie is Sonata for violin and piano uit 1948 (zie
hoofdstuk III en IV). Dat was een van de eerste naoorlogse neoclassicistische composities
in de Servische muziek.759 Sonata for violin and piano van Marić werd zeer goed
ontvangen door het publiek en de recensenten,760 en kon daarom voor andere jongere
componisten, zoals Rudolf Bruči, Vasilije Mokranjac, Vlastimir Peričić, Aleksandar
Obradović en Dejan Despić, een stimulans zijn om in de stijl van het neoclassicisme te
componeren. Vooral Obradović en Despić zochten hun muzikale weg in deze stijl.761
III. De echte grote en radicale invloed van de muziek van Marić begon na de première van
Songs of Space in 1956 en duurt sinds die tijd in meer of minder sterke mate tot op heden
voort in de Servische muziek. De invloed van de werken van haar rijpe stijl is tweevoudig:
1. oriëntatie op de middeleeuwse kunst, religie en geschiedenis (teksten) als
buitenmuzikale thematiek voor programmatische werken;
2. de archaïsatie van de muzikale stijl.762
Deze twee onderdelen van haar invloed zijn tegelijkertijd met elkaar verbonden en ook
weer niet. Componisten hebben de buitenmuzikale thematiek, gebaseerd op de
middeleeuwse kunst en religie, vaak met elementen van muzikale archaïsatie
gecombineerd, maar dat was geen vaste regel. Soms hebben zij elementen van muzikale
archaïsatie toegepast in werken die thematisch geen connectie met de middeleeuwse
geschiedenis hadden (Odjeci (Echo’s) van Vasilije Mokranjac bijvoorbeeld). En andersom
hebben sommige componisten hun werken aan historische thematiek gewijd zonder
757

Na de Tweede Wereldoorlog werd het door het dictaat van de Communistische Partij verboden om atonale
en dodecafone werken te componeren (zie pagina 29).
758
Zie voetnoot 76.
759
Tijdens de Tweede Wereldoorlog en tot 1946 componeerde ook Stanojlo Rajičić vier symfonieën, twee
piano- concerten, een vioolconcert en een celloconcert in de neoclassicistische stijl, maar deze werken
werden niet uitgevoerd. De componist vond deze werken (volgens Peričić) niet representatief genoeg en ze
bleven onbekend bij zijn collega’s, leerlingen en publiek. Zijn eerste neoclassicistische compositie die na de
Tweede Wereldoorlog is ontstaan en uitgevoerd was zijn Drugi koncert za violinu i orkestar (Second Violin
Concerto), gecomponeerd in 1946 en uitgevoerd in 1947. Hij Milan Ristić schreef in 1951 een van de de
eerste naoorlogse Servische neoclassicistische symfonie (Druga simfonija (Second Symphony)). Volgens
Peričić, Muzički stvaraoci u Srbiji.
760
Voor deze compositie ontving Marić in 1949 de prijs van de Regering van Federale Republiek Joegoslavië
(zie voetnoot 436). Ibid.
761
Bruči schreef zijn Symfonietta in 1949, Vasilije Mokranjac zijn Gudački kvartet (String Quartet) in
datzelfde jaar, Peričić schreef zijn Gudački kvartet (String Quartet) in 1950, Obradović zijn Prva simfonija
(First Symphony) in 1952 en Despić zijn Prvi gudački kvartet (String Quartet No. 1) in 1953. Ibid.
762
De stijl die Marić, beginnend met haar derde fase, heeft ontwikkeld.
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elementen van muzikale archaïsatie te gebruiken (Kad su živi zavideli mrtvima (When the
Alive Envied the Death) van Rajko Maksimović).
1. De eerste vorm van invloed van haar rijpe stijl speelde een belangrijke rol bij het
negeren van de communistische kunstideologie, namelijk het socialistisch realisme (zie
hoofdstuk I). Het succes van Songs of Space heeft de componisten aangemoedigd om
inspiratie te zoeken in middeleeuwse en religieuze teksten en kunst, maar ook in de
recentere geschiedenis, namelijk in de strijd tegen de Turken (zie het hoofdstuk I).763 De
eeuwenlange strijd tegen de Turken was na 1956 als thematiek populair bij de Servische
componisten. Deze strijd was een bevrijdingsoorlog en paste daarom goed bij de
toenmalige ideologische benadering van de politieke autoriteiten.764 Deze historische
thematiek is sinds die tijd continu aanwezig in de Servische muziek. De componisten
gebruikten meestal gedichten van Servische dichters en baseerden daarop hun composities,
vooral cantates, oratoria en opera’s.765
De oriëntatie op middeleeuwse historische en religieuze thematiek heeft in de Servische
muziek na 1956 vijf verschillende fasen gekend. Deze fasen houden verband met de
ontwikkelingsetappes van de Servische muziek in de tweede helft van de 20ste eeuw.
De eerste fase betekende de (her)ontdekking van deze thematiek en de eerste voorbeelden
van toepassing. Daarom is het aantal nog relatief bescheiden, hoewel de meeste van deze
werken een scenische uitvoering hebben gehad en daarmee veel aandacht kregen.766 Deze
fase duurde van 1956 (première van Songs of Space) tot het jaar 1963, toen in de Servische
763

In de Servische muziek voor de Tweede Wereldoorlog was de (middeleeuwse) geschiedenis en religie als
thematiek wel aanwezig, maar had een bescheiden rol. De belangrijkste composities op die thematiek (naast
de kerkmuziekwerken) zijn Legenda o Jefimiji (Legend about Jephimia) voor cello en piano uit 1917 en het
symfonische gedicht Smrt majke Jugovića (The Death of Jugović’ Mother) uit 1921 van Miloje Milojević, de
opera Knez Ivo od Semberije (Prince Ivo of Semberia) van Isidor Bajić uit 1910, twee opera’s van Petar
Konjović, Ženidba Miloša Obilića (The Marriage of Miloš Obilić) uit 1917 en Knez od Zete (The Prince of
Zeta) uit 1927, gedeeltelijk de cantate Simfonija Orijenta of Religiofonija (Symphony of the Orient or
Religiophony) van Josip Slavenski uit 1934 en het koormadrigaal Slovo ljubve (Word of Love) van Jovan
Bandur uit 1938, op de verzen van de Servische middeleeuwse heerser en dichter Stefan Lazarević (zie de
tekst over het gesproken oratorium Word of Light in hoofdstuk VI). Volgens Peričić, Muzički stvaraoci u
Srbiji.
764
De bevrijdingsoorlogen door de geschiedenis heen waren voor de toenmalige Joegoslavische politici een
van de meest gebruikte middelen om de communistische ideologie bij het volk te verspreiden en te doen
wortelen. Dat komt door de verbinding die de politici maakten tussen hun ideologische strijd en de strijd
(partizanenoorlog) tegen de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog. Volgens hun demagogie hebben alle
gevechten en oorlogen van de Joegoslavische volkeren tegen de bezetters in de hele geschiedenis naar die
ultieme, ware communistische bevrijdingsoorlog geleid. Daarom werd de ‘bevrijdingsthematiek’ in de
socialistische Joegoslavische kunst goedgekeurd en gestimuleerd door de politici. Volgens Antić, Kratka
istorija Srbije.
765
Ljubica Marić componeerde al in 1947/8 de compositie Stihovi iz ‘Gorskog vijenca’ (Verses from ‘The
Mountain Wreath’) voor bariton en piano op basis van een van de bekendste Servische literaire werken uit de
19e eeuw, Gorski vijenac (The Mountain Wreath) van Petar Petrović Njegoš. Maar Marić zocht voor haar
compositie filosofische verzen uit die niets met de concrete historische thematiek (de strijd tegen de Turken)
te maken hadden.
766 De eerste uitvoering van de opera Simonida van Rajičić was in 1957 in het Nationale Theater te Sarajevo,
terwijl de Belgradose première in 1958 in het plaatselijke Nationale Theater was. De cantate Gorski vijenac
van Hercigonja werd in 1957 scenisch uitgevoerd in het Nationale Theater te Belgrado, terwijl de cantate
Ćele kula van Radić scenisch werd uitgevoerd in datzelfde theater in 1960. De nationale theaters stonden
destijds onder directe invloed van de regering en daarom hadden alle premières en voorstellingen betekenis
van nationaal belang. Volgens Peričić, Muzički stvaraoci u Srbiji.
234

muziek de eerste compositie met elementen van aleatoriek is ontstaan.767 De eerste
aleatorische compositie vormde een nieuwe fase in de Servische muziek en daarom ook
binnen het kader van de toepassing van de historische thematiek.
De belangrijkste werken van deze eerste fase (afgezien van de werken van Marić) zijn:
1957:
Smrt Stefana Dečanskog (The Death of Stefan Dečanski), motetten voor spreekstem,
solisten, koor en orkest van Enriko Josif (thema: de middeleeuwse Servische geschiedenis,
14e eeuw);
Pesma nad pesmama (Songs of Solomon) voor vrouwenkoor en kamerensemble van Enriko
Josif; 768
Ćele kula (The Skull-Tower), cantate voor solisten, gemengd koor en orkest van Dušan
Radić (thema: de strijd tegen de Turken aan het begin van de 19e eeuw, bekend als de
Eerste Servische Opstand);
Gorski vijenac (The Mountain Wreath), scenisch oratorium van Nikola Hercigonja (thema:
de strijd tegen de Turken in de 18e eeuw);769
Simonida (Simonide), opera van Stanojlo Rajičić (thema: de middeleeuwse Servische
geschiedenis, 14e eeuw);
1960:
Otadžbina (The Fatherland), opera van Petar Konjović (thema: de middeleeuwse
Servische geschiedenis, 14e eeuw).770
Kenmerkend voor deze fase zijn overwegend grote vocaal-instrumentale vormen,
gecomponeerd door meestal voor de Eerste Wereldoorlog of aan het eind van de 19e eeuw
geboren componisten. En de algemene eigenschap van deze fase is het gebruik van vooral
negentiende-eeuwse literatuurbronnen (toneelwerken) als basis voor de libretti van hun
767

Pas in de jaren zestig, nadat de communistische middelen om de macht te behouden waren verfijnd
(zonder strenge verboden), begonnen de componisten de ervaringen van de naoorlogse avant-gardistische
Europese stromingen te gebruiken. Een belangrijke invloed daarvoor kwam van het in 1961 gestichte festival
voor hedendaagse muziek, Muziek-Biënnale te Zagreb (het huidige Kroatië). Een van de eerste toepassingen
van deze technieken in de Servische muziek (vooral clusters en aleatoriek) zijn te vinden de werken van de
componisten Rajko Maksimović (Kad su živi zavideli mrtvima (When the Alive Envied the Death) uit 1963),
Vladan Radovanović (Sferoon (Sphaeroön) voor vrouwenstemmen en tape uit 1964) en Petar Osghian
(Sigogis voor orkest uit 1967). Volgens Peričić, ‘Tendencije razvoja srpske muzike posle 1945. godine’(zie
hoofdstuk I)
768
In de Servische cultuur van de tweede helft van de 20ste eeuw zijn de Bijbelse psalmen verbonden met de
culturele traditie van de Middeleeuwen, omdat de Serviërs toen tot het christendom werden bekeerd en de
middeleeuwse Servische staat nauw verbonden was met de orthodoxe kerk. Volgens Antić, Kratka istorija
Srbije.
769
Oorspronkelijk geschreven voor solo sopraan, gemengd koor en orkest en uitgevoerd op 5 september
1951 op de herdenkingsmanifestatie van de sterfdag van de dichter Petar Petrović Njegoš in Cetinje (zie
voetnoot 492).
770
De wereldpremière van deze opera vond pas in 1983 plaats. Volgens Leksikon jugoslavenske muzike.
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composities.771 Alleen Dušan Radić gebruikte als bron voor zijn cantate Ćele kula (The
Skull-Tower) poëzie van zijn leeftijdgenoot, de toen vijfendertigjarige dichter Vasko Popa
(zie hoofdstuk I). Na 1963 is de interesse voor deze thematiek afgenomen, onder invloed
van de zogenoemde Poolse school en Ligeti (zie hoofdstuk I).
Tijdens deze fase heeft Ljubica Marić al haar grote werken over de middeleeuwse
geschiedenis geschreven, maar ook de composities met direct gebruik van de melodieën
van de Octoëchos. Haar laatste compositie van de cyclus Music of Octoëchos (Ostinato
super thema Octoïcha) is gecomponeerd in hetzelfde jaar dat de eerste Servische
compositie met gebruik van avant-gardistische compositorische technieken van de jaren
zestig is ontstaan, in 1963 (zie de teksten over Songs of Space en Octoïcha 3 in hoofdstuk
VI).
De tweede fase van het gebruik van middeleeuwse historische en religieuze thematiek
begon toen de eerste avant-gardistische composities van de jaren zestig (1963) een nieuwe
stilistische stroming in de Servische muziek inleidden. Dat betekende dat het aantal werken
met middeleeuwse thematiek veel minder was dan in de voorafgaande fase, maar
anderzijds ook dat een aantal vertegenwoordigers van een nieuwe generatie componisten
interesse voor deze thematiek begon te tonen.772 Deze fase duurde tot de tweede helft van
de jaren zeventig (1977), toen de invloed van de avant-gardistische stromingen van de
Europese muziek bijna helemaal wegzakte en de Servische componisten van de generatie
geboren na de Tweede Wereldoorlog het muzikale minimalisme hebben ingevoerd.
Hoewel de tweede fase van het gebruik van middeleeuwse historische en religieuze
thematiek relatief lang duurde (ongeveer 14 jaar), was deze thematiek niet erg populair
onder de componisten en ontstonden er weinig composities in vergelijking met andere
werken gedurende deze periode in de kunst van de Joegoslavische (en Servische) welvaart
(zie hoofdstuk I).
De belangrijkste relevante werken van de tweede fase zijn:
1963:
Kad su živi zavideli mrtvima (When the Alive Envied the Death), epische partita voor koor
en kamerorkest van Rajko Maksimović (thema: de middeleeuwse Servische geschiedenis,
14e eeuw);
1964:
Tri psalma (Three Psalms) voor strijkorkest van Petar Konjović;
1966:
Tri psalma (Three Psalms) voor piano van Enriko Josif;
Josif gebruikte een toneelstuk van Jovan Sterija Popović, Hercigonja het gelijknamige epos van Petar
Petrović Njegoš, Rajičić een toneelstuk van Milutin Bojić en Konjović een toneelstuk van Ivo Vojnović. Al
deze schrijvers leefden in de 19e eeuw. Volgens Peričić, Muzički stvaraoci u Srbiji.
772
De epische partita Kad su živi zavideli mrtvima (When the Alive Envied the Death) van Rajko Maksimović
was de eerste Servische compositie waar een aantal van de toenmalige avant-gardistische technieken (vooral
clusters en elementen van aleatoriek) werd toegepast en het enige werk met de combinatie van historische
thematiek en nieuwe technieken. Volgens Peričić, Muzički stvaraoci u Srbiji.
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Uspravna zemlja (An Upright Country), cantate voor spreekstem, gemengd en kinderkoor
en orkest van Dušan Radić (thema: de middeleeuwse Servische geschiedenis);
1970:
Psalmodija I i II (Psalmody I & II) voor altfluit/fluit van Enriko Josif;
1971:
Karađorđe (Black George), tv-opera van Stanojlo Rajičić (thema: de strijd tegen de Turken
aan het begin van de 19e eeuw, bekend als de Eerste Servische Opstand);
1974:
Kres (Bonfire) voor gemengd koor en slagwerk van Ludmila Frajt (thema: Servische
voorchristelijke mythologie);
Da padne dažd (Let the Rain fall) voor gemengd koor en slagwerk van Ludmila Frajt
(thema: Servische voorchristelijke mythologie);
1975:
Iz tmine pojanje (From the Darkness Chanting), boek met madrigalen voor gemengd koor
van Rajko Maksimović (thema: de middeleeuwse Servische geschiedenis, 14e eeuw).
De basiskenmerken van deze fase zijn uitbreiding van de thematiek naar nog oudere
(kunst)geschiedenis en het componeren van instrumentale werken met deze thematiek,773
naast de al gebruikelijke vormen van cantate, oratorium en opera. De algemene eigenschap
van deze fase is het gebruik van vooral middeleeuwse Servische poëzie en geschriften voor
de libretti van vocaal-instrumentale werken. Sommige componisten gebruikten ook
literatuurbronnen van hun leeftijdgenoten: Radić gebruikte voor zijn cantate Uspravna
zemlja poëzie van Popa en Rajičić gebruikte voor zijn opera Karađorđe een toneelstuk van
Ivan Studen. In deze periode zijn ook twee instrumentale werken met dezelfde naam (van
Konjović en van Josif) ontstaan, die op de Bijbelse psalmen zijn geïnspireerd.
Tijdens die periode was Ljubica Marić bezig met het schrijven van het gesproken
oratorium Slovo svetlosti (Word of Light) op middeleeuwse poëzie (tot 1967) en met
geïmproviseerde muziek (1968-1975) (zie hoofdstuk I, III en VII).
De derde fase van het gebruik van middeleeuwse historische en religieuze thematiek begon
met de eerste werken van de naoorlogse generatie van componisten (in 1977), waarin het
minimalisme grote aandacht kreeg (zie hoofdstuk I). Naast deze jongere componisten bleef
een aantal oudere componisten nog steeds met deze thematiek bezig. Deze fase duurde tot
midden jaren tachtig, een paar jaar voor het begin van de voorbereidingen voor de grote,
nationalistische viering van de strijd tegen de Turken in 1389, toen het grootste aantal
Servische componisten zich op deze thematiek richtte (zie hoofdstuk I).
773

Zoals bijvoorbeeld thematiek uit de voorchristelijke tijd in de werken van Ludmila Frajt. Volgens
Čičovački, ‘Kerk- en volksmuziek in het werk van drie vrouwelijke Servische componisten’.
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De belangrijkste werken van de derde fase zijn:
1977:
Dušanov zakonik (King Dušan’s Law) voor middeleeuwse instrumenten van Ivana
Stefanović (thema: de middeleeuwse Servische geschiedenis);
1978:
Buna protiv dahija (The Rebellion against the Tyrants), dramatisch oratorium voor acteurs,
gemengd koor, kinderkoor en orkest van Rajko Maksimović (thema: de strijd tegen de
Turken aan het begin van de 19e eeuw, bekend als de Eerste Servische Opstand);
Raskovnik (The Magic Herb) voor strijkorkest van Vuk Kulenović (thema: Servische
mythologie);
1979:
Slovo o svetlosti (Word about Light), cantate voor sopraan, piano, koor en orkest van Vuk
Kulenović (thema: de middeleeuwse Servische geschiedenis);
1981:
Banović Strahinja, ballet van Zoran Erić (thema: de middeleeuwse Servische
geschiedenis);
1983:
Jelisaveta, ballet van Zoran Erić (thema: de middeleeuwse Servische geschiedenis);
1984:
Vers Byzance voor altviool en strijkers van Ivan Jevtić (thema: de middeleeuwse
(Servische) geschiedenis).
Kenmerkend voor deze fase is dat er veel minder grote vocaal-instrumentale composities
ontstonden en dat er meer puur instrumentale werken met deze thematiek zijn
gecomponeerd. In deze fase ontstonden de eerste balletten in de Servische muziek die
thematisch zijn verbonden met de Servische middeleeuwse geschiedenis. Overigens was er
bij de componisten matige interesse voor de thematiek, hoewel jongere componisten als
Kulenović, Erić, Jevtić en Stefanović hun (eerste) werken met deze thematiek
componeerden. De literatuurbronnen van de meeste van deze composities waren
middeleeuwse Servische poëzie en geschriften.
Tijdens deze fase componeerde Ljubica Marić, naast andere, grotendeels
kamermuziekwerken, haar laatste op middeleeuwse poëzie gebaseerde werk, Iz tmine
pojanje (From the Darkness Chanting), recitativische cantate voor mezzosopraan en piano
(zie hoofdstuk VII).
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De vierde fase van het gebruik van middeleeuwse (en religieuze) thematiek begon in 1987
en was de meest intensieve van deze hele (thematische) richting binnen de Servische
muziek.774 De redenen daarvoor waren de nationale en vaak nationalistische stromingen in
de Servische politiek en de samenleving, direct verbonden met de viering van het feit dat
zes honderd jaar daarvoor (in 1389) de strijd tegen de Turken op Kosovo polje (het
Merelveld) plaatsvond.775 Heel veel componisten van alle generaties (ook studenten)
componeerden (meestal grote vocaal-instrumentale) werken op dit thema. Deze fase
duurde tot 2000, tot de val van de nationalistische Servische regering van Slobodan
Milošević.776
De belangrijkste werken van de vierde fase zijn:
1987:
Manastiri (Monasteries) voor sopraan en orkest van Stanojlo Rajičić (thema: de
middeleeuwse Servische geschiedenis);
1988:
Smrt majke Jugovića (The Death of the Jugović’ Mother), opera van Dušan Radić (thema:
de strijd tegen de Turken op Kosovo polje in 1389);777
Jefimija Lazaru (Jephimia to Lazar), cantate voor mezzosopraan, gemengd koor en orkest
van Dejan Despić (thema: de strijd tegen de Turken op Kosovo polje in 1389);
Zadužbine Kosova (The Legacy of Kosovo), symfonische beelden voor solisten, koor en
orkest van Ivan Jevtić (thema: de strijd tegen de Turken op Kosovo polje in 1389);
Varijacije na Kir Stefana (Variations on Kir Stefan) voor fluit, viool, cello en piano van
Vuk Kulenović (thema: de middeleeuwse Servische kunstgeschiedenis);
1989:
774

De middeleeuwse thematiek werd in die tijd ook gebruikt door componisten in andere Europese landen.
Een van de belangrijke doorbraken was het publiceren van een cd met muziek van Arvo Pärt in 1987 door het
Duitse label ECM. Maar het isolement van Servië, dat ook toen in bepaalde mate aanwezig was (vanwege de
strengheid van de socialistische regering) hield de contacten van de kunstenaars met de toenmalige actuele
artistieke gebeurtenissen beperkt. Daarom golden de werken van Marić in de Servische muziek toen nog
steeds als het belangrijkste voorbeeld van de wijze van gebruik van de middeleeuwse thematiek.
775
Deze strijd is in de Servische geschiedenis en cultuur door de eeuwen heen gemythologiseerd. Het
historische feit is dat beide legers (Servische en Turkse) deze strijd hebben verloren, omdat hun aanvoerders,
vorst Lazar en sultan Murat de Eerste, op het Merelveld zijn omgekomen. De Servische epische volkstraditie
die daarna ontstond maakte vorst Lazar tot een heilige martelaar, die van God de mogelijkheid voor een
keuze kreeg: volgens deze mythe mocht hij het aardse keizerrijk kiezen of het hemelse rijk voor zijn volk. De
vorst Lazar koos voor het hemelse rijk. Deze mythe hielp het Servische volk tijdens de vijfhonderdjarige
Turkse bezetting te overleven, maar later (dan het eind van de 20ste eeuw) was deze mythe de bron voor de
nationalistische bewegingen. Volgens Antić, Kratka istorija Srbije en Radojević, Živković, Šuica, Kratka
istorija Srba.
776
In de jaren negentig kreeg deze thematiek bij een aantal componisten een andere (programmatische)
bewerking die juist anti-nationalistisch was, ondanks de nationalistische stroming die nog steeds sterk was
vanwege de oorlog op de Balkan.
777
Nog niet uitgevoerd.
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Pasija Svetog kneza Lazara (Holy duke Lazar Passion) voor spreekstem, solisten, twee
koren en orkest van Rajko Maksimović (thema: de strijd tegen de Turken op Kosovo polje
in 1389);778
Vidovdan (Day of Saint Vitus), cantate voor gemengd koor en orkest van Stanojlo Rajičić
(thema: de strijd tegen de Turken op Kosovo polje in 1389);779
Polijelej (Orthodox Psalm) voor een groep volkszangers en symfonieorkest van Slobodan
Atanacković (religieuze thematiek uit de Servische orthodoxe kerk);
I niotkud pomošti (When Cometh No Succour) voor middeleeuwse instrumenten, strijkers
en slagwerk van Ivana Stefanović (thema: de middeleeuwse Servische geschiedenis);
Stara vizantijska muzika (Old Byzantine Music) voor twee piano’s van Vuk Kulenović
(thema: de middeleeuwse (Servische) geschiedenis);
1990:
Hilandarska zvona (The Clocks from Hilandar) voor piano van Vuk Kulenović (thema: de
middeleeuwse Servische geschiedenis);
Suguba jektenija (Orthodox double prayer), cantate voor solisten, koor en symfonieorkest
van Slobodan Atanacković (religieuze thematiek uit de Servische orthodoxe kerk);
1992:
Stari Ras (Old Ras), radiofonische compositie van Ivana Stefanović (thema: de
middeleeuwse Servische geschiedenis);
Otkrivenje Sv. Jovana (The Revelation of St. John) voor trompet en gemengd koor van
Jugoslav Bošnjak (religieuze thematiek);
1993:
Tri freske (Three fresco’s) voor symfonieorkest van Dušan Radić (thema: de middeleeuwse
Servische geschiedenis);
1994:
Bogorodica trojeručica hilandarska (The Holy Mother with Three Hands from Hilandar)
voor gemengd koor van Ivana Stefanović (thema: de middeleeuwse Servische
geschiedenis);
778

Dit werk ontstond als opdracht van de toenmalige regering van de deelrepubliek Servië en werd
uitgevoerd op de centrale manifestatie ter viering van het feit dat de strijd tegen de Turken 600 jaar daarvoor
plaatsvond. Deze manifestatie, tijdens welke Slobodan Milošević zijn nationalistische politieke programma
aangekondigde was precies op 28 juni 1989 op Kosovo polje gehouden. Volgens Antić, Kratka istorija
Srbije.
779
De strijd op Kosovo polje was op de dag van de heilige Vitus.
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1996:
Jevanđelje po Marku (Marcus Passion) voor bas, gemengd koor en symfonieorkest van
Jugoslav Bošnjak (religieuze thematiek).
Kenmerkend voor deze fase zijn overwegend grote vocaal-instrumentale vormen,
gecomponeerd door componisten van verschillende generaties. Dat betekent ook diverse
stilistische muzikale toepassingen van deze thematiek.780 De literatuurbronnen van deze
composities waren vooral middeleeuwse Servische poëzie en geschriften, maar ook
Bijbelteksten. Bijna alle werken werden uitgevoerd in hetzelfde jaar als waarin ze zijn
gecomponeerd.
Ljubica Marić schreef in deze periode juist geen werken met deze thematiek. Ze was sterk
gekant tegen het profane en chauvinistische gebruik van deze thematiek in de muziek en in
de kunst überhaupt (zie hoofdstuk I).
De vijfde, huidige fase van het gebruik van historische en middeleeuwse thematiek heeft
niets gemeen met de nationale en nationalistische euforie van de jaren negentig. De
composities van deze fase hebben veel bredere en qua tijd minder scherp gedefinieerde
historische periodes op de Balkan als oriëntatie. Sinds 2000 ontstonden op dit vlak weinig
composities, meestal instrumentale werken. Belangrijkste composities:
2002:
Testije i kondiri (Jugs and Stoups), suite voor althobo en altviool van Vlastimir Trajković
(thema: de (kunst)geschiedenis van de Hettieten op de Balkan);
2004:
Konji Svetog Marka (The Horses of Saint Mark), een illuminatie voor orkest van Isidora
Žebeljan (thema: de imaginaire geschiedenis van het Byzantijnse rijk, gezien door de
gebeurtenissen rondom de beroemde sculptuur in Venetië, San Marco);
Vizantijske formule (Byzantine Formulas) voor piano en strijkers van Vuk Kulenović
(thema: de (kunst)geschiedenis van het Byzantijnse rijk);
2010:
Suze (Tears) voor sopraan, altfluit en piano van Milana Stojadinović Milić (thema: de
middeleeuwse Servische kunstgeschiedenis);
2012:
Vuna, igla, kanap, kosti (Wool, needdle, rope, bones), three Walachian incantations, voor
fluit en piano (of accordeon) van Draško Adžić (thema: voorchristelijke mythologie van
Balkan).
780

Dat zal later in dit hoofdstuk worden besproken.
241

2. De tweede vorm van invloed van de rijpe stijl van Ljubica Marić betreft de stilistische
vernieuwingen in de Servische muziek. De grootste vernieuwing bestond in de muzikale
archaïsatie (dus puur op de muziek georiënteerd), een compositorische benadering die
Marić sinds 1956 (Songs of Space) voortdurend in haar werk heeft gearticuleerd en
waarmee haar derde compositorische fase is begonnen (zie hoofdstuk I, IV en VII).
Aangezien bijvoorbeeld de eerste uitvoering in Servië van Stravinsky’s Les Noces pas in
1957 heeft plaatsgevonden (een jaar na de première van Songs of Space van Marić), dat
zijn Le Sacre du printemps en Symphony of Psalms begin jaren zestig werden uitgevoerd
en dat de eerste uitvoering van de Turangalila-symphonie van Messiaen in Servië midden
jaren zestig plaatsvond, en aangezien deze werken later zelden opnieuw werden
uitgevoerd, terwijl de muziek van Bartók ook hoogst zelden op het programma stond en
dan pas vanaf de jaren zestig, was de muziek van de rijpe stijl van Marić (vanaf 1956) de
belangrijkste en vanwege regelmatige uitvoeringen van deze werken de meest aanwezige
bron van invloed op het gebied van muzikale archaïsatie in de Servische muziek. De
redenen dat de werken van Stravinsky zolaat werden uitgevoerd waren de slechte
kwalitatieve staat van de Servische orkesten voor de Tweede Wereldoorlog en de
communistische ideologie van het socialistisch realisme in het eerste decennium na de
oorlog (zie hoofdstuk I). De plaatopnamen en de partituren waren pas in de jaren zestig
verkrijgbaar.
De archaïsatie van het muzikale idioom is de meest belangrijke en vérreikende
vernieuwing die het oeuvre van Marić in de Servische muziek heeft nagelaten.781 Zij begon
het proces van invoeren en implementeren van de elementen van archaïsatie binnen het
expressionistische idioom (waarvan de atonaliteit een belangrijk onderdeel was), dat de
belangrijkste invloed had op het vormen van haar muzikale taal in haar jongere jaren (zie
hoofdstuk IV). Tijdens haar derde compositorische fase heeft zij dat laatste idioom
langzaam verlaten ten gunste van de dominantie van de modaliteit waarmee zij de
complete horizontale en verticale structuur van haar werken heeft gevormd (zie hoofdstuk
VII en VIII).
Verschillende Servische componisten van diverse generaties volgden deze idee van
archaïsatie. Ieder van deze componisten koos een of meer elementen van archaïsatie die
voor hem/haar het meest interessant waren. Ze gebruikten deze elementen binnen
verschillende muzikale idiomen, afhankelijk van hun primaire muzikale voorkeur. Meestal
plaatsten zij deze in het kader van het expressionistische idioom (net als Marić), of binnen
het avant-gardistische idioom van de jaren zestig, of in dat van de minimal music.
De volgende composities van belangrijke Servische componisten (in chronologische
volgorde van hun geboorte) zijn geschreven met gebruik van diverse elementen van
muzikale archaïsatie:
Petar Konjović, de meest prominente Servische operacomponist van de 20ste eeuw,782
componeerde aan het eind van zijn leven (in 1964) als een van zijn laatste werken Tri
781

Met het gebruik van sommige elementen van archaïsatie (vooral de melodische en ritmische elementen) in
de Servische muziek begon Josip Slavenski al in de jaren dertig (bijvoorbeeld in Simfonija Orijenta
(Symphony of the Orient)). Volgens Peričić, Muzički stvaraoci u Srbiji. Een aantal van zijn werken had
vooral invloed op de muziek van Marić, die het idee van de muzikale archaïsatie verder ontwikkelde in de
Servische muziek na de Tweede Wereldoorlog (zie de tekst over Songs of Space in hoofdstuk VI.)
782
De enige Servische componist van de 20ste eeuw wiens opera’s (Koštana) ook in het buitenland werden
geproduceerd. Volgens Peričić, Muzički stvaraoci u Srbiji.
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psalma (Three Psalms) voor strijkorkest, waar hij middeleeuwse Byzantijns-Servische
kerkmelodieën uit de bundel Octoëchos (zie hoofdstuk V).783
Rudolf Bruči gebruikte in zijn muziek twee elementen van archaïsatie: het ritme van de
Balkanvolksmuziek en de volkstoonladders, zoals de Istrische toonladder. Zijn gebruik van
het asymmetrische metrum met daarop gebaseerde ritmiek (aksak) is een onderdeel van
zijn symfonische werken die meestal geen andere muzikale of thematische verbindingen
met de volksmuziektraditie hebben – het aan de Balkanmuziek ontleende ritme is
kenmerkend voor zijn stijl. Dit ritme is duidelijk aanwezig in zijn symfonische werken
zoals Concerto for Orchestra uit 1960 en Sinfonia lesta uit 1965, en in de balletten Demon
zlata (Gold Demon) uit 1965 en Katarina Izmailova uit 1977.784 De Istrische toonladders en
pentatoniek zijn belangrijke onderdelen van het melodische en het harmonische aspect van
zijn muziek.785 Ze komen bijvoorbeeld voor in zijn Drugi koncert za trombon i orkestar
(Second Concerto for Trombone and Orchestra) uit 1961, in zijn Treća simfonija (Third
Symphony) uit 1974 en in Elegia istriana voor altviool solo uit 2000. In dit werk
combineert hij in het laatste deel een Istrische klaagmelodie (in de althobo’s) met de
aleatoriek en de clustertechniek. Zijn opera Gilgameš (Gilgamesh) uit 1986 heeft de
meeste archaïsatie-elementen van al zijn werken. Daar gebruikte hij onder andere
Arabische toonladders (maqam Bayat-e-Esfahan) en middeleeuwse Byzantijns-Servische
kerkmelodieën uit de bundel Octoëchos.786
Ludmila Frajt zocht, geïnspireerd door de muziek van Marić, haar eigen weg in de
archaïsatie van haar compositorische stijl. Zij vond die in de oude traditie van de
volksmuziekpraktijk op de Balkan. De basis voor haar stijl zijn melodieën en harmonieën
gemaakt van secunde-intervallen. Dat komt heel duidelijk naar voren in haar compositie
voor vrouwenkoor Tužbalica (Lament) uit 1973. In dat werk gebruikte zij haar muzikale
ontdekking van de gelijkenissen tussen de volksmuziekpraktijk (het oude traditionele
ritueel van het klagen op de kerkhoven, bijvoorbeeld) en de avant-gardistische technieken
van de jaren zestig (aleatoriek, clusters, micropolyfonie). Dat geldt ook voor haar andere
composities, bijvoorbeeld voor Ekloga (Eclogue) voor kamerorkest in 1975. Ook de
specifieke ritmen van de Balkanmuziek vonden toepassing in de werken van Frajt. Zo heeft
zij in de compositie Pesme rastanka (Farewell Songs) voor gemengd koor uit 1969 het
asymmetrische metrum als percussie-effect in de partij van de bassen gezet. De oude
volksrituelen, zoals het klagen, waren een bijzondere inspiratie voor Frajt. Zo heeft zij
(naast Tužbalica) in 1974 twee werken voor gemengd koor en slagwerk gecomponeerd op
volksteksten van oude rituelen: Kres (Bonfire) - het vieren van de zomerse vruchtbaarheid,
en Da padne dažd (Let the Rain fall) - het oproepen van de regen. De eigenschappen van
de zogenoemde oude traditie van de Balkanvolksmuziek vormen de melodische,
harmonische en ritmische basis voor deze composities.
Vasilije Mokranjac bracht vooral in de laatste periode van zijn werk een bepaalde manier
van archaïsatie. Zoals in zijn eerdere composities (Šest igara (Six Dances) voor piano uit
1957) vond hij die manieren van archaïsatie voornamelijk in de melodische eigenschappen
Volgens Peričić, Muzički stvaraoci u Srbiji.
Ibid.
785
Een toonladdersysteem, kenmerkend voor de volksmuziek van het schiereiland Istrië (Kroatië), dat uit een
niet-regelmatige afwisseling van hele en halve secundes bestaat. Volgens Tajčević, Opšta nauka o muzici.
786
Volgens Branka Radović, ‘Dva istoka u operi Gilgameš Rudolfa Bručija’ (‘Two Orients in Rudolf Bruči’s
opera Gilgamesh’), in Muzikologija br. 5 (Musicology No. 5), p. 153-165, Muzikološki institut SANU,
Belgrado, 2005.
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van de Balkanvolksmuziek, vooral het overwegend gebruik van de secunde-intervallen
(waaronder de overmatige secunde). In een van zijn belangrijkste orkestwerken, Lirska
poema (Lyric Poem) voor orkest, gebruikte hij een Istrische toonladder (dis-e-f-g-as-besces). In de andere werken van zijn laatste periode (Peta simfonija (Fifth Symphony) uit
1978 en Poema (Poem) voor piano en orkest uit 1983) gebruikte hij West-Europese modi.
In zijn belangrijkste compositie voor piano, Odjeci (Echo’s) uit 1973, gebruikte hij een
middeleeuwse Byzantijns-Servische kerkmelodie uit de bundel Octoëchos.
In het oeuvre van Enriko Josif heeft de archaïsatie van de compositorische stijl de meest
belangrijke plaats. Voor zijn gebruik van elementen van muzikale archaïsatie is een
breedheid aan referenties kenmerkend. In zijn omvangrijkste vocaal-instrumentale
compositie, Smrt Stefana Dečanskog (The Death of Stefan Dečanski) uit 1957, gebruikt hij
middeleeuwse muziekvormen zoals organum, gymel en motet, waarvan de afzonderlijke
delen van de hele compositie zijn gemaakt (samengaand met de middeleeuwse thematiek
van de tekst).787 Het gebruik van heterofonie is ook een vaste eigenschap van zijn muziek.
Dat is vooral kenmerkend voor de hele reeks composities geschreven voor fluitorkest,
waarvan Dozivanja (Invocations) uit 1974 en Znakovi II (Signs II) uit 1987 de
belangrijkste zijn. Daarnaast is ook de modaliteit een prominente eigenschap van zijn
muziek. Hij gebruikte zowel de Byzantijnse (Smrt Stefana Dečanskog, Dozivanja,
Psalmodija II (Psalmody II) voor fluit uit 1970) als de West-Europese modaliteit (Tri
psalma (Three Psalms) voor piano uit 1966, Hamlet voor fluit, viola da gamba en
klaviecimbel uit 1969, Balade voor fluit/altfluit uit 1970, Frescobaldiana voor
blaaskwintet uit 1972). Soms gebruikte hij ook de eigenschappen van het ritme uit de
Balkan die met oude dansrituelen zijn geassocieerd. Dat is aanwezig in de composities
Sonata brevis voor piano uit 1949, Tri psalma en Rustikon (Rusticon) voor koor en orkest
uit 1959. Voor zijn compositie Simfonija u jednom stavu (Symphony in one movement) uit
1964 gebruikte Josif een thema van Marić, dat zij als thema voor een compositorisch werk
voor het studententoelatingsexamen had opgegeven.788 Als docent compositie aan de
Faculteit voor Muziek in Belgrado stimuleerde Josif zijn studenten elementen van
muzikale archaïsatie te onderzoeken en te gebruiken. De componisten Vuk Kulenović en
Ivana Stefanović waren studenten van Josif.
Elementen van archaïsatie kregen in het oeuvre van Dušan Radić, de klasgenoot en
levenslange vriend van Josif, een eclectische en incidentele toepassing. Ze zijn meestal
gebaseerd op de melodische eigenschappen van de Balkanvolksmuziek. Dat is vooral
hoorbaar in de composities die ook thematisch verbonden zijn met de Balkan-volkstraditie,
zoals in het koorwerk Gungulice (Little Tumults) uit 1953, in de cantates Prizori sa sela
(Village scenes) uit 1956, Uspravna zemlja (An Upright Country) uit 1963, Vukova Srbija
(Vuk’s Serbia) uit 1971, Vučja so (Woolf’s Salt) uit 1984, in de orkestwerken Varijacije na
narodnu temu (Variation on a Folk Theme) uit 1952, Iz moje zemlje (From my Country) uit
1970, Tri freske (Three Fresco’s) uit 1991 en in de kamermuziek (Predeo sa Balkana
(Balkan paysage) uit 1996). Maar deze eigenschappen gelden ook voor zijn melodieën in
de composities die geen thematische verbinding met de volksmuziek hebben. In deze
werken is soms ook het onregelmatige metrum van de Balkanmuziek aanwezig. Ook
gebruikte hij soms modi van de West-Europese traditie (Tri freske, Sinfonia eterea) en
787

Het thema van dit werk is de middeleeuwse Servische geschiedenis uit de 14e eeuw.
Omgekeerd is het mogelijk dat Passacaglia, het slotdeel van Sonata antica van Josif (uit 1956), Ljubica
Marić op het idee heeft gebracht om haar orkestcompositie Passacaglia te schrijven (zie de tekst over
Passacaglia in hoofdstuk VI).
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soms van Octoëchos (Uspravna zemlja).
Dejan Despić heeft in zijn omvangrijke oeuvre niet zo vaak elementen van archaïsatie
gebruikt. Zelden paste hij modi toe in zijn composities en dan vooral de West-Europese
modaliteit (Dubrovački kanconijer (Canzoniere from Dubrovnik) voor mezzosopraan en
klavecimbel uit 1989, maar ook modi van Octoëchos (de cantate Jefimija Lazaru (Jephimia
to Lazar) uit 1988). Nog zeldzamer (gezien de omvang van zijn oeuvre, dat uit meer dan
200 werken bestaat) gebruikte hij eigenschappen van de Balkanvolksmuziek: Dvopev
(Chant des deux) voor hobo en vrouwenkoor uit 1983, Etnosonata (Ethnosonata) voor
hobo en piano uit 2000, Quartetto per due voor hobo, althobo, viool en altviool uit 2002.
Gezien het feit dat het grootste deel van Rajko Maksimović’ oeuvre bestaat uit oratoria,
cantates en passies op historische thema’s, is zijn gebruik van verschillende elementen van
archaïsatie bijna vanzelfsprekend. Hij was niet bijzonder geïnteresseerd in de structuur van
de melodisch-harmonische elementen op zich, maar gebruikte die om een coloristische
partituur te creëren. De door Maksimović meest gebruikte elementen van archaïsatie zijn
melodieën gebaseerd op secunde-intervallen, asymmetrisch metrum en polyfone vormen
(zoals motet en madrigaal).
Mirjana Živković heeft als muziektheoreticus het oeuvre van Ljubica Marić onderzocht. Ze
redigierde in 2009 Marić’ compositie Tužbalica, Pastorala i Himna (Lament, Pastoral and
Hymn). Ook haar eigen werk stond gedeeltelijk onder de invloed van Marić’ creativiteit.
Ze schreef vooral kamermuziek en koormuziek, waarin de op secunde-intervallen
gebaseerde melodie en harmonie, genomen uit de zogenoemde oude traditie van de
Balkanvolksmuziek, het vaakst gebruikte element van archaïsatie is. De combinatie van dit
element met de vorm van een oud ritueel, pre-christelijke aanroeping van goden,789
resulteerde in een van de belangrijkste kamermuziekwerken in de naoorlogse Servische
muziek, Basma (Incantation) voor mezzosopraan (zonder tekst) en vier pauken uit 1969,
waarvoor zij ook een internationale prijs heeft gewonnen (Fontainebleau, 1969). Haar suite
voor klavecimbel solo Glasovi (Voices) uit 1979 is gemaakt van Octoëchosmelodieën.790
Vuk Kulenović was zeer geïnteresseerd in de melodie en modale harmonie, gemaakt uit de
modi van de Byzantijnse kerk, maar hij gebruikte die in een andere muzikale omgeving,
namelijk de minimalistische. Melodieën van de Octoëchos en van de componisten uit de
Byzantijnse middeleeuwen gebruikte hij in zijn eigen composities: Varijacije na Kir
Stefana (Variation on Kir Stefan) voor fluit, viool, cello en piano uit 1988, Stara
vizantijska muzika (Old Byzantine Music) voor twee piano’s uit 1989, Hilandarska zvona
(The Clocks from Hilandar) voor piano uit 1990 en Vizantijske formule (Byzantine
formules) voor piano en strijkers uit 2004.791 In een periode van zijn loopbaan (1978-1985)
was hij sterk beïnvloed door het ritme van de Balkan, dat hij nauwkeurig heeft onderzocht
en waarop hij een aantal van zijn werken heeft gebaseerd: Raskovnik (The Magic Herb)
voor strijkers uit 1978 en Moto barbaro voor symfonieorkest uit 1984. Ook de
eigenschappen van de volksmelodieën van de Balkan waren een belangrijke impuls voor
het creëren van een reeks composities: Slovo o svetlosti (Word about Light), oratorium
789

De rituele vorm van basma (incantation) is een manier van pre-christelijke aanroeping van goden.
Volgens Mala enciklopedija.
790
Met het woord stem, voice (echos, in het Grieks) wordt de modus van de Byzantijnse kerkmuziek bedoeld
(zie hoofdstuk V).
791
Dat werk is opgedragen aan Ljubica Marić.
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voor sopraan, piano, koor en symfonieorkest, uit 1979; cyclus Bukolike 1-4 (Bucolics) voor
klavecimbel (1973-1986) en Vavilonski psalmi (Babylon Psalms) voor piano uit 1990. In
een aantal van zijn werken gebruikte hij ook specifieke toonladders, zoals de Istrische (in
Istriana voor altviool en piano uit 1983) of de Indiase (in Stara indijska kantilacija (Old
Indian Cantilation) voor contrabas en geprepareerde piano uit 1986). In deze werken
combineerde hij elementen van archaïsatie met zijn eigen versie van het minimalisme.
Ivana Stefanović is de dochter van Pavle Stefanović, een belangrijke vriend van Ljubica
Marić. Als muziektheoreticus heeft haar vader de exploitatie van elementen van archaïsatie
in de Servische muziek zeer bevorderd. Hij schreef verschillende artikelen over Marić,
maar ook over de muziek van Josif en Radić (zie hoofdstuk I en II). Hij zorgde ervoor dat
zijn dochter compositie studeerde bij Josif. Bovendien was Songs of Space, die Ljubica
Marić zelf in het huis van Pavle Stefanović op de piano speelde, een van de eerste
muziekstukken die Ivana als meisje hoorde. Daarom ligt het voor de hand dat de muziek
van Ivana Stefanović zelf onder invloed van Marić staat. Dat was al hoorbaar in haar eerste
grootschalige werk, de cantate Kabana uit 1973/4, waar zij direct beïnvloed werd door het
melodisch-harmonische systeem van Songs of Space. In haar latere werken was deze
invloed merkbaar door het gebruik van Octoëchosmelodiëen, die meestal in het idioom van
het minimalisme zijn ingebed. Soms gebruikte zij voor haar composities ook
middeleeuwse instrumenten. Werken: Dušanov zakonik (King Dušan’s Law) voor
middeleeuwse instrumenten uit 1977, I niotkud pomošti (When Cometh No Succour) voor
middeleeuwse instrumenten, strijkers en slagwerk uit 1989, Bogorodica trojeručica
hilandarska (The Holy Mother with three hands from Hilandar) voor gemengd koor uit
1994, Antiohijske pesme (Antiocheense liederen) voor gemengd koor uit 1997.
Het onderzoek naar de melodieën en ritmes van de Balkanvolkeren dat Isidora Žebeljan in
haar muziek toegepast heeft, onderscheidt zich van de meest gebruikte procédés van
archaïsatie in de tweede helft van de 20ste eeuw in de Servische muziek. Dat wil zeggen dat
zij geen al bestaande melodie (uit de Octoëchos of uit de volksmuziektraditie) gebruikt,
maar dat bepaalde kenmerken daarvan (zoals het belang van secunde-intervallen en
versieringen, of de associaties met de karakteristieke Octoëchosformules) in haar eigen
melodische structuur verschijnen. Soms zijn deze elementen zo discreet dat zij niet als
zodanig worden herkend. Haar onderzoek naar de complexiteit van het ritme van de
Balkantradities is nog specifieker. De ritmische structuur van haar werken is opgebouwd
uit verschillende horizontale lagen met verticale interactie. Ook gebruikt zij soms
heterofonie en monodie, in een athematische vorm, samengesteld uit diverse korte,
afwisselende motieven, die een narratieve mozaïekstructuur vormen. Een dergelijk proces
van componeren is kenmerkend voor haar belangrijkste werken: Rukoveti voor sopraan en
orkest uit 2000, de opera Zora D. uit 2003, Konji Svetog Marka (The Horses of Saint
Mark) voor orkest uit 2004, Skomraška igra (The Minstrel’s Dance) voor kamerorkest uit
2005, Duh iz tikve (The Ghost from the Pumpkin) voor koperkwintet uit 2006, de opera’s
Maratonci (The Marathon) uit 2008, Simon izabranik (Simon the Chosen) uit 2009, Dve
glave i devojka (Two Heads and a Girl) uit 2012 en Nahod Simon (Simon the Foundling)
uit 2015; Igra drvenih štapova (Dance of the Wooden Sticks) voor hoorn (of althobo) en
strijkers uit 2008, Latum lalo voor gemengd koor uit 2008 en Polomka kvartet (Polomka
Quartet) voor strijkkwartet uit 2009.
Deze componisten hebben in verschillende mate en met verschillende interessen elementen
van archaïsatie in hun eigen werken toegepast. Toch is het voor weinig componisten
246

mogelijk te zeggen dat de elementen van archaïsatie het belangrijkste kenmerk van hun
oeuvre is.792 Ze probeerden hun eigen weg in deze toepassing te vinden, maar hebben geen
nieuwe elementen van archaïsatie gevonden en geïmplementeerd. Toch betekent dat niet
dat zij geen diepgaand onderzoek hebben gedaan naar een of meer elementen. Zo heeft
Rudolf Bruči zijn onderzoek naar elementen van archaïsatie bijvoorbeeld op de
volkstoonladders gericht (Istrische toonladders). Het belang van Ludmila Frajt lag bij het
onderzoek naar de rituele muzikale vormen uit de volkstraditie en naar de elementen van
aleatoriek, micropolyfonie en clusters in de traditionele volksmuziekpraktijk op de Balkan.
Enriko Josif en Mirjana Živković onderzochten de mogelijke synthese van de
Octoëchosmodi in een neo-impressionistische harmonische structuur. Het grondige
onderzoek van het asymmetrische metrum en de rijkdom van de variaties van het aksakritme in de Balkanmuziektraditie die als oud wordt beschouwd, heeft een belangrijke
toepassing in het oeuvre van Isidora Žebeljan.
Dit tweede onderdeel van invloeden van Marić’ rijpe stijl in de Servische muziek blijft
vooral sterk verbonden met haar oeuvre. Hiervoor zijn twee redenen aan te wijzen:
1. ze was de eerste componist in de Servische muziek die zo veel aandacht besteedde aan
de elementen van archaïsatie en ze bracht daarmee een nieuwe stroming teweeg binnen de
muziek van Servië (voordat de werken van Stravinsky, Bartók en Messiaen daar werden
uitgevoerd); haar bijzondere benadering van archaïsatie was een compositorische wijze die
een muzikale verbinding vormde tussen de Octoëchosmodi en de Balkanvolksmuziek aan
de ene kant en de moderne procédés van de Europese muziek aan de andere kant;
2. ze baseerde haar muzikale archaïsatie op de volks- en kerkmuziek van de Balkan, die
door in het toenmalige Joegoslavië invloedrijke dirigenten, musicologen en directeuren van
culturele instellingen (orkesten, omroepen) als basis van de nationale identiteit werd
ervaren; ze opende de interesse voor het onderzoek naar de eigen nationale wortels en
traditie.
Aangezien de fase van haar geïmproviseerde muziek in het openbare leven volkomen
onbekend was, is de invloed van dit werk (Music of Sound) zeer beperkt. Een zeldzaam
voorbeeld van directe invloed van haar geïmproviseerde muziek is een werk van Ludmila
Frajt, haar strijkkwartet Srebrni zvuci (Silver Sounds). Frajt gebruikte zilveren lepels als
”muziekinstrument” in de partituur. Dat was in dezelfde tijd dat Marić met haar
geïmproviseerde muziek bezig was. Frajt heeft laten weten dat zij direct door Marić’
improvisaties werd geïnspireerd (zie hoofdstuk II).
De invloed van de composities uit de laatste fase van Ljubica Marić is hiermee
vergelijkbaar, omdat die muziek tot voor kort (2009) niet voldoende bekend was in Servië
en omdat de belangstelling van jongere Servische componisten voor de trends in de muziek
uit West-Europa en Amerika heel prominent was. Daarom beperkte de invloed van Marić’
muziek zich tot het stimuleren van verdiept onderzoek naar de melodieën en ritmes van de
Balkan. Een dergelijke oriëntatie is zelfs aanwezig in de muziek van zeer jonge, in de jaren
zeventig en tachtig geboren componisten (Draško Adžić, Marko Kovač).
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Dat geldt alleen voor Josif (ten opzichte van de modi) en gedeeltelijk voor Kulenović en Žebeljan.
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DE INVLOEDEN OP COMPONISTEN UIT ANDERE DELEN (REPUBLIEKEN) VAN
HET TOENMALIGE JOEGOSLAVIË
De invloeden van de muziek van Marić hebben zich ook buiten Servië verspreid. Terwijl
de componisten uit de westelijke gedeelten van toenmalig Joegoslavië (Slovenië en
Kroatië) de compositorische technieken van de avant-gardistische stromingen van de jaren
zestig gebruikten, richtten de componisten van de oostelijke gedeelten (Bosnië en
Macedonië) zich onder invloed van Marić op archaïsche muzikale elementen.
Onder deze invloed hebben de betreffende componisten voor hun muziek een historische
thematiek gekozen. De keuze en de toepassing van elementen van archaïsatie zijn
verschillend en droegen het persoonlijke stempel van de componisten zelf. Onder de
componisten bij wie elementen van archaïsatie in hun muziek centraal staan, zijn Vlastimir
Nikolovski uit Macedonië en Vojin Komadina uit Bosnië en Herzegovina de belangrijkste.
Hun belang beperkt zich niet tot het muziekleven van de deelrepublieken waar zij werkten
en leefden, maar strekt zich ook uit tot het toenmalige Joegoslavië als geheel. Zij
vertegenwoordigden ook de twee wegen van de verspreiding van Marić’ invloed: de
directe weg - bij Nikolovski - omdat hij aan de Muziekacademie van Belgrado studeerde
en daar ook les kreeg van Marić; en de indirecte - bij Komadina.
Vlastimir Nikolovski koos een aantal elementen van archaïsatie om zijn eigen muziektaal
te creëren. Hij heeft vooral de Byzantijnse zang bestudeerd, de techniek en de melodische
frasering daarvan, en dat heeft grote invloed op zijn muziek gehad. De vocale lijnen, die hij
gedeeltelijk aan de bundel Octoëchos ontleende, zijn op modi van de Byzantijnse zang
gevormd. De Macedonische volksmuziek, vooral volksdansen en meerstemmige vocale
muziek, was zijn tweede bron van inspiratie. De ritmisch-melodische patronen van de
volksdansen heeft Nikolovski zo in zijn muziek geïncorporeerd dat ze een duidelijk
stempel aan zijn muziek geven. Voor zijn vocaal-instrumentale werken koos hij meestal
thema’s uit de middeleeuwse Macedonische geschiedenis. De combinatie van de twee
factoren – de archaïsatie van de muzikale taal door de oriëntatie op de Balkanvolksmuziek
en Byzantijnse muziek, en de middeleeuwse thema’s –, die zowel in grootschalige werken
als in kamermuziek zijn toegepast, hebben de composities van Nikolovski gepositioneerd
als de meest invloedrijke in de Macedonische muziek van de 20ste eeuw. Zijn invloed werd
snel verbreid onder de meeste Macedonische componisten die hun inspiratie zochten in de
middeleeuwse muziek en literatuur. Dat zijn Blagoja Ivanovski, Kiril Makedonski (met
zijn historische opera Car Samuil (Tsar Samuil) uit 1968), Tomislav Zografski, Risto
Avramovski en anderen.
In de Bosnische muziek was de rol van Vojin Komadina een van de invloedrijkste. Hij
koos de weg van de archaïsatie in de muziek vooral door idiomatische oriëntatie op de
volksmuziek van de Balkan. Komadina bestudeerde de volksmuziek van Bosnië en
Herzegovina, vooral op het gebied van de melodische ontwikkelingen en de eigenschappen
van de tweestemmigheid. Samen met de ritmische patronen van de volksdansen was dat de
basis voor de melodisch-ritmische opbouw in zijn eigen werk. Een belangrijk voorbeeld is
zijn ballet Satana uit 1972, waarvoor het libretto is gemaakt op basis van de inscripties van
de middeleeuwse Bogomielen.793 Daarnaast gebruikte hij in zijn composities ook
volksinstrumenten (Smrt majke Jugovića (The Death of the Jugović’ Mother) uit 1973).
Zijn invloed op de Bosnische muziek werd verbreid onder jongere generaties Bosnische
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Teksten van dezelfde sekte (van grafmonumenten) heeft Marić voor haar Songs of Space gebruikt.
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componisten, ook omdat hij een belangrijke docent compositie in Bosnië was (aan de
Muziekacademie te Sarajevo).
Het compositorische werk van Ljubica Marić had een aanzienlijke invloed op de Servische
muziek. Die invloed was veelvoudig, verspreidde zich continu in verschillende etappes
tijdens de 20ste eeuw in Servië en bleef niet alleen beperkt tot Servië,794 maar was ook
merkbaar bij componisten uit andere republieken van voormalig Joegoslavië, in het
bijzonder Bosnië en Macedonië. De invloeden van Marić’ muziek zijn ook in het eerste
decennium van de 21ste eeuw aanwezig in de Servische muziek.
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De verschillende etappes van deze invloed stonden in verband met de stilistische ontwikkelingen van de
Servische muziek in de 20ste eeuw.
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CONCLUSIE
Ljubica Marić heeft gedurende haar leven, en wel in de periode van 1928 tot 1996, in totaal
39 composities geschreven. Dat aantal heeft alleen betrekking op voltooide composities die
zijn opgetekend in verschillende lijsten en catalogi van werken van de componiste, vanaf
1953 tot 2009. In die lijst zijn geen onvoltooide composities opgenomen, vooral omdat
Ljubica Marić heeft geprobeerd al haar onvoltooide werken en schetsen te vernietigen,
maar ook omdat ze erop heeft aangedrongen dat haar onvoltooide composities, voor zover
die toevallig bewaard zijn, niet zouden worden bestudeerd en uitgevoerd.
Van die 39 composities zijn er 32 bewaard gebleven. Twee partituren worden als verloren
beschouwd en er zijn vijf voltooide composities vernietigd. De eerste compositie is
(waarschijnlijk) in 1928 in Belgrado geschreven (Tuga za đevojkom (Sorrow for the Girl)
voor mannenkoor) en de laatste in 1996, ook in Belgrado (Torzo (Torso) voor pianotrio).
Bezien vanuit het standpunt van muzikale genres kunnen haar composities in de volgende
groepen worden ingedeeld: 3 cantates voor solisten of koor met orkest, 4 composities voor
symfonieorkest, 3 concertante werken voor solisten en (kamer- of symfonie-)orkest, 5
koorwerken (waaronder 8 korte composities voor kinderen), 11 kamermuziekwerken, 3
composities voor stem en piano, 6 cycli voor piano solo (inclusief 1 cyclus voor
kwarttoonpiano), 3 composities voor andere solo-instrumenten (respectievelijk voor viool,
fluit en cello) en 1 cyclus van muzikale improvisaties, opgenomen op magneetbanden.
De meeste composities zijn tijdens het leven van de componiste in première gegaan, met
uitzondering van Dve minijature za violinu i klavir (Two miniatures for violin and piano).
Naast enkele composities die tijdens het leven van Marić in Servië en voormalig
Joegoslavië zijn gedrukt, heeft Furore Verlag uit Kassel 27 composities uitgegeven. In die
uitgave worden alle composities aangeduid met tweetalige titels, in het Servisch en het
Engels, en al die benamingen zijn goedgekeurd door de componiste. Opnamen van 30
composities zijn uitgekomen op cd (inclusief delen van de cyclus van muzikale
improvisaties, Music of Sound). De manuscripten van de bewaard gebleven composities
bevinden zich in het Archief van de Servische Academie van Wetenschap en Kunst
(SANU) in Belgrado.
Gezien de stilistische eigenschappen van de werken van Marić kan haar gehele oeuvre in
vijf afzonderlijke fasen worden verdeeld:
1. Vroege fase, tijdens haar studie en kort daarna (1928-1944);
2. Fase van de verwijde tonaliteit, klankveldtonaliteit, modaliteit en Balkanvolksmuziek
(1944/5-1955);
3. Rijpe fase of de fase van Octoëchos (1956-1967);
4. Fase van de geïmproviseerde muziek (1968-1975);
5. Laatste fase ((1976)1983-1996).
De VROEGE FASE begint in 1928 met de compositie Tuga za đevojkom (Sorrow for the
Girl) voor mannenkoor, en eindigt in 1944 met de compositie Skice (Sketches) voor piano.
Die fase omvat de jaren van haar muziekstudie in Belgrado en Praag, evenals een korte
periode na haar terugkeer naar Belgrado in 1938. In historisch opzicht omvat die de
periode van economische bloei van de twee staten die na de Eerste Wereldoorlog waren
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ontstaan - het Koninkrijk Joegoslavië en de Republiek Tsjechoslowakije - en ze duurde tot
vlak voor het eind van de Tweede Wereldoorlog. Op grond van de toenmalige
veranderingen in het leven van Ljubica Marić, die hun uitwerking hadden op haar oeuvre,
kan deze fase in vier subfasen worden onderverdeeld: 1. de subfase van haar studie in
Belgrado (tot 1929); 2. de subfase van de eerste studieperiode in Praag (1929-1932); 3. de
subfase van de tweede studieperiode in Praag (1936/7) en 4. de subfase van de periode na
haar studie (1938-1944). Gedurende de eerste subfase ontstonden twee composities (Tuga
za đevojkom en Sonata fantazija (Sonata fantasia) voor viool solo), en gedurende de
tweede subfase drie (Gudački kvintet (String Quartet), Duvački kvintet (Wind Quintet) en
Muzika za orkestar (Music for Orchestra)). Daarna is een zekere stagnatie in het
componeren merkbaar (1933-1935), als Marić zich vooral concentreert op haar pianostudie
in Berlijn (1932/3), de uitvoering van haar muziek op Europese festivals (Amsterdam en
Straatsburg, 1933) en haar carrière als dirigente (Tsjechoslowakije, Frankrijk, Servië).
Gedurende de derde subfase zijn twee microtonale composities ontstaan (Svita za
četvrtstepeni klavir (Suite for quarter-tone piano) en Trio za klarinet, trombon i kontrabas
(Trio for clarinet, trombone and double bass)) - beide verloren gegaan. De laatste subfase
omvat slechts één compositie (Skice), ook ontstaan na een pauze in het componeren van
meerdere jaren (1938-1943).
In stilistisch opzicht kunnen de subfasen wat betreft de aanwezige muzikale invloeden op
de volgende manier worden aangeduid: eerste subfase - toepassing van elementen uit de
Balkanvolksmuziek en de modaliteit (van de West-Europese traditie); tweede subfase atonaliteit; derde subfase - microtonaliteit en athematiek; vierde subfase - atonaliteit en
gedeeltelijk athematiek.
De eerste subfase van Marić’ vroege creatieve fase komt overeen met de periode van haar
compositiestudie in Belgrado, bij Josip Slavenski. In de werken die in die tijd zijn ontstaan,
is de directe invloed van het oeuvre van Slavenski aanwezig en via hem de invloed van
Kodály en deels Bartók. Die invloeden kwamen concreet op een aantal manieren tot uiting.
Voor het thema van haar composities gebruikte Marić geen al bestaande volksmelodieën,
maar ze componeerde muziek in de stijl van volksliederen: ze gebruikte de pentatoniek, die
overeenkomst suggereert met volksmelodieën uit Oost-Servië en Noordwest-Kroatië
(Međumurje) die Marić via haar leraar Slavenski heeft leren kennen. De werken zijn
geschreven met modale harmoniek, vooral gebaseerd op de toepassing van de aeolische
modus. Het gaat meer om een associatie met de modale volksmuzieksfeer (vanwege de
aeolische modus) dan om concreet gebruik van de eigenschappen van de
Balkanvolksmuziek. Deze composities (vooral Sonata fantasia) tonen een geraffineerde
manier van de toepassing van volksmuziekelementen: de volksmuzieksfeer wordt
uitsluitend gerealiseerd door de modale melodisch-harmonische aspecten, zonder
expliciete (melodisch-ritmische) elementen van volksmuziek te gebruiken.
De tweede subfase, tijdens de eerste periode van haar studie in Praag bij Jozef Suk,
vertoont geen enkele stilistische continuïteit met de vorige subfase. Het oeuvre van
Schönberg had toen beslissende invloed op Marić en wel diens vrije atonale fase. Zo zijn
alle drie de composities uit deze subfase volledig atonaal. Naast atonaliteit zijn ook
aanwezig: 1. bithematiek (sonatevorm) en 2. de ontwikkeling van de vorm op basis van
onafhankelijke melodielijnen, gecombineerd met een gedeeltelijke athematiek. De
composities uit deze subfase hadden opmerkelijk internationaal succes: het Wind Quintet
werd uitgevoerd op het elfde ISCM-festival in Amsterdam in 1933, en Music for Orchestra
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op de Musikalisch-dramatische Arbeitstagung in Straatsburg, een muziekfestival van
Hermann Scherchen in datzelfde jaar. Daarover spreken bewaard gebleven kritieken.
De derde subfase is volledig microtonaal en speelt zich af gedurende haar studie aan de
Afdeling voor Microtonale Muziek aan het Staatsconservatorium in Praag, bij Alois Hába.
De twee composities uit deze periode zijn niet bewaard gebleven, maar op grond van de
commentaren naar aanleiding van de uitvoering ervan is bekend dat ze microtonaal en
athematisch waren, wat directe toepassing van kennis van Hába’s muziek veronderstelt.
De vierde subfase vertoont de kenmerken van een zekere integratie van elementen uit de
tweede en derde subfase: een combinatie van atonaliteit en athematiek.
Op grond van dit overzicht kan men concluderen dat in de vroege fase twee
invloedsrichtingen waren vertegenwoordigd: de invloed van de toepassing van elementen
van de Balkanvolksmuziek (vooral pentatoniek en modaliteit) en de invloed van de avantgardistische aspiraties van de Europese muziek tussen de wereldoorlogen (atonaliteit,
microtonaliteit en athematiek).
De TWEEDE FASE of
DE FASE VAN DE VERWIJDE TONALITEIT EN
KLANVELDTONALITEIT, MODALITEIT EN BALKANVOLKSMUZIEK begint
hoogstwaarschijnlijk voor het einde van de Tweede Wereldoorlog, rond 1944, met de
compositie Četiri improvizacije i fuge na teme iz Osmoglasnika (Four Improvisations and
Fugues on themes from Octoëchos) voor piano, die verloren is gegaan. Deze fase eindigt in
1955, toen de laatste kinderkoorwerken ontstonden, waarschijnlijk de cyclus Zagonetke
(Riddles). Ze omvat chronologisch gezien de jaren van vlak voor het einde van de Tweede
Wereldoorlog en het decennium daarna, dat in de cultuurgeschiedenis van Servië en
Joegoslavië wordt aangeduid als de periode van het socialistisch realisme. Binnen het
kader van deze fase onderscheiden we drie subfasen: 1. subfase van exploitatie van de
klankveldtonaliteit en het onderzoek van Byzantijnse modi (1944/5); 2. subfase van
socialistisch realisme en folklore (1945-1947) en 3. subfase van de eerste integratie van
artistieke oriëntaties (1947-1955). Gedurende de eerste subfase zijn twee pianocycli
ontstaan (Four Improvisations and Fugues on themes from Octoëchos en Tri preludijuma i
etida (Three Preludes and Etude)), terwijl Marić gedurende de tweede subfase acht
composities heeft geschreven: drie cycli voor koor ((Dve pesme (Two songs), Tri narodne
(Three folksongs) en Balada o ložačevim očima (The Ballad of the Stoker’s Eyes)), een
pianosuite (Brankovo kolo (Branko’s Round Dance)), een korte symfonische compositie
(Svečani marš (Triumphal march)) en muziek voor kinderen - Pesma i igra (Song and
Dance) voor piano, Četiri komada (Four pieces) voor viool en piano en een aantal
koorwerken (Brige kokine, Slavuj i lovci, Mana ljubičice (Hen’s Worries, Nightingale and
the Hunters, Violet’s Shortcoming)). Gedurende de derde subfase zijn de composities
Stihovi iz ‘Gorskog Vijenca’ (Verses from ‘The Mountain Wreath’) voor bariton en piano
(of orkest) en Sonata za violinu i klavir (Sonata for violin and piano) geschreven; die
laatste is qua duur het omvangrijkste werk van de tweede fase, maar ook van het hele
oeuvre van de componiste tot dan toe. Gedurende die subfase, na 1948, zijn nog twee
koorwerken voor kinderen ontstaan ((de cyclus Zagonetke en Oj, ptičice (Oh, Birdie)).
De eerste subfase van de tweede fase van het oeuvre van Marić vertegenwoordigt het
gebruik en de exploitatie van de klankveldtonaliteit en het begin van het onderzoeken van
het Byzantijnse modale systeem. In die zin is de helaas verloren gegane compositie Four
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Improvisations and Fugues on themes from Octoëchos van bijzonder belang. Het is het
eerste werk waarmee de componiste haar belangstelling opnieuw richtte op het gebied van
het modale, verder is het ook het eerste werk waarin de componiste het formele model van
de barokvormen gebruikte (die in haar rijpe fase een belangrijke rol zouden spelen); en van
speciale betekenis is ook dat het het eerste werk is waarvan thema’s uit de gezangen van de
bundel Octoëchos zijn genomen, wat later het belangrijkste kenmerk van de creatieve
oriëntatie van Marić zou worden. Daarnaast kan men, gezien vanuit het standpunt van de
muziekgeschiedenis, de veronderstelling naar voren brengen dat het waarschijnlijk de
eerste niet-liturgische en niet-programmatische compositie was die gebaseerd is op
melodieën van kerkgezangen, afkomstig uit de middeleeuwse geestelijke muziek van
Byzantijnse oorsprong. Met de volgende compositie, de pianocyclus Three Preludes and
Etude, wordt de exploitatie van de klankveldtonaliteit toegepast. Als muzikaal voorbeeld
voor het ontstaan van die cyclus dienden de pianowerken uit de late creatieve periode van
Scriabin. Dat heeft vooral betrekking op het concept van Scriabin van dissonante
samenklankrelaties in de opbouw van een harmonische structuur, het harmonische veld.
De tweede subfase van haar tweede compositorische fase voldoet volledig aan de criteria
van de communistische dictatuur in de cultuur, bekend als het socialistisch realisme. Alle
nieuwe socialistische staten die na de Tweede Wereldoorlog zijn ontstaan (Hongarije,
Roemenië, Bulgarije, Albanië, Polen en Tsjechoslowakije) hadden deze stilistische richting
met elkaar gemeen. Ljubica Marić componeerde tijdens deze subfase deels werken ter ere
van de overwinning op het nazisme en liederen voor de massa, die Tito’s partizanen, de
communistische revolutie en de arbeidersbeweging verheerlijken. Het is interessant dat
bijna alle composities die direct tot de communistische propaganda behoren verloren zijn
gegaan. Het andere aspect van het socialistisch realisme - terugkeer naar de volksmuziek leverde in het oeuvre van Marić veel belangrijkere resultaten op. Volgens de componiste
zelf heeft ze die tien jaar na de Tweede Wereldoorlog doorgebracht met het bestuderen van
de volksmuziek van de westelijke Balkan. In de composities Three folksongs, Song and
Dance en Branko’s Round Dance gebruikte zij bestaande volksmelodieën (met of zonder
tekst) en volksdansen, en bewerkte die voor koor of piano. Vaak koos ze melodieën met de
voor de Balkanvolksmuziek typerende melodische, ritmische en metrische kenmerken: de
overmatige secunde, een asymmetrisch metrum van voornamelijk vijf achtsten en de
horizontale polymetrie. Deze melodieën zijn met gebruik van functionele en modale
harmonische middelen geharmoniseerd. Zelden gebruikte ze in de pianocycli ook
klankvelden. Alleen in de koorwerken voor kinderen en in Four pieces voor viool en piano
heeft de componiste het principe geadopteerd van het componeren van melodieën die doen
denken aan (kinder)volksliedjes, maar geen citaten zijn.
De derde subfase van deze tweede fase, die is geconcentreerd op de jaren 1947 en 1948,
brengt de eerste artistieke integratie in het oeuvre van Marić. Die integratie betekent vooral
een samenvatting en vereniging van de muzikale invloeden tot op dat moment binnen een
muziekwerk, vooral van de elementen van de Balkanvolksmuziek en de atonaliteit, niet om
een eclectische uiteenzetting van verschillende invloeden. Deze integratie wordt
aangekondigd in de compositie Verses from ‘The Mountain Wreath’ voor bariton en piano
(of orkest), maar volkomen verwezenlijkt in Sonata for violin and piano. Die verenigt
enerzijds het melodisch-ritmische element dat is gebaseerd op de karakteristieken van de
volksmuziek van de westelijke Balkan (met modale toonladders), met anderzijds het
harmonische aspect dat is gebaseerd op de tritonus en dissonante samenklanken. Marić
zocht een verbinding tussen de elementen van de volksmuziek aan de ene kant en de
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atonaliteit aan de andere. Die heeft ze gevonden met behulp van Scriabins harmonische
procédé in zijn latere composities: dissonante samenklanken als basis voor de opbouw van
de harmonische structuur. De oorsprong van de door hem aangewende
kwartensamenklanken en de octotonie heeft wellicht ook relaties met de
Balkanvolksmuziek. Het is mogelijk te veronderstellen dat Marić dit soort muzikale
integratie, die deels in de vorm van contrast werd verwezenlijkt, bijzonder belangrijk vond
voor de ontwikkeling van haar muzikale stijl. De invloed van de Balkanvolksmuziek is in
Sonata for violin and piano aanwezig in de melodische en de ritmische component.
Daarnaast geeft de componiste de delen van de melodieën vaak een chromatiek, die samen
met de dissonante harmonieën atonale eilanden vormt binnen de tonale kaders van de
compositie, waarin overigens ook modale velden aanwezig zijn. De componiste heeft haar
belangrijkste werk van deze fase, en ook haar belangrijkste tot dan toe geschreven
compositie überhaupt, Sonata for violin and piano, een sonatevorm gegeven met
bithematiek, expositie en reprise, wat een uniek geval is in haar hele oeuvre. Terwijl in de
Oost-Europese landen na de Tweede Wereldoorlog het neoclassicisme een door de
communistische cultuurpolitieke leiders goedgekeurde stijlrichting in de muziek was, zijn
in de West-Europese muziek destijds ook pogingen gedaan om een integratie te maken van
vergelijkbare invloeden als bij Marić (bijvoorbeeld zoals André Jolivet).
De DERDE of RIJPE FASE of de FASE VAN OCTOËCHOS begint in 1956 met de
cantate Pesme prostora (Songs of Space) voor gemengd koor en groot symfonieorkest, en
eindigt met de première van het gesproken oratorium Slovo svetlosti (Word of Light), begin
1967. Gezien vanuit het standpunt van de cultuurgeschiedenis van voormalig Joegoslavië
betekent deze fase een culturele en esthetische breuk met de ideologische doctrine van het
socialistisch realisme in de muziek. Ljubica Marić was een voortrekster van deze breuk die
direct begon met de uitvoering van de cantate Songs of Space. Deze fase kenmerkte zich
als een periode van aanzienlijke bloei van originele artistieke tendensen in het Joegoslavië
van na de Tweede Wereldoorlog. Aangezien het gebruik van melodieën uit de kerkelijke
bundel Octoëchos (van Byzantijnse oosrsprong) voor de melodisch-harmonische basis van
de composities de fundamentele stilistische karakteristiek van deze fase is, kan deze, op
basis van de aard van het gebruik van die kerkgezangen, verdeeld worden in twee
subfasen: 1. subfase vóór het structurele gebruik van melodieën uit Octoëchos (1956/7) en
2. subfase van structureel gebruik van melodieën uit Octoëchos voor de totale melodischharmonische opbouw van composities (1958-1967). Gedurende de eerste subfase
ontstonden twee composities (de cantate Songs of Space en Passacaglia voor
symfonieorkest), terwijl Marić gedurende de tweede subfase zes composities schreef: de
cyclus Muzika oktoiha (Music of Octoëchos) - die bestaat uit de orkestwerken Oktoiha I
(Octoïcha 1), Vizantijski koncert (Byzantine Concerto) voor piano en orkest, de cantate
Prag sna (The Threshold of Dream) en de compositie voor kamerorkest Ostinato super
thema Octoïcha - verder de melodische recitatie Čarobnica (The Enchantress) voor
sopraan en piano, evenals de driedelige muziek voor het gesproken oratorium Slovo
svetlosti voor gemengd koor en kamerensemble. De derde fase is een periode waarin Marić
vooral composities voor symfonie- of kamerorkest heeft geschreven. Deze fase in haar
oeuvre wordt gekenmerkt door een grote productiviteit, vooral in de periode van 1956 tot
1964. Na 1964 breekt een meerjarige pauze in het componeren aan als gevolg van de door
de dood van haar moeder ontstane psychische depressie van de componiste. Dat is de reden
waarom ze er niet in is geslaagd om de muziek voor het hele gesproken oratorium Slovo
svetlosti (waar ze in 1962 al aan was begonnen) af te maken.
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Het begin van de rijpe fase zelf vormt een enorme sprong in het oeuvre van Marić en wel
omdat de componiste, na bijna dertig jaar actief met componeren bezig te zijn geweest in
1956 opeens, zonder enige aankondiging, een qua omvang in duur en vocaal-instrumentale
samenstelling groot werk tot stand bracht: de cantate Songs of Space. Maar behalve dat
vormt de cantate vooral een noviteit in het oeuvre van Marić en ook in de Servische
muziek vanwege de esthetisch-artistieke inhoud. De componiste nam als tekst voor haar
cantate epitafen van grafmonumenten van de Bogomielen, een middeleeuwse christelijke
geloofsrichting in Bosnië-Herzegovina, die daar in de periode van de 12e tot de 16e eeuw
de officiële staatsgodsdienst vormde (althans, dat wordt door een aantal historici
aangenomen). Die epitafen zijn uitingen van de fundamentele religieus-filosofische
principes van die sekte over leven en dood, die hun oorsprong vinden in het manicheïsme.
Dit is voor het eerst dat de epitafen van die middeleeuwse sekte ooit zijn gebruikt in een
muziekwerk. Hiermee kristalliseert de esthetische gerichtheid van de componiste zich uit filosofie, cultuur en kunst van de westelijke Balkan in de Middeleeuwen zijn voor haar de
bron van inspiratie.
Die gerichtheid zal gedurende de volgende decennia nieuwe expressievormen krijgen,
maar met onverminderde intensiteit duren tot het eind van het leven van de componiste.
Daarom vertegenwoordigt deze fase de rijpe creatieve periode, want hierin is een
duurzame balans tussen de nieuwe inspiratiebron en eerdere invloeden tot stand gebracht.
In muzikaal opzicht vormt de cantate Songs of Space een voortzetting van de keuze voor
integratie van divergente muzikale oriëntaties, maar deze wordt in meerdere opzichten
uitgebouwd. De basis van het gehele melodische aspect in de cantate zijn melodieën
opgebouwd volgens de principes van de volksmuziek van de westelijke Balkan:
hoofdzakelijk op initiële tri- of tetrachorden, waarin de intervallen van de kleine en grote
(minder vaak overmatige) secunde overheersen en waarvoor de afwisseling van die twee
intervallen binnen een melodische reeks karakteristiek is. De componiste gebruikte ook
octotonaliteit, pentatoniek en modale toonreeksen met zeer beperkte toonomvang.
Daarnaast gebruikte Marić in deze compositie eveneens zowel uit West-Europese als
Byzantijnse tradities afkomstige modi. Marić gebruikt in die tijd nog steeds niet
systematisch de modi van de Servische Octoëchos, die afkomstig zijn uit de Byzantijnse
middeleeuwse kerkmuziek. Zelden neemt de chromatiek een belangrijk aandeel in de
opbouw van de melodie, en die segmenten waarin wel chromatiek voorkomt,
gecombineerd met dissonante harmonieën, bewerkstelligen een voortzetting van de atonale
oriëntatie van de componiste (voortgekomen uit haar voorgaande fasen). Dat zijn de
atonale segmenten in de muziek. Daarnaast bedient ze zich (veel vaker) van modale
harmonieën en klankveldtonaliteit, met gebruikmaking van bimodale structuren en ook van
kwartharmonieën. Een van de kenmerken van het ritme in deze cantate heeft ook zijn
oorsprong in de Balkanvolksmuziek, met name de samengestelde maatsoorten (5/8, 7/8).
Daarnaast gebruikt de componiste enkele uit de volksmuziek overgenomen vormen,
waarvan de klaagzang het belangrijkst is. De koorpartij wordt volkomen homofoon
behandeld, terwijl in enkele delen van de orkestpartij, en vooral daar waar het atonale
karakter uitgesprokener is, segmenten van gelijktijdige onafhankelijke melodielijnen
kunnen worden gevonden. Op grond van al deze kenmerken is een integratie zichtbaar van
twee stilistische richtingen in de toenmalige Europese muziek, de ene gebaseerd op de
toepassing van structurele karakteristieken van de volksmuziek, met een neiging tot
modaliteit, en de andere gebaseerd op de tradities van het muzikale expressionisme van
tussen de wereldoorlogen, vooral atonaliteit.
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Ook het orkestwerk Passacaglia wordt gekarakteriseerd door een zeer vergelijkbare
esthetisch-muzikale oriëntatie. Hier zijn echter twee verschillen met Songs of Space
hoorbaar. Het eerste verschil is de vorm - barokvariaties - en het andere het thema zelf, dat
ditmaal is genomen uit een bestaand volkslied uit Centraal-Servië, met een heel kleine
ambitus en gebouwd op secundeschreden. In de 34 variaties van deze compositie heeft
Marić verschillende variatietechnieken benut, zoals inversie, imitatie en kreeftimitatie,
waarbij ze in sommige variaties het thema zo heeft gevarieerd dat de tonen ervan als
harmonische verticaal zijn gerangschikt, wat een aankondiging is van haar toekomstige
verhouding tot modale melodieën en de idee om de hele melodisch-harmonische structuur
van een compositie op te bouwen op de tonen van een gekozen melodie uit een bepaalde
Octoëchosmodus.
De cyclus Music of Octoëchos vertegenwoordigt de centrale schepping van de tweede
subfase van Marić’ rijpe compositorische fase. De fundamentele karakteristiek van het
compositorische procédé dat in deze cyclus wordt doorgevoerd is het gebruik van
melodieën van de oorspronkelijk Byzantijnse kerkgezangen uit de door Mokranjac
uitgegeven bundel Octoëchos als fundamentele en enige bron voor de vorming van
melodische, maar ook harmonische componenten van eigen composities. Toch werd dat
procédé niet meteen volledig doorgevoerd, maar ziet men gedurende het ontstaan van de
composities van deze cyclus een geleidelijkheid bij de vorming van zo’n muziekwerk,
totdat zowel in melodisch als harmonisch opzicht uitsluitend gebruik zal worden gemaakt
van tonen van een bepaalde modus uit Octoëchos.
Voor de eerste compositie van deze cyclus, Octoïcha I voor symfonieorkest, gebruikt de
componiste als thema de melodie van een gezang uit de eerste modus van de Servische
Octoëchos, en die melodie wordt in zijn geheel en letterlijk overgenomen. De uitgekozen
melodie wordt in deze compositie voortdurend gevarieerd. De manier van variëren is
tevens aan de barokmuziek ontleend: het middelste deel van Octoïcha 1 is in de vorm van
een ricercare gecomponeerd. De belangrijkste compositorische nieuwigheid die sinds het
componeren van dit werk in de hele cyclus Music of Octoëchos is toegepast, is het gegeven
dat de modale structuur van uit de middeleeuwse Byzantijnse geestelijke muziek
afkomstige kerkelijke melodieën toen voor het eerst door een componist werd gebruikt
voor de totale melodische en harmonische opbouw van een eigen niet-liturgisch en nietprogrammatisch muziekwerk. Een dergelijke toepassing van de uit de Byzantijnse kerk
afkomstige modi verschilt van het gebruik ervan tot dusver gedurende de
muziekgeschiedenis: dat gebruik bestond wat betreft orthodoxe geestelijke muziek van
Russische, Bulgaarse, Griekse en Servische componisten uit de 19e en 20ste eeuw
(Tsjaikovski, Bortnjanski, Rachmaninov, Mokranjac), vervolgens op orkestwerken (zoals
Russian Easter Festival Ouverture van Rimsky-Korsakov, 1888) in het nemen van een
kerkelijke melodie als thema (en niet in het aanwenden van de modale structuur daarvan);
verder bestond dat gebruik wat betreft gedeelten van composities van Moesorgski en
Stravinsky, zoals Boris Godunov en Chowansjina van Moesorgski en Les Noces van
Stravinsky, in het presenteren van concrete Russisch-orthodoxe muziek, al dan niet
bewerkt; en dat gebruik bestond wat betreft de scenische muziek van Griekse componisten
(Dimitris Mitropoulos, Manos Hatzidakis, Mikis Theodorakis), geschreven voor de
producties van oud-Griekse tragedies in Griekse schouwburgen in de eerste helft van de
20ste eeuw, volgens Anastasia Siopsi, vooral in het implementeren van de modale
melodieën, gecomponeerd op basis van Octoëchosmodi.
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Als thema’s voor haar volgende compositie uit deze cyclus, Byzantine Concerto voor piano
en orkest uit 1959, heeft Ljubica Marić niet meer letterlijk melodieën van gezangen uit
Octoëchos genomen, maar heeft zelf melodieën gevormd uit verschillende onderdelen
daarvan (centonisatie), waarbij ze ten opzichte van het muzikale model aanzienlijke
ritmische wijzigingen heeft aangebracht. Het gebruik van de kerkmelodieën en het maken
van motieven vertonen overeenkomsten met Stravinsky’s procédé in een later stadium van
zijn zogenoemde Russische periode (Les Noces, 1914/17). Vanuit het standpunt van de
muzikale vorm zijn in Byzantine Concerto de contouren te zien van een sonateachtige
bithematiek (in het eerste deel) of van een rondo (het derde deel), terwijl het hele tweede
deel, aria met variaties, (net als enkele onderdelen van het eerste deel) is opgebouwd op
basis van muzikale improvisatie (in het eerste deel ritmisch niet gefixeerd). Het
harmonische aspect van dit werk, dat voornamelijk is gebaseerd op modale en bimodale
harmonieën, berust op tonen van Octoëchosmodi (de tweede, de derde en de vierde). In die
zin is vooral het eerste deel interessant, waarvan het thema is opgebouwd uit het hexachord
f-g-a-bes-c-des, waarop de oorspronkelijke Octoëchosmelodie is gebaseerd. Dit hexachord
(op F) heeft nog twee transposities (op Cis en op A), die als een opeenvolging zijn
ontwikkeld tot een drievoudige reeks van tonen: F–Cis–A. Daarmee worden, in polytonale
verhoudingen, alle twaalf de tonen benut, hetgeen een verbinding met Schönbergs
dodecafonie vormt. Het thema komt in alle drie de transposities door het hele deel voor. In
deze compositie zijn ook duidelijk gescheiden segmenten van individuele melodischritmisch motieven op te merken, die herhaald worden.
De derde compositie van deze cyclus, de cantate The Threshold of Dream voor recitant,
sopraan, alt en kamerorkest, geschreven in 1961, brengt nog grotere veranderingen in
compositorische procédés. De compositie is athematisch, maar het melodische element
ervan is samengesteld uit intervalverhoudingen ontleend zijn aan een concreet gezang uit
de vijfde modus van Octoëchos, waarvan de melodische aanwezigheid in deze compositie
verborgen is. De harmonie in deze compositie is nog sterker afhankelijk van de modale
basis in die zin dat de verticalen worden gevormd met de tonen van het Octoëchosgezang.
Dit procédé lijkt op technieken van de dodecafonie, waar een reeks van tonen de complete
horizontale en verticale structuur van het werk bepaalt. In deze compositie is ook reductie
van het modale systeem aanwezig. De drie tonen a, c, cis (des) blijken zeer bepalend te
zijn voor de hele, zowel melodische als harmonische structuur. Voor deze compositie is
interessant dat de verbinding van het archaïsche en hedendaagse ook door middel van de
buitenmuzikale inhoud van de compositie is verwezenlijkt via de gebruikte poëtische tekst:
de modi van Octoëchos worden gecombineerd met de surrealistische poëzie van de
Servische dichter Marko Ristić.
In de laatste compositie van deze cyclus, Ostinato super thema Octoïcha voor piano, harp
en strijkorkest uit 1963, is het verband met de modi van Octoëchos het stevigst. De hele
compositie bestaat uit een modaal thema, dat de componiste heeft gevormd op grond van
melodieën van gezangen uit de vijfde modus, en dat met kleine, nauwelijks merkbare maar
constante veranderingen (in de volgorde van de intervallen) gedurende de hele duur van
het werk wordt herhaald. Het complete thema is samengesteld uit de tonen d-e-f-g-as(a)bes(b)-c en die tonen vormen tegelijk ook de totale harmonische verticaal van de
compositie. In individuele fragmenten zijn voor het eerst in haar oeuvre de formele
patronen van het organum gebruikt. Met die sublimatie van de invloed van de
Octoëchosmodi, in de vorm van maximale horizontale en verticale coherentie, die is
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voortgekomen uit het feit dat de hele compositie uitsluitend op de tonen van het modale
gezang is gevormd, heeft de componiste haar cyclus Music of Octoëchos beëindigd.
De laatste twee composities van de rijpe fase, The Enchantress voor sopraan en piano, en
de muziek voor het gesproken oratorium Word of Light, tonen de twee verschillende
benaderingen van Marić in de melodische opbouw van haar werken: 1. de athematische
diffusiteit van de melodieën in The Enchantress en in het eerste en derde deel van het
gesproken oratorium Word of Light en 2. de strikte melodisch-harmonische afhankelijkheid
van de tonen van de Octoëchosgezangen in het tweede deel van de muziek voor het
oratorium (Pastoral).
De VIERDE FASE of DE FASE VAN DE MUZIKALE IMPROVISATIE begon
vermoedelijk rond 1968 en duurde hoogstwaarschijnlijk tot 1975. De dynamiek van de
realisatie van die improvisaties gedurende die tijdsperiode is echter volkomen onbekend,
vooral vanwege het feit dat de componiste gedurende haar hele leven geen enkel segment
van die improvisaties openbaar heeft gemaakt. Zij heeft op de volgende manier
geïmproviseerd: door haar hele woning spande ze op een hoogte van ca. 1,7 m
metaaldraden. Aan die draden hing ze verschillende metalen voorwerpen op. Het waren
vooral werktuigen uit de vroeg twintigste-eeuwse tandartspraktijk van haar vader, oude
zilveren bestekken en juwelen van haar moeder en grootmoeder. Op deze manier maakte
zij een slagwerkinstrument, waarop zij met een metalen staafje klanken heeft
geproduceerd. Daarnaast improviseerde zij op één en soms twee violen en tegelijkertijd
declameerde ze verzen van Servische, voornamelijk middeleeuwse dichters. Zo is het werk
Music of Sound ontstaan. Dit werk heeft ze opgenomen op ongeveer twintig
magneetbanden. Deze compositorische periode van Marić komt overeen met de fase in
Xenakis’ werk waarin hij composities voor slagwerk schreef (die Marić waarschijnlijk
heeft gekend), maar past ook in de periode van de Servische muziek (1965-1975) waarin
avantgardistische technieken uit de jaren zestig breed werden toegepast.
De VIJFDE of LAATSTE FASE begint in 1976 met de compositie Pesma za flautu (Song
for Flute) en eindigt in 1996 met de laatste voltooide compositie, het pianotrio Torzo
(Torso). Die twintig jaren omvatten de historische periode van de grootste culturele bloei
van voormalig Joegoslavië en Servië (tot 1980), daarna de periode van economische en
politieke crisis na de dood van Josip Broz Tito (1980-1991) en de periode van de oorlogen
op de Balkan van de jaren negentig en het uiteenvallen van Joegoslavië (1991-1996), dus
een periode met enorme, verslechterende veranderingen in de staatkundige, politieke en
culturele structuur van Servië. Dit is tevens de langste compositorische fase in het oeuvre
van Marić. Toch heeft zij van 1977 tot 1982 bijna helemaal niet gecomponeerd. Song for
Flute is eigenlijk de enige uitzondering in een lange periode van zeventien jaar (19661983) waarin de componiste geen ander muziekwerk in de vorm van notenschrift
voltooide. Maar aangezien Song for Flute alle kenmerken van een nieuwe compositorische
expressie draagt, is die compositie tegelijk ook een aankondiging en eerste verwezenlijking
van die nieuwe, laatste compositorische fase van Marić. In samenhang met de
verschillende tijdsperioden waarin de composities van deze fase ontstonden, kunnen we de
laatste fase indelen in drie subfasen: de eerste subfase, die juister voorfase zou kunnen
heten (1976-1982); de tweede subfase, de jaren tachtig (1983-1990); en de derde subfase,
de jaren negentig (1991-1996). Tijdens de voorfase ontstonden twee composities (Song for
Flute en Dve minijature za violinu i klavir (Two miniatures for violin and piano)), tijdens
de jaren tachtig ontstonden vier composities (Invokacija (Invocation) voor contrabas en
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piano; Monodia Octoïcha voor cello solo; Iz tmine pojanje (From the Darkness Chanting),
cantate voor mezzosopraan en piano en Asimptota (Asymptote) voor viool en strijkorkest)),
en tijdens de jaren negentig ook vier composities (Čudesni miligram (The Wondrous
Milligram) voor fluit en sopraan; Arhaja (Archaia) voor strijktrio; Arhaja 2 (Archaia 2)
voor blaastrio en Torzo voor pianotrio)).
De grondkenmerken van alle composities van de laatste creatieve fase van Ljubica Marić
zijn:
1. het zijn kamermuziekwerken voor solo-instrument, duo of trio; slechts één compositie is
geschreven voor solo-instrument en strijkorkest (Asymptote);
2. de composities zijn vooral eendelig en duren meestal tussen de 8 en 12 minuten;
3. de vorm van de composities bestaat uit afwisselende diatonische en chromatische velden
of uit een aantal boogvormige toonhoogtestructuren, gemaakt met behulp van
chromatische velden, terwijl diatonische velden tussen de bogen zijn geplaatst;
4. de composities zijn vooral athematisch en slechts bij enkele verschijnen zich herhalende
motieven met een functie die aan die van muzikale thema’s kan doen denken;
5. in de composities zijn geen elementen van (barok)variaties aanwezig en ostinati zijn in
beperkte mate aanwezig;
6. alle diatonische velden zijn uitsluitend uit (korte segmenten van) melodische formules
van Octoëchos opgebouwd of ze zijn opgebouwd uit melodische elementen die
Balkanvolksmuziek suggereren;
7. geen enkele modus van Octoëchos heeft binnen de composities het primaat, maar in
hetzelfde muziekwerk bevinden zich melodische formules van verschillende modi ofwel
die melodische formules die gemeenschappelijk zijn aan alle modi;
8. het ritme van de melodieën in de diatonische velden is samengesteld uit langere
duurwaarden, terwijl het in de chromatische velden meer gedifferentieerd is;
9. bij de opbouw van de chromatische velden spelen dissonante intervallen of
microintervallen een primaire rol. Het gebruik van de secunde-intervallen is georiënteerd
op de melodieën en de meerstemmigheid van de volksmuziek van de westelijke Balkan;
10. bij de vorming van het melodisch-ritmische aspect van de composities speelt
improvisatie een belangrijke rol;
11. het harmonische aspect berust op bitonale samenklankcomplexen, noneakkoorden en
de toepassing van het harmonische ‘schoof’-model. ‘Schoven’ zijn samenklanken,
opgebouwd uit drie (chromatische) buurtonen. Ze existeren meestal als een samenklank,
maar soms ook als een (chromatische of diatonische) component van de melodie
(‘melodische schoof’);
12. de toepassing van muzikale elementen uit verschillende historische tijdperken;
13. de toepassing van elementen van muzikale archaïsatie uit de voorafgaande rijpe fase is
aanwezig, maar in gereduceerde vorm met de gelijktijdige verbreding van het palet van
gebruikte muzikale elementen: het gebruik van microtonale intervallen ontleend aan de
Balkanvolksmuziek en het gebruik van de middeleeuwse muziekvorm discantus (in de
instrumentale muziek);
14. in enkele composities verschijnen autocitaten, wat een uniek verschijnsel is in het
totale oeuvre van Marić.
Door het gebruik en de specifieke combinatie van al die genoemde muzikale kenmerken
heeft Marić met de werken van haar laatste creatieve fase een originele muzikale taal
geschapen, niet alleen binnen de kaders van de Servische muziek, maar in de als geheel
muziek van de tweede helft van de 20ste eeuw. Indien wij de werken van haar laatste fase
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als een specifieke integratie van als archaïsch opgevatte muzikale elementen (met een
accent op Octoëchos) en de verworvenheden van de twintigste-eeuwse nieuwe muziek
(atonaliteit, athematiek, microtonaliteit, secunde-samenklanken) kunnen zien, is het
mogelijk om gelijksoortige ideeën op te merken in het oeuvre van Kurtág en in de laatste
artistieke periode van Ligeti (na 1976 - Vioolconcert, Sonate voor altviool solo, de
liederencyclus With Pipes, Drums, Fiddles, bijvoorbeeld), terwijl het gebruik van de
oorspronkelijk Byzantijnse kerkgezangen heel prominent was na 1968 in de oeuvres van
Sovjet-componisten (Schnittke, Pärt, Butsko, Silvestrov, Korndorf, Martynov en anderen).
MUZIKALE ARCHAÏSATIE. Het procédé van muzikale archaïsatie houdt in de bewuste
transformatie en toepassing in nieuwe werken van muzikale elementen en
compositiewijzen uit vroegere tijdperken. Een componist bepaalt, volgens zijn eigen
affiniteit, zelf zijn ‘archaïsche’ referentie en kiest de concrete elementen van archaïsatie.
Daarbij is het heel belangrijk dat de gebruikte elementen van de gekozen referentie in dat
nieuwe muzikale werk hun auditieve herkenbaarheid behouden, waardoor tegelijkertijd het
transformerende aspect zich toont. Dit gaat meestal samen met de constructie van een
concept van ‘authenticiteit’ in de zin van oriëntatie op identiteitsverschaffende of
anderszins gezaghebbende ‘bronnen’. In de 20ste eeuw hebben vooral Stravinsky en Bartók
een aanzienlijk gewicht aan dit procédé gegeven. De oriëntatie van Stravinsky en Bartók,
die in de eerste decennia van de 20ste eeuw een nieuwe relatie tot de traditie van de volksen kerkmuziek inaugureerden, in de zin van referenties voor muzikale archaïsatie, wordt
(net als bij overeenkomstige werken van Janáček, Prokofjev, Kodály en anderen) in de
literatuur (Taruskin, Slonimsky, Machlis) aangeduid met de begrippen neonationalisme en
neoprimitivisme. Aangezien het gebruik van modale systemen kenmerkend is voor de
volks- en kerkmuziek waarnaar wordt gerefereerd bij muzikale archaïsatie, hebben
theoretici ook het begrip neomodaliteit ingevoerd (Slonimsky, Fink, Ricci). Ook worden de
‘archaïsche’ referenties naar middeleeuwse muziek in de muziek van de 20ste eeuw (vooral
karakteristiek voor het werk van Arvo Pärt), met een apart begrip aangeduid – neomediëvalisme (Slonimsky). Maar aangezien componisten gewoonlijk niet slechts één
element van een bepaalde ‘archaïsche’ referentie tegelijk gebruiken, maar in één
muziekwerk gelijktijdig meerdere elementen daaruit tegelijk toepassen (zoals bijvoorbeeld
modaliteit en middeleeuwse muzikale vormen in de muziek van Pärt), en vaak ook
muzikale elementen van verschillende referenties combineren (zoals bijvoorbeeld
modaliteit uit de Russische volksmuziektraditie, modaliteit uit de Russisch-orthodoxe
kerkmuziek en heterofonie in Les Noces van Stravinsky), duidt het begrip muzikale
archaïsatie de totaliteit van het gebruik van (verschillende) ‘archaïsche’ referenties in de
muziek van twintigste-eeuwse componisten aan.
Vanaf de rijpe compositorische fase in het oeuvre van Marić is haar specifieke muzikale
taal uitgekristalliseerd, die in wezen bestaat uit een toepassing van muzikale archaïsatie in
verschillende opzichten, waarvan het gebruik van modi uit Octoëchos het belangrijkste is.
Deze elementen zijn verdoken in het muzikale weefsel, gecombineerd met het muzikale
expressionisme, dat in haar werk in de eerste plaats wordt gekenmerkt door een
gedeeltelijke aanwezigheid van atonaliteit en athematiek. Bij de muzikale archaïsatie speelt
het concept van volksmuziek als archaïsche (oud beschouwde) bron ook een belangrijke
rol.
De muzikale elementen van de archaïsatie in het werk van Marić zijn:
1. het gebruik van muzikale elementen en eigenschappen van de volksmuziek (van de
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zogenoemde oude traditie van de Servische volksmuziek) zoals:
a. octotonie, pentatoniek en modale reeksen met beperkte toonomvang;
b. microtonale intervallen;
c. het asymmetrische metrum, onder meer het aksak-ritme;
d. rituele muziekvormen (zoals het klaaggezang);
e. klankcombinaties die de klank van volksmuziekinstrumenten suggereren;
f. heterofonie
2. het gebruik van muzikale elementen en eigenschappen van melodieën uit de
oorspronkelijk Byzantijnse middeleeuwse kerkmuziek (Octoëchos) zoals:
a. modale structuur;
b. melodieën en fragmenten daarvan;
c. het bouwen van harmonische structuren uit de tonen van de Octoëchosmodi;
3. het gebruik van West-Europese polyfonie en middeleeuwse compositieprocédés:
a. de vormen passacaglia en ricercare;
b. heterogene polyfonie;
c. organum en discantus (in de instrumentale muziek).
Marić’ ontwikkeling van muzikale archaïsatie als het belangrijkste artistieke procédé in
haar rijpe fase correspondeerde met de oriëntatie van andere West-Europese componisten
van die tijd en uit de tijd ervoor. Dat geldt vooral voor de componisten die òf een eigen
modaal systeem hebben ontwikkeld (Messiaen) òf al bestaande modale systemen van de
Europese of niet-Europese volksmuziektradities gebruikten (Jolivet, Britten), òf nieuwe
toepassingen voor de West-Europese en andere modale kerktoonladders zochten. Maar ze
was in die tijd de enige componist die de structuur van het kerkelijke modale systeem van
Byzantijnse oorsprong in niet-liturgische composities verwerkte.
DE INVLOEDEN VAN LJUBICA MARIĆ OP DE SERVISCHE EN
JOEGOSLAVISCHE MUZIEK. Het compositorische oeuvre van Marić, met werken
waarvan enkele (Songs of Space) meteen na de première de status van culturele gebeurtenis
kregen in toenmalig Joegoslavië, had een uitzonderlijke invloed op de Servische muziek
van zijn tijd, maar ook van die van de volgende generaties. Daarnaast was de invloed van
haar muziek ook merkbaar in de muziek van componisten uit andere republieken van
voormalig Joegoslavië, vooral van Macedonië en Bosnië en Herzegovina. Gezien de
stilistische verschillen in haar compositorische fasen kunnen de invloeden van de muziek
van Marić op het werk van andere componisten worden verdeeld in vijf fundamentele
stilistische kenmerken die zijn verbonden met haar creatieve fasen:
1. de atonale en microtonale muziek uit haar eerste compositorische fase;
2. de neoclassicistisch geconcipieerde Sonata for violin and piano uit de tweede
compositorische fase;
3. de middeleeuwse buitenmuzikale thematiek en het systeem van toepassing van
elementen van muzikale archaïsatie, vooral van de modi van Octoëchos, in de composities
van haar rijpe fase;
4. haar muzikale improvisaties;
5. de gereduceerde toepassing van de modi van Octoëchos met de gelijktijdige verbreding
van het palet van gebruikte muzikale elementen en procédés uit verschillende stilistische
tijdperken (van het middeleeuwse organum tot de atonaliteit en microtonaliteit van de
muziek van de 20ste eeuw).
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De eerste stilistische invloed van haar muziek is beperkt tot en verbonden met de
introductie en het gebruik van de atonaliteit in de Servische muziek tussen de twee
wereldoorlogen. Ljubica Marić schreef in 1930 de eerste Servische atonale compositie,
String Quartet. Hoewel zij en haar collega’s die destijds in Praag hebben gestudeerd in de
jaren dertig en veertig atonale en microtonale werken componeerden en hoewel een aantal
van deze werken in Belgrado werd uitgevoerd, hadden deze composities een zeer beperkte
invloed op het achtergebleven muzikale leven in Servië. Het feit dat deze werken, zij het in
beperkte mate in Belgrado werden uitgevoerd (van Marić het Wind Quintet, Music for
Orchestra en Sketches) heeft andere componisten toch een impuls gegeven om eind jaren
dertig in Belgrado de Groep van Atonale Componisten op te richten (met als leden Milan
Ristić, Petar Stajić en Dimitrije Bivolarević). Die groep was actief tot het eind van de
Tweede Wereldoorlog.
De stijlverandering die de tweede compositorische fase van Marić uitmaakt, werd
gedeeltelijk geconditioneerd door de communistische orde in toenmalig Joegoslavië en de
esthetiek van het zogenaamde socialistisch realisme. Op zoek naar een compositorische
expressie die niet tegengesteld zou zijn aan die dogmatische esthetiek, koos zij voor haar
Sonata for violin and piano uit 1948 het neoclassicistische procédé, met de sonatevorm als
formele constructie. Dat was een van de eerste naoorlogse neoclassicistische composities
in de Servische muziek. Dit werk werd zeer goed ontvangen en kon daarom een stimulans
zijn voor andere componisten, zowel haar tijdgenoten (Milan Ristić, Dragutin Čolić) als
jongere kunstenaars (Rudolf Bruči, Vlastimir Peričić, Aleksandar Obradović, Dejan
Despić), om in de stijl van het neoclassicisme te componeren. Het neoclassicisme was qua
aantal componisten en werken, evenals qua langdurigheid van de toepassing, een zeer
belangrijke muzikale richting in de Servische muziek van de tweede helft van de 20ste
eeuw.
De grote en radicale invloed van de muziek van Marić’ rijpe stijl begon na de première van
Songs of Space in 1956 en duurt sinds die tijd in de Servische muziek in meer of minder
sterke mate tot op heden voort. De invloed van de werken van haar rijpe stijl kan in twee
onderdelen worden verdeeld: 1. haar oriëntatie op de middeleeuwse kunst en religie
(muziek en teksten) voor de programmatische thematiek en 2. de stilistische vernieuwingen
binnen de Servische (en Joegoslavische) muziek in de zin van muzikale archaïsatie.
Een van de echte mijlpalen tegen het socialistisch realisme in de muziek was de uitvoering
van Marić’ Songs of Space. Vanwege de composities van Marić was de historische, dus
niet-muzikale thematiek uit de Middeleeuwen, na 1956 populair bij de Servische
componisten en is het sinds die tijd nog steeds. Die thematische invloed was gedurende de
volgende decennia niet gelijkmatig verdeeld: de componisten vertoonden de minste
interesse tijdens de tweede helft van de jaren zestig en de eerste helft van de jaren zeventig
(toen er zich een sterke invloed van de Europese avant-garde manifesteerde), terwijl de
grootste interesse eind jaren tachtig (vanwege de herdenking dat in 1989 de slag op
Kosovo polje 600 jaar geleden had plaatsgevonden) en begin jaren negentig tot uiting
kwam. Met die thematiek hielden zich componisten van verschillende generaties bezig.
Het andere aspect van invloed van de rijpe stijl van Marić betreft de stilistische
vernieuwingen in de Servische muziek, die in het teken van de muzikale archaïsatie
stonden. De archaïsatie van het muzikale (oorspronkelijk expressionistische) idioom is de
meest belangrijke en vérreikende vernieuwing die het oeuvre van Marić in de Servische
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muziek heeft nagelaten. Dat komt ook door het feit dat de werken van Stravinsky en andere
componisten die muzikale archaïsatie al eerder hebben toegepast, in de jaren vijftig in
Servië niet bekend waren. Verschillende Servische componisten van diverse generaties
volgden deze idee van archaïsatie naar voorbeeld van Marić’ werk. Later hebben ze
natuurlijk ook werk van Stravinsky en anderen leren kennen, maar het oeuvre van Marić
was een duidelijk en nabij voorbeeld binnen hun eigen cultuur. Ieder van deze componisten
koos een of meer elementen binnen verschillende muzikale idiomen: meestal plaatsten zij
deze elementen in het kader van het expressionistische idioom, of binnen het avantgardistische idioom van de jaren zestig of in dat van de minimal music. Gedurende een
aantal decennia werd het procédé van het gebruik van elementen van muzikale archaïsatie
door bijna alle belangrijke Servische componisten geadopteerd (zoals Enriko Josif, Dušan
Radić, Ludmila Frajt, Vuk Kulenović, Isidora Žebeljan en anderen), zodat die oriëntatie
sinds eind jaren tachtig de meest verbreide onder de Servische componisten werd.
Deze invloeden van de muziek van Marić hebben zich ook buiten Servië verspreid, vooral
in Bosnië en Herzegovina (bijvoorbeeld Vojin Komadina) en Macedonië (Vlastimir
Nikolovski, Blagoja Ivanovski, Kiril Makedonski en anderen). Vaak hebben deze
componisten dat zelf genoemd (bijvoorbeeld in hun biografieën) en soms is die invloed
zichtbaar in de verschillende elementen van hun composities (zoals bijvoorbeeld de teksten
van Bogomielen in het werk van Komadina).
Aangezien de fase waarin Ljubica Marić zich bezighield met geïmproviseerde muziek in
het openbare leven bijna volkomen onbekend was, is de invloed van deze muziek ook zeer
beperkt (bij Ludmila Frajt, bijvoorbeeld).
De invloed van de composities uit de laatste fase is hiermee vergelijkbaar, en wel om twee
redenen: die muziek van Marić’ laatste fase was tot voor kort (begin 21ste eeuw) niet
voldoende bekend in Servië, terwijl de andere reden is dat de jongere Servische
componisten belang stelden in de trends in de muziek uit West-Europa en Amerika en die
wilden overnemen. Daarom beperkte de invloed van de muziek van Marić zich tot het
stimuleren van verdiept onderzoek naar de melodieën en ritmes van de Balkantradities. Uit
dergelijk onderzoek voortkomende stilistische procédés zijn zelfs aanwezig in de muziek
van jonge, in de jaren zeventig, tachtig en negentig geboren componisten (Draško Adžić,
Marko Kovač).
Gedurende haar lange leven heeft Ljubica Marić kennisgemaakt, contact gehouden en
omgang gehad met een groot aantal belangrijke persoonlijkheden uit de cultuur, kunst en
wetenschap van voormalig Joegoslavië en daarbuiten. De meeste belangrijke buitenlandse
contacten en vriendschappen onderhield ze tijdens haar negen jaar lange verblijf buiten
Servië (Praag, Berlijn, Zagreb), toen ze intensief reisde langs verschillende steden van
West-Europa (Wenen, Amsterdam, Straatsburg, Parijs), maar ook later, na de Tweede
Wereldoorlog, toen ze naar het buitenland ging voor internationale festivals,
studieverblijven en concerten van haar eigen muziek (Parijs, Venetië, Dresden). Tijdens
haar studie in Praag maakte ze kennis met enkele van de belangrijkste persoonlijkheden uit
de muziek van die tijd. Naast haar leraren Suk, Hába en Malko (bij wie ze directie
studeerde), waren dat Prokofjev, Hindemith, Schönberg en Schulhoff, die college gaven
aan het conservatorium van Praag; verder Berg, Webern en Stravinsky, die ze leerde
kennen op festivals en concerten; Bartók, Hermann Scherchen en Willem Pijper, met wie
ze deelnam aan muziekfestivals in Amsterdam en Straatsburg. Ze ging ook om met haar
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leeftijdgenoten, de Nederlandse componisten Bertus van Lier en Guillaume Landré, en met
de Tsjechische dirigenten Karel Ančerl en Walter Süsskind, met wie zij de problematiek
van de toenmalige hedendaagse muziek onderzocht. De kennismaking met de Franse
dichter Luis Aragon was voor haar in de jaren dertig een stimulans om meer kennis op te
doen over communistische ideeën. Later, na de Tweede Wereldoorlog, maakte ze kennis
met de componisten Sjostakovitsj, die haar werk bijzonder waardeerde en stimuleerde, en
Marius Flothuis, met wie ze de laatste jaren van haar leven correspondeerde. Ze werkte
samen met onder anderen de dirigenten André Cluytens en Albert Rosen en de musicoloog
Nicolas Slonimsky. Vrienden waren ook leidende kunstenaars uit voormalig Joegoslavië:
de schrijvers Ivo Andrić (winnaar van de Nobelprijs in 1961) en Miroslav Krleža, de
dichters Marko Ristić, Vasko Popa, Miodrag Pavlović en Ljubomir Simović, de schilders
Zora Petrović, Ljubica Sokić, Mario Mascarelli en Petar Omčikus, de componisten Enriko
Josif, Vuk Kulenović en Isidora Žebeljan, de regisseur Vladimir Petrić, de wetenschappers
Vladeta Jerotić en Nikola Pantić. Contact met deze kunstenaars vormde een belangrijk
onderdeel van haar leven, omdat zij met hen over verschillende artistieke ideëen
discussieerde en deelnam aan diverse gezamenlijke kunstprojecten.
Het hele leven van Ljubica Marić was gewijd aan de kunst. Naast met het componeren
heeft zij zich bijna haar hele leven beziggehouden met beeldende kunst en literatuur.
Vooral interessant is haar zogenaamde visuele poëzie, de bundel Tablice. Zij kraste haar
verzen op een gekleurde ondergrond (waskrijt op karton), waarbij ze de letters en de
woorden verschillende vormen gaf. Die bundel, die ontstond in de periode van 1957 tot
1975, wordt beschouwd als het eerste voorbeeld van visuele poëzie in de Servische
literatuur.
Ljubica Marić onderzocht
als jonge vrouw nieuwe, avant-gardistische
compositietechnieken, waaraan ze later elementen van de specifieke middeleeuwse traditie
van de Balkan (Byzantium) heeft toegevoegd. Hiermee schiep ze een uniek oeuvre in de
muziek van de tweede helft van de 20ste eeuw. Haar credo met betrekking tot de muzikale
archaïsatie formuleerde ze op de volgende manier:795
… onze oorsprong ligt in al wat gebeurd is in de wereld tot aan het moment van nu.
En haar gedachten over het creëren van artistieke werken beschreef ze met de volgende
woorden:
Alle meesterwerken, niet alleen die geschapen in de muziek, en uiteindelijk niet
alleen de meesterwerken, maar alles wat in staat is in zijn eigen vorm te leven, leidt
ons ertoe de vorm, hetzij in detail, hetzij in zijn totale pogen en bestaan, te zien als de
zichtbaarheid van de geest – als de belichaming van de idee, als vervulling met een
bepaalde inhoud van een door schepping geëngageerde tijd en ruimte.
Om die redenen is Ljubica Marić niet alleen als de belangrijkste en origineelste Servische
componist van de 20ste eeuw, maar ook als een van de belangwekkendste kunstenaars uit
de hele Servische cultuur, en tegelijk ook als een creatieve geest met een onmiskenbaar
eigen signatuur in de muziek van de 20ste eeuw.

795

Zie voetnoot 361.
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APPENDIX I
MUZIEKVOORBEELDEN
Hoofdstuk IV
Voorbeeld No. 1 - Sorow for the Girl, maat 1-9
zonder tempo aanduiding

Voorbeeld No. 2 - Three Folksongs, Lile, Lile (3e lied), maat 1-8

278

Voorbeeld No. 3 - Three Folksongs, Lile, Lile (3e lied), maat 25-30
Vivo

Voorbeeld No. 4 - Three Folk Songs, A Star Flickered (1e lied), maat 73-83

279

Voorbeeld No. 5 - Sorow for the Girl, maat 17-20
zonder tempo aanduiding

Voorbeeld No. 6 – Sonata fantasia, maat 1-9

Voorbeeld No. 7 – Sonata fantasia, maat 10-17

280

Voorbeeld No. 8 – Sonata fantasia, maat 27-31

Voorbeeld No. 9 – Wind Quintet, 1e deel, maat 1-9

Voorbeeld No. 10 – Wind Quintet, 1e deel, maat 34-45

281

Voorbeeld No. 11a – Wind Quintet, 2e deel, maat 1-8

Voorbeeld No. 11b – Wind Quintet, 2e deel, maat 66-77

Voorbeeld No. 12 – Wind Quintet, 3e deel, maat 10-15

282

Voorbeeld No. 13 – Wind Quintet, 3e deel, maat 34-38

Voorbeeld No. 14 – Wind Quintet, 4e deel, maat 37-41

Voorbeeld No. 15 – Music for Orchestra, maat 1-2

283

Voorbeeld No. 16 – Music for Orchestra, maat 12-17
Allegro

Voorbeeld No. 17 – Music for Orchestra, maat 32-35

284

Voorbeeld No. 18 – Music for Orchestra, maat 64-67

Voorbeeld No. 19 – Music for Orchestra, maat 85

Voorbeeld No. 20 – Music for Orchestra, maat 98-100

285

Voorbeeld No. 21 – Music for Orchestra, maat 133-137

Voorbeeld No. 22 – Music for Orchestra, maat 188-191

286

Voorbeeld No. 23 – Sketches, Cantabile (een deel)

Voorbeeld No. 24a – Sketches, Allegro (het begin)

Voorbeeld No. 24b – Sketches, Allegro (Tempo primo)

287

Voorbeeld No. 25 – Three Preludes, 1e Prelude, maat 1-9

Voorbeeld No. 26 – Three Preludes, 1e Prelude, maat 10-12

Voorbeeld No. 27 – Three Preludes, 1e Prelude, maat 14-16

288

Voorbeeld No. 28 – Three Preludes, 2e Prelude, maat 1-3

Voorbeeld No. 29 – Three Preludes, 2e Prelude, maat 12-20

Voorbeeld No. 30 – Three Preludes, 2e Prelude, maat 21-24

289

Voorbeeld No. 31 – Three Preludes, 2e Prelude, maat 32-34

Voorbeeld No. 32 – Three Preludes, 3e Prelude, maat 1-5

Voorbeeld No. 33 – Three Preludes, 3e Prelude, maat 16-21

Voorbeeld No. 34 – Three Preludes, 3e Prelude, maat 10-14

290

Voorbeeld No. 35 – Three Preludes, 3e Prelude, maat 57-70

Voorbeeld No. 36 – Etude, maat 9-16

291

Voorbeeld No. 37 – Etude, maat 1

Voorbeeld No. 38 – Verses form 'The Mountain Wreath', maat 1-4

Voorbeeld No. 39 – Verses form 'The Mountain Wreath', maat 36-37

292

Voorbeeld No. 40 – Verses form 'The Mountain Wreath', maat 22-23

Voorbeeld No. 41 – Verses form 'The Mountain Wreath', maat 68-70

Voorbeeld No. 42a – Verses form 'The Mountain Wreath', maat 33

293

Voorbeeld No. 42b – Verses form 'The Mountain Wreath', maat 52

Voorbeeld No. 43 – Verses form 'The Mountain Wreath', maat 13

Voorbeeld No. 44 – Sonata for violin and piano, 1e deel, maat 12-15

Voorbeeld No. 45a – Sonata for violin and piano, 2e deel, maat 10-11
Largo

Voorbeeld No. 45b – Sonata for violin and piano, 2e deel, maat 1-4

294

Voorbeeld No. 45c – Sonata for violin and piano, 2e deel, maat 10-19
Largo

Voorbeeld No. 46 – Sonata for violin and piano, 2e deel, maat 1-5

Voorbeeld No. 47 – Sonata for violin and piano, 2e deel, maat 1-5

Voorbeeld No. 48 – Sonata for violin and piano, 2e deel, de melodische toonreeksoctotonische toonladder

295

Voorbeeld No. 49– Sonata for violin and piano, 3e deel, maat 3-15

Voorbeeld No. 50 – Sonata for violin and piano, 3e deel, maat 25-29

Voorbeeld No. 51 – een volkslied uit de streek Crnorečje, Oost-Servië (uit het boek
Narodna muzika Crnorečja (Volksmuziek uit Crnorečje) van Dragoslav Dević

296

Voorbeeld No. 52 – Sonata for violin and piano, 3e deel, maat 37-43

Voorbeeld No. 53 – Sonata for violin and piano, 3e deel, maat 49-51

Voorbeeld No. 54 – Sonata for violin and piano, 2e deel, maat 81-85
Largo

297

Voorbeeld No. 55a – Sonata for violin and piano, 2e deel, maat 85-88
Largo

Voorbeeld No. 55b – Sonata for violin and piano, 2e deel, maat 88-91
Largo

Voorbeeld No. 55c – Sonata for violin and piano, 2e deel, maat 91-92
Largo

298

Voorbeeld No. 56 – Sonata for violin and piano, 2e deel, maat 40-41

Voorbeeld No. 57a – Sonata for violin and piano, 2e deel, maat 46
Largo

Voorbeeld No. 57b – Sonata for violin and piano, 2e deel, maat 47
Largo

299

Voorbeeld No. 58a – Sonata for violin and piano, 1e deel, maat 154-158

Voorbeeld No. 58b – Sonata for violin and piano, 1e deel, maat 177-179

Voorbeeld No. 59a – Sonata for violin and piano, 3e deel, maat 14

300

Voorbeeld No. 59b – Sonata for violin and piano, 3e deel, maat 95-96

301

Hoofdstuk V
Voorbeeld No. 60 (volgens Dragoslav Dević)

Voorbeeld No. 61 – de melodische eigenschappen van de modi van de Servische
Octoëchos (volgens Mokranjac)

302

Voorbeeld No. 62 – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac,
een soort van de melodische eindformules (volgens Ivana Perković)

303

Hoofdstuk VI
Songs of Space

Voorbeeld No. 63 – de grafmonumenten van Bogomielen in het voormalige
Joegoslavië
(uit het boek Umetničko blago Jugoslavije (Kunstschatten van Joegoslavië) van Oto
Bihalji-Merin)

304

Voorbeeld No. 64/1 – Songs of Space, 4e deel, maat 17-19

305

Voorbeeld No. 64/2 – Songs of Space, 4e deel, maat 20-22

306

Voorbeeld No. 64/3 – Songs of Space, 4e deel, maat 23-25

307

Voorbeeld No. 64/4 – Songs of Space, 4e deel, maat 26-29

308

Voorbeeld No. 65/1 – Songs of Space, 3e deel, maat 18-19

309

Voorbeeld No. 65/2 – Songs of Space, 3e deel, maat 20-22

310

Voorbeeld No. 65/3 – Songs of Space, 3e deel, maat 23-25

311

Voorbeeld No. 66 – Songs of Space, 6e deel, maat 87-93

Voorbeeld No. 67 – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 2e modus, 1e gezang
(een deel)

Voorbeeld No. 68 – Songs of Space, 7e deel, maat 9-11

312

Voorbeeld No. 69/1 – Songs of Space, 5e deel, maat 11-12

313

Voorbeeld No. 69/2 – Songs of Space, 5e deel, maat 13-14

314

Voorbeeld No. 69/3 – Songs of Space, 5e deel, maat 15

Voorbeeld No. 70 – Songs of Space, 6e deel, maat 61-63

315

Voorbeeld No. 71 – Songs of Space, 1e deel, maat 17-23

Voorbeeld No. 72 – Songs of Space, 1e deel, maat 12

Voorbeeld No. 73a – een volkslied uit dorp Vrhpolje, Bosnië (uit de bundel Narodna
muzika Podrinja (Volksmuziek uit Podrinje) van Dimitrije Golemović)

316

Voorbeeld No. 73b - een volkslied uit dorp Morović, Vojvodina (uit ht boek Vokalni
muzički folklor Srba i Rumuna u Vojvodini (Vocale muziekfolklore van Serviërs en
Roemeniërs in Vojvodina) van Nice Fracile)

Voorbeeld No. 74 – Songs of Space, Preludio, maat 10-11

Voorbeeld No. 75 – Songs of Space, 3e deel, maat 4-5

317

Voorbeeld No. 76 – Songs of Space, 4e deel, maat 30-37

318

Voorbeeld No. 77 – een volksdans uit de streek Crnorečje, Oost-Servië (uit het boek
Narodna muzika Crnorečja (Volksmuziek uit Crnorečje) van Dragoslav Dević

Voorbeeld No. 78 – een volksdans uit de streek Crnorečje, Oost-Servië (uit het boek
Narodna muzika Crnorečja (Volksmuziek uit Crnorečje) van Dragoslav Dević

Voorbeeld No. 79 – Songs of Space, 4e deel, maat 2-8

319

Voorbeeld No. 80 – Songs of Space, 4e deel, maat 20-25

Voorbeeld No. 81 – Songs of Space, 5e deel, maat 1-4

320

Voorbeeld No. 82 – Songs of Space, 5e deel, maat 18-21

Voorbeeld No. 83 – Songs of Space, 2e deel, maat 4-9

321

Voorbeeld No. 84 – Songs of Space, 6e deel, maat 92-98

322

Voorbeeld No. 85 – Songs of Space, 6e deel, maat 99-102

Voorbeeld No. 86 – een volkslied uit de dorp Crnča (uit de bundel Narodna muzika
Podrinja (Volksmuziek uit Podrinje) van Dimitrije Golemović)

Voorbeeld No. 87 – Songs of Space, 6e deel, maat 143-147

323

Voorbeeld No. 88 – een volkslied uit de dorp Tršić, West-Servië (uit de bundel
Narodna muzika Podrinja (Volksmuziek uit Podrinje) van Dimitrije Golemović)

Voorbeeld No. 89 – een volkslied uit Suva Reka (uit de bundel Jugoslovenski muzički
folklor I (Joegoslavische muziekfolklore I) van Miodrag Vasiljević)

Voorbeeld No. 90 – Songs of Space, 4e deel, maat 39-42

324

Voorbeeld No. 91 – een volkslied uit de streek Užice, West-Servië (uit het boek Srbija,
muzički i igrački dijalekti (Servië, muziek- en dansdialecten) van Dimitrije
Golemović

Voorbeeld No. 92 – Songs of Space, 2e deel, maat 13-15

325

Voorbeeld No. 93 – Songs of Space, 3e deel, maat 12-13

Voorbeeld No. 94a – Songs of Space, 2e deel, maat 17-23

Voorbeeld No. 94b – een volksdans uit de streek Bosilegradsko Krajište, ZuidoostServië (uit het boek Srbija, muzički i igrački dijalekti (Servië, muziek- en
dansdialecten) van Dimitrije Golemović

Voorbeeld No. 95 – Songs of Space, 3e deel, maat 9-11

326

Voorbeeld No. 96 – Songs of Space, 6e deel, maat 1-7

Voorbeeld No. 97 – een volkslied uit de streek Užice, West-Servië (uit het boek Srbija,
muzički i igrački dijalekti (Servië, muziek- en dansdialecten) van Dimitrije
Golemović

Voorbeeld No. 98 – Songs of Space, 3e deel, maat 1-7

Voorbeeld No. 99 – Songs of Space, 4e deel, maat 23-25

327

Voorbeeld No. 100 – een volkslied uit de dorp Crnča (uit de bundel Narodna muzika
Podrinja (Volskmuziek uit Podrinje) van Dimitrije Golemović)

Voorbeeld No. 101 – Songs of Space, 7e deel, maat 50-53

328

Voorbeeld No. 102 – een klaaglied uit Servië (uit de studie Oplakivanje mrtvih u
Zaplanju (Klaagritueel in Zaplanje) van Mirjana Vukičević Zakić)

Voorbeeld No. 103 – Songs of Space, Preludio, maat 1-4

329

Voorbeeld No. 104 – Songs of Space, Preludio, maat 11-14

Voorbeeld No. 105 – Songs of Space, 7e deel, maat 17-20

330

Voorbeeld No. 106 – Songs of Space, 1e deel, maat 9-11

Voorbeeld No. 107 – Songs of Space, 6e deel, maat 22-25

Voorbeeld No. 108 – Songs of Space, 6e deel, maat 49-59

Voorbeeld No. 109 – Songs of Space, 6e deel, maat 135-138

331

Voorbeeld No. 110 – Songs of Space, 7e deel, maat 29-32

332

Passacaglia
Voorbeeld No. 111 – een volkslied uit Pomoravlje, Centraal-Servië (uit de bundel
Srpske narodne melodije (Servische volksmelodieën) van Vladimir Đorđević)

Voorbeeld No. 112 – Passacaglia, het thema

Voorbeeld No. 113 – Passacaglia, 1e variatie

333

Voorbeeld No. 114 – Passacaglia, 3e variatie, maat 1-5

Voorbeeld No. 115 – Passacaglia, 4e variatie, maat 4-8

334

Voorbeeld No. 116/1 – Passacaglia, 6e variatie, maat 1-2

335

Voorbeeld No. 116/2 – Passacaglia, 6e variatie, maat 3-6

336

Voorbeeld No. 117 – Passacaglia, 8e variatie, maat 1-4

337

Voorbeeld No. 118 – een volksdans uit de streek Crnorečje, Oost-Servië (uit het boek
Narodna muzika Crnorečja (Volksmuziek uit Crnorečje) van Dragoslav Dević

Voorbeeld No. 119 – Passacaglia, 9e variatie, maat 1-5

338

Voorbeeld No. 120 – Passacaglia, 11e variatie, maat 1-3

339

Voorbeeld No. 121 – Passacaglia, 12e variatie, maat 1- 4

Voorbeeld No. 122 – Passacaglia, 15e variatie, maat 5-6

Voorbeeld No. 123 – Passacaglia, 16e variatie, maat 1-6

340

Voorbeeld No. 124 – Passacaglia, 17e variatie, maat 160-171

341

Voorbeeld No. 125 – Passacaglia, 19e variatie, maat 1-5

342

Voorbeeld No. 126 – Passacaglia, 20e variatie, maat 2-6

Voorbeeld No. 127 – Passacaglia, 22e variatie, maat 1-9

343

Voorbeeld No. 128 – Passacaglia, 23e variatie, maat 2-6

344

Voorbeeld No. 129 – Passacaglia, 25e variatie, maat 1-5

345

Voorbeeld No. 130 – Passacaglia, 26e variatie, maat 1-5

346

Voorbeeld No. 131 – Passacaglia, 27e variatie, maat 1-6

347

Voorbeeld No. 132a – Passacaglia, 28e variatie, maat 1-5

Voorbeeld No. 132b – een volksdans uit de streek van Bujanovac, Zuid-Servië (uit het
boek Narodne pesme i igre u okolini Bujanovac (Volksliederen en dansen uit de
streek van Bujanovac) van Dimitrije Golemović

348

Voorbeeld No. 133 – Passacaglia, 30e variatie, maat 1-6

349

Voorbeeld No. 134/1 – Passacaglia, 33e variatie, maat 308-311

350

Voorbeeld No. 134/2 – Passacaglia, 33e variatie, maat 312-315

351

Voorbeeld No. 135 – Passacaglia, 34e variatie, maat 322-325

352

Voorbeeld No. 136 – Passacaglia, 24e variatie, maat 229-334

353

Octoïcha 1
Voorbeeld No. 137 – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 1e modus, 3e gezang
(het begin)

Voorbeeld No. 138 – Octoïcha 1, Ricercare, maat 1-3

Voorbeeld No. 139 – Octoïcha 1, Improvisazione, maat 1-6

Voorbeeld No. 140 – Octoïcha 1, Ricercare, maat 43-47

354

Voorbeeld No. 141 – Octoïcha 1, Improvisazione, maat 51-54

Voorbeeld No. 142a – Octoïcha 1, Improvisazione, maat 66-68

Voorbeeld No. 142b – Octoïcha 1, Improvisazione, maat 6-8

Voorbeeld No. 143a – Octoïcha 1, Improvisazione, maat 9-10

355

Voorbeeld No. 143b – Octoïcha 1, Improvisazione, maat 71-73

Voorbeeld No. 144a – Octoïcha 1, Improvisazione, maat 11

Voorbeeld No. 144b – Octoïcha 1, Improvisazione, maat 47

356

Voorbeeld No. 145 – Octoïcha 1, Improvisazione, Cadenza, maat 29-30 (piano)

Voorbeeld No. 146 – Octoïcha 1, Improvisazione, maat 73-80 (piano)

357

Voorbeeld No. 147 – Octoïcha 1, Improvisazione, maat 38-40

Voorbeeld No. 148a – Octoïcha 1, Improvisazione, maat 22-23

Voorbeeld No. 148b – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 1e modus, 4e gezang

358

Voorbeeld No. 149 – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 1e modus, 38e gezang
(een deel)

Voorbeeld No. 150 – Octoïcha 1, Improvisazione, maat 34-36

359

Voorbeeld No. 151 – Octoïcha 1, Improvisazione, maat 57-66

Voorbeeld No. 152 – Octoïcha 1, Improvisazione, maat 85-89 (fagotten)

360

Voorbeeld No. 153a – Octoïcha 1, Improvisazione, maat 18

Voorbeeld No. 153b – Octoïcha 1, Improvisazione, maat 32

Voorbeeld No. 154 – Octoïcha 1, Improvisazione, maat 40-42

361

Voorbeeld No. 155 – Octoïcha 1, Ricercare, maat 4-6

Voorbeeld No. 156 – Octoïcha 1, Ricercare, maat 7-9

Voorbeeld No. 157 – Octoïcha 1, Ricercare, maat 12-15

Voorbeeld No. 158 – Octoïcha 1, Ricercare, maat 17-19

362

Voorbeeld No. 159 – Octoïcha 1, Ricercare, maat 24-27

Voorbeeld No. 160 – Octoïcha 1, Ricercare, maat 48-52

363

Voorbeeld No. 161 – Octoïcha 1, Ricercare, maat 51-56

Voorbeeld No. 162 – Octoïcha 1, Ricercare, maat 47-52

Voorbeeld No. 163 – Octoïcha 1, Ricercare, maat 60-66

364

Voorbeeld No. 164 – Octoïcha 1, Ricercare, maat 64-66

Voorbeeld No. 165 – Octoïcha 1, Ricercare, maat 68-76

365

Voorbeeld No. 166 – Octoïcha 1, Ricercare, maat 76-81

Voorbeeld No. 167 – Octoïcha 1, Coda, maat 25-27

Voorbeeld No. 168 – Octoïcha 1, Coda, maat 32-36

366

Voorbeeld No. 169 – Octoïcha 1, Coda, maat 4-6

Voorbeeld No. 170 – Octoïcha 1, Coda, maat 29-34

367

Voorbeeld No. 171 – Octoïcha 1, Coda, maat 1-3

Voorbeeld No. 172 – Octoïcha 1, Improvisazione, maat 28-30

368

Voorbeeld No. 173/1 – Octoïcha 1, Coda, maat 22-26

369

Voorbeeld No. 173/2 – Octoïcha 1, Coda, maat 27-30

370

Voorbeeld No. 173/3 – Octoïcha 1, Coda, maat 31-33

371

Voorbeeld No. 173/4 – Octoïcha 1, Coda, maat 34-36

372

Voorbeeld No. 173/5 – Octoïcha 1, Coda, maat 37-41

373

Voorbeeld No. 174 – Octoïcha 1, Improvisazione, maat 16-18

Voorbeeld No. 175 – Octoïcha 1, Improvisazione, maat 37-39

374

Voorbeeld No. 176 – Octoïcha 1, Coda, maat 17-18

Voorbeeld No. 177 – Octoïcha 1, Coda, maat 25-27

Voorbeeld No. 178a – Octoïcha 1, Improvisazione, maat 48-49

Voorbeeld No. 178b – Octoïcha 1, Improvisazione, maat 67-68

Voorbeeld No. 179 – Octoïcha 1, Coda, maat 15-16

375

Byzantine Concerto
Voorbeeld No. 180 – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 2e modus, 1e gezang
(het begin) en 6e gezang (het begin)

376

Voorbeeld No. 181 – Byzantine Concerto, 1e deel, het thema

Voorbeeld No. 182 – de circel van de tonale transposities F-Cis-A in het 1e deel van
Byzantine Concerto

377

Voorbeeld No. 183 – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 3e modus, 2e gezang
(het begin)

Voorbeeld No. 184 – Byzantine Concerto, 2e deel, het thema

378

Voorbeeld No. 185 – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 3e modus, 8e gezang
(het begin)

Voorbeeld No. 186 – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 4e modus, 4e gezang
(twee delen)

Voorbeeld No. 187 – Byzantine Concerto, 3e deel, het thema

379

Voorbeeld No. 188 – Byzantine Concerto, 1e deel, maat 1&2

380

Voorbeeld No. 189 – Byzantine Concerto, 1e deel, maat 1, piano

Voorbeeld No. 190/1 – Byzantine Concerto, 1e deel, maat 39-40

381

Voorbeeld No. 190/2 – Byzantine Concerto, 1e deel, maat 41-42

382

Voorbeeld No. 191 – Byzantine Concerto, 1e deel, maat 51-53

383

Voorbeeld No. 192a – Byzantine Concerto, 1e deel, maat 109-116

Voorbeeld No. 192b – Byzantine Concerto, 1e deel, maat 97-99, piano

384

Voorbeeld No. 192c – Byzantine Concerto, 1e deel, maat 71-74

385

Voorbeeld No. 193/1 – Byzantine Concerto, 1e deel, maat 64-75, piano

386

Voorbeeld No. 193/2 – Byzantine Concerto, 1e deel, maat 76-83, piano

387

Voorbeeld No. 194 – Byzantine Concerto, 1e deel, Cadenza, piano

388

Voorbeeld No. 195/1 – Byzantine Concerto, 1e deel, maat 108-111

389

Voorbeeld No. 195/2 – Byzantine Concerto, 1e deel, maat 112-116

Voorbeeld No. 196 – Byzantine Concerto, 1e deel, maat 143-147

390

Voorbeeld No. 197 – Byzantine Concerto, 1e deel, maat 152-157

391

Voorbeeld No. 198 – Byzantine Concerto, 1e deel, maat 174-175

Voorbeeld No. 199 – Byzantine Concerto, 1e deel, maat 177-178

392

Voorbeeld No. 200 – Byzantine Concerto, 1e deel, maat 182-183

Voorbeeld No. 201 – Byzantine Concerto, 1e deel, maat 185-189

Voorbeeld No. 202 – Byzantine Concerto, 1e deel, maat 201-207

393

Voorbeeld No. 203 – Byzantine Concerto, 2e deel, maat 23-24

Voorbeeld No. 204 – Byzantine Concerto, 2e deel, maat 56-58

Voorbeeld No. 205a – Byzantine Concerto, 2e deel, maat 17-18

394

Voorbeeld No. 205b – Byzantine Concerto, 2e deel, maat 33-37

Voorbeeld No. 205c – Byzantine Concerto, 2e deel, maat 25-26

395

Voorbeeld No. 206 – Byzantine Concerto, 2e deel, maat 44-48

Voorbeeld No. 207 – Byzantine Concerto, 2e deel, maat 12-17

396

Voorbeeld No. 208 – Byzantine Concerto, 2e deel, maat 28-33

Voorbeeld No. 209a – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 3e modus, 1e, 2e en 3e
gezang (de delen)

Voorbeeld No. 209b – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 3e modus, 29e gezang
(een deel)

397

Voorbeeld No. 210a – Byzantine Concerto, 2e deel, maat 25-26

Voorbeeld No. 210b – Byzantine Concerto, 2e deel, maat 40-41

Voorbeeld No. 211 – Byzantine Concerto, 2e deel, maat 42-43

398

Voorbeeld No. 212 – Byzantine Concerto, 2e deel, maat 57-58

Voorbeeld No. 213 – Byzantine Concerto, 2e deel, maat 61-67

Voorbeeld No. 214 – Byzantine Concerto, 3e deel, maat 129-131

Voorbeeld No. 215a – Byzantine Concerto, 3e deel, maat 134-136

399

Voorbeeld No. 215b – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 4e modus, 33e gezang
(een deel)

Voorbeeld No. 216a – Byzantine Concerto, 3e deel, maat 103-107

Voorbeeld No. 216b – Byzantine Concerto, 3e deel, maat 144-148

Voorbeeld No. 216c – Byzantine Concerto, 3e deel, maat 186-190

400

Voorbeeld No. 217 – Byzantine Concerto, 3e deel, maat 168-172

Voorbeeld No. 218 – Byzantine Concerto, 3e deel, maat 189-196

Voorbeeld No. 219 – Byzantine Concerto, 3e deel, maat 119-120

401

Voorbeeld No. 220 – Byzantine Concerto, 3e deel, maat 11-13

402

Voorbeeld No. 221 – Byzantine Concerto, 3e deel, maat 34-45

Voorbeeld No. 222 – Byzantine Concerto, 3e deel, maat 55-64

Voorbeeld No. 223 – Byzantine Concerto, 3e deel, maat 72-73

403

Voorbeeld No. 224 – Byzantine Concerto, 1e deel, maat 21-23

Voorbeeld No. 225 – Byzantine Concerto, 1e deel, maat 24-25

404

Voorbeeld No. 226 – Byzantine Concerto, 1e deel, maat 43-45

405

Voorbeeld No. 227 – Byzantine Concerto, 1e deel, maat 57-58

Voorbeeld No. 228 – Byzantine Concerto, 2e deel, maat 4

406

Voorbeeld No. 229 – Byzantine Concerto, 2e deel, maat 8

Voorbeeld No. 230 – Byzantine Concerto, 2e deel, maat 42-44

407

Voorbeeld No. 231 – Byzantine Concerto, 3e deel, maat 10

408

Voorbeeld No. 232 – Byzantine Concerto, 3e deel, maat 20-22

409

Voorbeeld No. 233 – Byzantine Concerto, 3e deel, maat 119-122

410

Voorbeeld No. 234 – Byzantine Concerto, 3e deel, maat 144-146

411

Voorbeeld No. 235 – Byzantine Concerto, 3e deel, maat 150-153

412

Voorbeeld No. 236 – Byzantine Concerto, 3e deel, maat 172-173

Voorbeeld No. 237a – Byzantine Concerto, 1e deel, maat 58-59

Voorbeeld No. 237b – Byzantine Concerto, 3e deel, maat 177-179

413

Voorbeeld No. 238 – Byzantine Concerto, 3e deel, maat 1-9

Voorbeeld No. 239a – Byzantine Concerto, 2e deel, maat 38-39

414

Voorbeeld No. 239b – Byzantine Concerto, 3e deel, maat 66-68

Voorbeeld No. 239c – Byzantine Concerto, 3e deel, maat 180-182

Voorbeeld No. 240 – Byzantine Concerto, 1e deel, maat 29

Voorbeeld No. 241a – Byzantine Concerto, 2e deel, maat 52

415

Voorbeeld No. 241b – Byzantine Concerto, 3e deel, maat 126-131

Voorbeeld No. 242a – Byzantine Concerto, 1e deel, maat 24-26

Voorbeeld No. 242b – Byzantine Concerto, 1e deel, maat 27-28

416

OCTOÏCHA 3:
THE THRESHOLD OF DREAM
en
OSTINATO SUPER THEMA OCTOÏCHA
Voorbeeld No. 243 – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 5e modus, 3e gezang

Voorbeeld No. 244 – The Threshold of Dream, melodische schema van het Octoëchosgezang (* de tonen van het gezang)

417

Voorbeeld No. 245 – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 5e modus, 1e gezang
en de reeks van de tonen van de 5e modus

Voorbeeld No. 246 – Ostinato super thema Octoïcha, het thema

Voorbeeld No. 247 – Ostinato super thema Octoïcha, het motto

418

Voorbeeld No. 248 – The Threshold of Dream, maat 75-77

Voorbeeld No. 249a – The Threshold of Dream, maat 79-88, alt solo

419

Voorbeeld No. 249b – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 5e modus, 26e gezang
(een deel)

420

Voorbeeld No. 250 – The Threshold of Dream, maat 132

Voorbeeld No. 251 – The Threshold of Dream, maat 21-25

421

Voorbeeld No. 252 – The Threshold of Dream, maat 31

Voorbeeld No. 253 – The Threshold of Dream, maat 39-40

Voorbeeld No. 254 – The Threshold of Dream, maat 89-91

422

Voorbeeld No. 255 – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 5e modus, 9e gezang
(een deel)

Voorbeeld No. 256 – The Threshold of Dream, maat 56-57

423

Voorbeeld No. 257 – The Threshold of Dream, maat 100-101

Voorbeeld No. 258 – The Threshold of Dream, maat 24-26

424

Voorbeeld No. 259 – The Threshold of Dream, maat 30-31

Voorbeeld No. 260/1 – The Threshold of Dream, maat 1-5

425

Voorbeeld No. 260/2 – The Threshold of Dream, maat 6-12

426

Voorbeeld No. 261/1 – The Threshold of Dream, maat 19-24

427

Voorbeeld No. 261/2 – The Threshold of Dream, maat 25-29

428

Voorbeeld No. 262 – The Threshold of Dream, maat 30-33

429

Voorbeeld No. 263/1 – The Threshold of Dream, maat 80-84

430

Voorbeeld No. 263/2 – The Threshold of Dream, maat 85-88

431

Voorbeeld No. 264 – The Threshold of Dream, maat 133-139

Voorbeeld No. 265 – The Threshold of Dream, maat 90-92

432

Voorbeeld No. 266 – The Threshold of Dream, maat 41-43

Voorbeeld No. 267 – The Threshold of Dream, maat 11-13

433

Voorbeeld No. 268 – The Threshold of Dream, maat 59-68

Voorbeeld No. 269 – The Threshold of Dream, maat 129-130

434

Voorbeeld No. 270 – Ostinato super thema Octoïcha, maat 62-68

435

Voorbeeld No. 271 – Ostinato super thema Octoïcha, maat 16-22

436

Voorbeeld No. 272 – Ostinato super thema Octoïcha, maat 47-52

Voorbeeld No. 273 – Ostinato super thema Octoïcha, maat 37-43

437

Voorbeeld No. 274 – Ostinato super thema Octoïcha, maat 106-111

Voorbeeld No. 275 – Ostinato super thema Octoïcha, maat 26-28

Voorbeeld No. 276a – Ostinato super thema Octoïcha, maat 41-45

Voorbeeld No. 276b – Ostinato super thema Octoïcha, maat 8-11

Voorbeeld No. 277 – Ostinato super thema Octoïcha, maat 76-79

438

Voorbeeld No. 278 – Ostinato super thema Octoïcha, maat 109-119

Voorbeeld No. 279 – Ostinato super thema Octoïcha, maat 53-55

439

Voorbeeld No. 280 – Ostinato super thema Octoïcha, maat 81-86

Voorbeeld No. 281 – Ostinato super thema Octoïcha, maat 73

Voorbeeld No. 282 – Ostinato super thema Octoïcha, maat 90-95

Voorbeeld No. 283 – Ostinato super thema Octoïcha, maat 56-61

440

Voorbeeld No. 284 – Ostinato super thema Octoïcha, maat 101-105

Voorbeeld No. 285 – Ostinato super thema Octoïcha, maat 1-5

441

Voorbeeld No. 286 – Ostinato super thema Octoïcha, maat 61-64

Voorbeeld No. 287 – Ostinato super thema Octoïcha, maat 5-11

442

Voorbeeld No. 288 – Ostinato super thema Octoïcha, maat 44-45

Voorbeeld No. 289 – Ostinato super thema Octoïcha, maat 111-114

443

Voorbeeld No. 290 – Ostinato super thema Octoïcha, maat 29-35

444

THE ENCHANTRESS
Voorbeeld No. 291 – The Enchantress, maat 82-87

445

Voorbeeld No. 292 – The Enchantress, maat 44-49

Voorbeeld No. 293 – The Enchantress, maat 3-5

Voorbeeld No. 294a – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 6e modus, 3e gezang
(een deel)

446

Voorbeeld No. 294b – een volkslied uit de streek Crnorečje, Oost-Servië (uit het boek
Narodna muzika Crnorečja (Volksmuziek uit Crnorečje)) van Dragoslav Dević

WORD OF LIGHT
Voorbeeld No. 295 – Word of Light, Lament, maat 1-11

447

Voorbeeld No. 296 – Word of Light, Lament, maat 33-37

Voorbeeld No. 297 – Word of Light, Lament, maat 21-23

Voorbeeld No. 298 – Word of Light, Lament, maat 47-51

448

Voorbeeld No. 299 – Word of Light, Pastoral, maat 1-3

449

Voorbeeld No. 300 – Word of Light, Pastoral, maat 166-168

Voorbeeld No. 301 – Word of Light, Pastoral, maat 39-43

Voorbeeld No. 302 – Word of Light, Pastoral, maat 45-47

Voorbeeld No. 303 – Word of Light, Pastoral, maat 121-124

450

Voorbeeld No. 304 – Word of Light, Pastoral, maat 112-116

Voorbeeld No. 305a – Word of Light, Pastoral, maat 45-47

Voorbeeld No. 305b – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 4e modus, 1e gezang
(een deel)

Voorbeeld No. 306a – Word of Light, Pastoral, maat 20-23

451

Voorbeeld No. 306b – Word of Light, Pastoral, maat 32-34

Voorbeeld No. 307 – Word of Light, Pastoral, maat 66-72

Voorbeeld No. 308– Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 4e modus, 15e gezang
(een deel)

452

Voorbeeld No. 309 – Word of Light, Pastoral, maat 90-97

Voorbeeld No. 310– Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 4e modus, 3e gezang
(een deel)

Voorbeeld No. 311a – Word of Light, Hymn, maat 9-10

453

Voorbeeld No. 311b – Word of Light, Hymn, maat 36-37

Voorbeeld No. 312 – Word of Light, Hymn, maat 1-2

Voorbeeld No. 313 – Word of Light, Hymn, maat 17-19

454

Voorbeeld No. 314 – Word of Light, Hymn, maat 20-24

Voorbeeld No. 315 – Word of Light, Hymn, maat 20-24

455

Hoofdstuk VII
Voorbeeld No. 316 – Monodia Octoïcha (een deel)

456

Voorbeeld No. 317a – Asymptote, maat 115-116

Voorbeeld No. 317b – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 5e modus, 1e gezang
(het begin)

Voorbeeld No. 318a – Monodia Octoïcha (een deel)

Voorbeeld No. 318b – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 1e modus, 1e gezang
(het begin)

Voorbeeld No. 318c – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 3e modus, 5e gezang
(het begin)

Voorbeeld No. 318d – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 1e modus, 4e gezang
(het begin)

457

Voorbeeld No. 319a – Asymptote, maat 137-138

Voorbeeld No. 319b – Asymptote, maat 144-145

Voorbeeld No. 320a – Invocation, maat 1-4

Voorbeeld No. 320b – Invocation, maat 38-39

Voorbeeld No. 320c – Invocation, maat 19-23

458

Voorbeeld No. 321 – Song for Flute, maat 1-7

Voorbeeld No. 322a – Invocation, maat 40-44

Voorbeeld No. 322b – Monodia Octoïcha (een deel)

Voorbeeld No. 322c – Asymptote, maat 50-53

Voorbeeld No. 323 – Invocation, maat 45-47

459

Voorbeeld No. 324 – Monodia Octoïcha (een deel)

Voorbeeld No. 325a – Asymptote, maat 15-23

Voorbeeld No. 325b – Asymptote, maat 45-54

Voorbeeld No. 325c – Asymptote, maat 61-64

460

Voorbeeld No. 326a – Asymptote, maat 88-91

Voorbeeld No. 326b – Asymptote, maat 98-104

Voorbeeld No. 326c – Asymptote, maat 128-135

461

Voorbeeld No. 327 – The Wondrous Milligram, maat 21-32

462

Voorbeeld No. 328 – The Wondrous Milligram, maat 53-63

463

Voorbeeld No. 329 – Archaia, maat 35-48

464

Voorbeeld No. 330 – Archaia 2, maat 10-12

Voorbeeld No. 331 – Archaia 2, maat 40-41

Voorbeeld No. 332 – Archaia 2, maat 25-27

Voorbeeld No. 333 – Archaia 2, maat 60-63

465

Voorbeeld No. 334 – Monodia Octoïcha (een deel)

Voorbeeld No. 335 – Monodia Octoïcha (een deel)

Voorbeeld No. 336 – geestelijke gezang Sveti Bože (Heilige God) van Isaija Srbin
(Isaïa de Serviër) (het begin)

Voorbeeld No. 337a – Monodia Octoïcha (een deel)

Voorbeeld No. 337b – Monodia Octoïcha (een deel)

Voorbeeld No. 337c – Monodia Octoïcha (een deel)

466

Voorbeeld No. 338 – Asymptote, maat 1-15

Voorbeeld No. 339a – Asymptote, maat 30-34

Voorbeeld No. 339b – Asymptote, maat 55-57

Voorbeeld No. 339c – Asymptote, maat 71-75

467

Voorbeeld No. 340a – Asymptote, maat 93-95

Voorbeeld No. 340b – Asymptote, maat 139-142

Voorbeeld No. 340c – Asymptote, maat 128-129

468

Voorbeeld No. 341 – From the Darkness Chanting, 2e deel, maat 8-10

Voorbeeld No. 342 – From the Darkness Chanting, 1e deel, maat 64-65

Voorbeeld No. 343 – From the Darkness Chanting, 1e, maat 44-47

Voorbeeld No. 344a – The Wondrous Milligram, maat 18-19

469

Voorbeeld No. 344b – The Wondrous Milligram, maat 36-40

Voorbeeld No. 344c – een volkslied uit de streek van Crnorečje, Oost-Servië (uit het
boek Narodna muzika Crnorečja van Dragoslav Dević

Voorbeeld No. 345 – Torso, maat 1-4

Voorbeeld No. 346a – Torso, maat 12-13

470

Voorbeeld No. 346b – Torso, maat 50-55

471

Voorbeeld No. 346c – Torso, maat 56-64

Voorbeeld No. 347a – Torso, maat 74-75

Voorbeeld No. 347b – Torso, maat 67-68

472

Voorbeeld No. 348a – Torso, maat 95

Voorbeeld No. 348b – Torso, maat 96

Voorbeeld No. 349 – Torso, maat 108-111

Voorbeeld No. 350 – Archaia, maat 1-10

473

Voorbeeld No. 351a – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, uit de 1e modus

Voorbeeld No. 351b – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, uit de 2e modus

Voorbeeld No. 351c – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, uit de 3e modus

Voorbeeld No. 351d – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, uit de 4e modus

Voorbeeld No. 351e – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, uit de 5e modus

Voorbeeld No. 351f – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, uit de 6e modus

474

Voorbeeld No. 351g – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, uit de 7e modus

Voorbeeld No. 351h – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, uit de 8e modus

Voorbeeld No. 352 – Invocation, maat 30-34

Voorbeeld No. 353 – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 6e modus, 8e gezang
(een deel)

475

Voorbeeld No. 354a – Invocation, maat 13-17

Voorbeeld No. 354b – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 3e modus, 8e en 1e
gezang (de delen)

Voorbeeld No. 355a – The Wondrous Milligram, maat 9-12

476

Voorbeeld No. 355b – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 1e modus, 6e gezang
(het begin)

Voorbeeld No. 355c – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 2e modus, 11e gezang
(een deel)

Voorbeeld No. 355d – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 2e modus, 4e en 5e
gezang (de delen)

Voorbeeld No. 356 – The Wondrous Milligram, maat 16-17

477

Voorbeeld No. 357a – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 3e modus, 11e gezang
(het begin)

Voorbeeld No. 357b – Monodia Octoïcha (een deel)

Voorbeeld No. 358a – Archaia, maat 31-35

Voorbeeld No. 358b – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 2e modus, 19e gezang
(een deel)

478

Voorbeeld No. 358c – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 2e modus, 6e gezang
(een deel)

Voorbeeld No. 358d – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 2e modus, 7e gezang
(het eind)

Voorbeeld No. 359 – Archaia, maat 22

Voorbeeld No. 360 – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 2e modus, 1e gezang
(het eind)

Voorbeeld No. 361a – From the Darkness Chanting, 2e deel, maat 26

Voorbeeld No. 361b – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 2e modus, 5e gezang
(het eind)

479

Voorbeeld No. 362a – Monodia Octoïcha (een deel)

Voorbeeld No. 362b – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 2e modus, 1e gezang
(een deel)

Voorbeeld No. 363a – Monodia Octoïcha (een deel)

Voorbeeld No. 363b – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 3e modus, 1e gezang
(het begin)

Voorbeeld No. 364a – Monodia Octoïcha (een deel)

Voorbeeld No. 364b – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 4e modus, 3e gezang
(een deel)

480

Voorbeeld No. 365a – Monodia Octoïcha (een deel)

Voorbeeld No. 365b – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 5e modus, 1e gezang
(het eind)

Voorbeeld No. 366 – Asymptote, maat 106-107

Voorbeeld No. 367 – The Wondrous Milligram, maat 8-9

Voorbeeld No. 368a – Archaia, maat 2-5

Voorbeeld No. 368b – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 1e modus, 12e gezang
(een deel)

481

Voorbeeld No. 369a – Torso, maat 23-24

Voorbeeld No. 369b – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 2e modus, 23e gezang
(een deel)

Voorbeeld No. 370 – Torso, maat 31-37

Voorbeeld No. 371a – Sweet Dreams (het begin) uit Two Miniatures

Voorbeeld No. 371b – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 5e modus, 7e gezang
(een deel)

482

Voorbeeld No. 372a – Song for Flute, maat 18-22

Voorbeeld No. 372b – een volkslied uit de streek van Bujanovac, Zuid-Servië (uit het
boek Narodne pesme i igre u okolini Bujanovac (Volksliederen en dansen uit de
streek van Bujanovac) van Dimitrije Golemović

Voorbeeld No. 373a – From the Darkness Chanting, 1e deel, maat 67-71

Voorbeeld No. 373b – From the Darkness Chanting, 2e deel, maat 13-19

Voorbeeld No. 373c – From the Darkness Chanting, 2e deel, maat 30-31

483

Voorbeeld No. 374 – Archaia, maat 43-45

Voorbeeld No. 375a – Archaia 2, maat 82-83

Voorbeeld No. 375b – een volksdans uit de streek Crnorečje, Oost-Servië (uit het
boek Narodna muzika Crnorečja (Volksmuziek uit Crnorečje) van Dragoslav Dević

Voorbeeld No. 376a – Archaia 2, maat 77-80

484

Voorbeeld No. 376b – een volksdans uit de streek Crnorečje, Oost-Servië (uit het
boek Narodna muzika Crnorečja (Volksmuziek uit Crnorečje) van Dragoslav Dević

Voorbeeld No. 377 – Archaia 2, maat 6-7

Voorbeeld No. 378a – Song for Flute, laatste 5 maten

Voorbeeld No. 378b – Osmoglasnik (Octoëchos) van Mokranjac, 1e modus, 1e gezang
(een deel)

485

Voorbeeld No. 378c – een volkslied uit Noord-Servië (uit het boek S pesmom i igrom
kroz Vojvodinu (Met liederen en dansen door Vojvodina), van Milenko Parabućski)

Voorbeeld No. 379 – Asymptote, maat 27-30

486

Voorbeeld No. 380 – Asymptote, maat 6-7

Voorbeeld No. 381a – Torso, maat 66-68

Voorbeeld No. 381b – Torso, maat 69-71

487

Voorbeeld No. 382 – Torso, maat 32-33

Voorbeeld No. 383 – From the Darkness Chanting, 3e deel, maat 1-2

Voorbeeld No. 384 – From the Darkness Chanting, 1e deel, maat 17-19

Voorbeeld No. 385 – From the Darkness Chanting, 1e deel, maat 39-42

488

Voorbeeld No. 386 – From the Darkness Chanting, 1e deel, maat 1-16

489

Voorbeeld No. 387 – From the Darkness Chanting, 1e deel, maat 31-35

Voorbeeld No. 388 – The Wondrous Milligram, maat 1-7

Voorbeeld No. 389 – Archaia, maat 46

490

Voorbeeld No. 390 – Archaia 2, maat 28-41

Voorbeeld No. 391a – Archaia 2, maat 14-18

491

Voorbeeld No. 391b – Archaia 2, maat 28-31

Voorbeeld No. 392 – Archaia 2, maat 54-60

Voorbeeld No. 393 – Archaia 2, maat 88-91

492

Voorbeeld No. 394a – Torso, maat 76-81

Voorbeeld No. 394b – Verses from 'The Mountain Wreath', maat 14-18

493

APPENDIX II
KORTE BIOGRAFISCHE NOTITIES OVER DE GENOEMDE
PERSONEN UIT DE SERVISCHE EN EX-JOEGOSLAVISCHE
KUNST EN GESCHIEDENIS
Draško Adžić (1979), componist die nieuwe elementen van muzikale archaïsatie
onderzoekt.
Dragan Aleksić (1901-1958), dichter, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het
dadaïsme in de Joegoslavische kunst.
Đorđe Andrijević Kun (1904-1964) studeerde schilderkunst in Parijs en Italië; hij vocht in
de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) en ook als partizaan tijdens de Tweede
Wereldoorlog. De oorlog was het hoofdthema van zijn schilderijen en grafiek.
Ivo Andrić (1892-1975) is een van de grootste schrijvers van de Balkan en de enige
schrijver uit dat gebied die de Nobelprijs voor literatuur ontving (in 1961). Hij studeerde
Slavische literatuur en geschiedenis aan de universiteiten van Zagreb, Wenen en Krakau en
behaalde zijn doctoraal aan de Universiteit van Graz. Tussen de twee wereldoorlogen was
hij diplomaat voor het Koninkrijk Joegoslavië in verschillende Europese landen. De
geschiedenis van de Balkan, vooral die tijdens de Turkse bezetting (begin 15e – begin 20ste
eeuw), was de belangrijkste en invloedrijkste inspiratie voor zijn werk. Hoewel zijn werk
boven alle politieke strijdpunten stond, worden zijn boeken in het huidige Bosnië en
Herzegovina (waar hij oorspronkelijk vandaan kwam) niet meer geaccepteerd. Dat komt
vooral omdat hij de jaren onder de Turken als een bezetting zag, terwijl de huidige
moslimpopulatie (van Turkse oorsprong) deze term en de feiten die daarmee zijn
verbonden negeert. Belangrijkste werken: romans de Na Drini ćuprija (De brug over
Drina), Travnička hronika (Kroniek van Travnik), Prokleta avlija (De vervloekte hof) en
Gospođica (De Juffrouw).
Stojan Aralica (1883-1980) studeerde schilderkunst in München en Parijs, leefde en werkte
in Zagreb, Stockholm, Parijs en Belgrado. Hij baseerde zijn stijl op het
postimpressionisme.
Slobodan Atanacković (1937), Servische componist, leerling van Milenko Živković. In
zijn voornamelijk vocaal-instrumentale werken combineerde hij de avant-gardistische
technieken van de jaren zestig met de eigenschappen van de Balkanvolksmuziek. Zijn
werken kregen prijzen op internationale festivals (International Rostrum of Composers,
Parijs, 1975 en 1986).
Risto Avramovski (1943-2007), Macedonische componist. In zijn werken combineerde hij
de avant-gardistische technieken van de jaren zestig met de eigenschappen van de
Balkanvolksmuziek.
Bogdan Babić (1921-1980), Servische en Joegoslavische dirigent. Naast zijn werk als
operadirigent (Belgrado) had hij internationaal succes als koordirigent van diverse
Servische koorensembles.
Milan Bajšanski (1903-1980) was de eerste chef-dirigent van het Servische Omroepkoor
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en daarnaast ook van het Koor van de Opera van Belgrado. Hij componeerde ook
koorwerken.
Isidor Bajić (1878-1915) is een van de eerste en belangrijkste Servische componisten van
de romantiek. Hij studeerde in Boedapest en componeerde voornamelijk korte
pianostukken en liederen. Hij is de componist van een van de eerste Servische opera’s,
Knez Ivo od Semberije (Prince Ivo of Semberia), die op het gelijknamige toneelstuk van
Branislav Nušić is gebaseerd.
Mrđan Bajić (1957) is een belangrijke beeldhouwer uit het hedendaagse Servië. Zijn werk
had bijzonder succes op de Biënnale in Venetië.
Jovan Bandur (1899-1956), Servische componist en dirigent, studeerde in Wenen en Praag.
Was chef-dirigent van diverse Servische koorensembles en van de Opera van Belgrado. Hij
componeerde vooral vocaal-instrumentale werken.
Fahri Beqiri (1936), componist uit Kosovo, studeerde in Belgrado bij Milenko Živković,
Enriko Josif en Ljubica Marić (muziektheorie).
Stanislav Binički (1872-1942) studeerde muziek in München en na zijn terugkeer naar
Belgrado vervulde hij daar een belangrijke rol. Als dirigent van het Nationaal Theater had
hij de mogelijkheid om in 1899 het eerste symfonieorkest in Servië, het Legerorkest van
Belgrado, op te richten. Later, in 1920, was hij de eerste directeur en chef-dirigent van de
Opera van Belgrado, die toen opgericht werd. Als componist was hij ook een
vertegenwoordiger van de nationale stijl, waarin hij elementen van het Italiaanse verisme
heeft gebracht. Hij componeerde de opera (Na uranku (At Dawn)), die in 1904 de eerste
uitgevoerde Servische opera was.
Dimitrije Bivolarević (1902-1944), Servische componist, dichter en schrijver. Hij
studeerde compositie in Straatsburg, Parijs en Praag en werd beïnvloed door de atonaliteit
en de dodecafonie. Samen met Milan Ristić en Petar Stajić vormde hij de groep van
Belgradose Atonale Componisten. Hij is omgekomen tijdens de bombardementen in 1944.
Er is heel weinig bekend over zijn werk.
Bruno Bjelinski (1909-1992), Kroatische componist met een neoclassicistische oriëntatie.
Vaso Bogdanov (1902-1967), Kroatische en Joegoslavische historicus, professor aan de
Faculteit van Filosofie in Zagreb.
Milutin Bojić (1892-1917) was een van de vooraanstaande Servische toneelschrijvers en
dichters aan het begin van de 20ste eeuw. Hij is omgekomen als soldaat tijdens de Eerste
Wereldoorlog in Griekenland.
Kosara Bokšan (1925-2009), expressionistische schilderes, lid van de Groep van Zadar,
leefde en werkte in Parijs.
Silvije Bombardelli (1916-2002), Kroatische componist, die in de jaren dertig in Belgrado
muziek studeerde. Ljubica Marić was toen zijn lerares muziektheorie op de Muziekschool
'Stanković' te Belgrado en hij schreef zijn eerste werken op de atonale manier. Hij nam
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deel aan de Joegoslavische anti-fascistische beweging tijdens de Tweede Wereldoorlog en
na deze oorlog werkte hij in Split als dirigent en componist.
Jugoslav Bošnjak (1954), Servische componist. In zijn werken implementeerde hij
verschillende elementen van muzikale archaïsatie.
Vera Božičković-Popović (1920-2002), schilderes, een van de leden van de Groep van
Zadar en een van de belangrijkste vertegenwoordigers van Informel in de Servische
schilderkunst.
Josip Broz Tito (1892-1980) was de leider van de partizanenoorlog tegen het fascisme in
Joegoslavië en leider van de communistische revolutie, de president voor het leven van de
Socialistische Federale Republiek Joegoslavië en de stichter van de Beweging van nietgebonden landen op het internationale politieke toneel. Toch is heel weinig bekend over de
persoon die deze naam droeg. Officiële biografieën schreven dat hij in een klein dorp werd
geboren (aan de grens tussen het huidige Kroatië en Slovenië) en dat hij later een arbeider
werd die zich snel bij de communistische beweging aansloot. Maar Tito was een polyglot,
die piano speelde en tenniste en die de Servische taal nooit goed heeft geleerd. Er zijn
verschillende versies over zijn afkomst, maar geen daarvan is bewezen.
Rudolf Bruči (1917-2002) begon te componeren in de neoclassicistische stijl en adopteerde
later de technieken van het avant-gardisme van de jaren zestig. Hij was een van de
belangrijkste vertegenwoordigers van deze stroming in de Servische en Joegoslavische
muziek. Hij combineerde deze technieken soms met elementen van archaïsatie, waardoor
een aantal van zijn (meestal symfonische) werken een zekere herkenbaarheid hebben
(Third Symphony). Voor zijn Sinfonia lesta kreeg hij in 1966 de eerste prijs op het
Koningin Elisabeth Concours in Brussel. Zijn opera Gilgameš (Gilgamesj) werd in de jaren
tachtig met succes uitgevoerd in het buitenland.
Miloš Crnjanski (1893-1977) was een van de belangrijkste Servische dichters en schrijvers
en een van de meest authentieke Midden-Europese schrijvers van de 20ste eeuw. Hij was de
grondlegger van de moderne poëzie in de Servische literatuur. Hij werd geboren in
Oostenrijk-Hongarije en werd tijdens de Eerste Wereldoorlog gemobiliseerd in het leger.
Daarna studeerde hij kunstgeschiedenis in Belgrado en Parijs. Tussen de twee
wereldoorlogen werkte hij als Joegoslavisch diplomaat in diverse Europese steden. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog emigreerde hij naar Londen. Na de oorlog verbood Tito hem
terug te keren en hij leefde in Londen onder vaak zeer moeilijke omstandigheden (hij
werkte in een schoenenfabriek). Later werkte hij in Londen als journalist. In de jaren zestig
mocht hij naar Belgrado terugkeren. Zijn werk is vertaald in alle grote Europese talen en in
Nederland worden zijn boeken gepubliceerd door de Arbeiderspers. Belangrijkste werken:
de romans Seobe (Volksverhuizingen), Kod Hiperborejaca (Bij de Hyperboreeërs), Roman
o Londonu (Roman over Londen), de poëziebundel Lirika Itake (Liriek van Ithaka).
Milivoje Crvčanin (1892-1978) was een van de belangrijkste Servische componisten van
kerkmuziek in de 20ste eeuw. Hij studeerde compositie in Praag en doceerde kerkmuziek
aan de Staatsconservatorium aldaar. Hij componeerde ook geestelijke werken voor koor en
orkest wat een uniek verschijnsel is, omdat de orthodoxe kerkmuziek uitsluitend uit a
capella koorwerken bestaat.
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Nikola Cvejić (1896-1987), bariton, was een van de vooraanstaande Servische en
Joegoslavische operazangers van de 20ste eeuw.
Dragutin Čolić (1907-1987) kreeg eerst compositielessen in Belgrado bij Milojević en
daarna (1929-1932) studeerde hij compositie aan het Staatsconservatorium van Praag bij
onder anderen Hába. Hij was destijds een door Hába veel geprezen prominente
vertegenwoordiger van de atonaliteit, de athematiek en de microtonaliteit. Hij keerde terug
naar Belgrado, waar hij na de Tweede Wereldoorlog theoretische vakken aan de
Muziekacademie doceerde. Toen veranderde hij ook zijn muzikale stijl en schreef
composities in de neoclassicistische stijl met gebruik van de dodecafonie.
Ivo Ćipiko (1869-1923) was een van de Servische schrijvers die in zijn voornamelijk
realistisch gestelde proza elementen van psychologische romans toevoegde.
Branko Ćopić (1915-1984) was een van de populairste Servische schrijvers. In zijn werk
beschreef hij zeer levendig de oorlogsomstandigheden tijdens de partizanenoorlog van Tito
en hij schreef veel voor kinderen. Hij had de status van cultschrijver tijdens het regime van
Tito. Teleurgesteld door de realiteit van het ondemocratische land dat Joegoslavië was
geworden, pleegde hij zelfmoord.
Dobrica Ćosić (1921-2014) was een politiek controversiële schrijver. Als partizaan en
communist stond zijn literatuur aanvankelijk zeer dichtbij de dogmatische tendensen van
de naoorlogse communistische ideologie van Tito. Daarna veranderde hij zijn richting in
nationalisme en werd de meest invloedrijke nationalistische kunstenaar in de laatste
decennia van de 20ste eeuw. Maar toen hij, tijdens het regime van Milošević in de jaren
negentig, president van zogenoemd Klein-Joegoslavië (Federatie Servië en Montenegro)
werd, was hij veel milder en democratischer dan Milošević. Daarom legde hij zijn functie
neer en bekritiseerde de politiek van Milošević. Na de politieke omwenteling in 2001 sloot
hij zich aan bij de centraal-democratische partijen. Zijn invloed op de politiek van Servië is
nog steeds krachtig. Zijn literatuur, realistisch georiënteerd, heeft kenmerken van het
nationalisme.
Oskar Danon (1913-2009) was een van de belangrijkste en internationaal meest
succesvolle Joegoslavische dirigenten. Hij studeerde in Praag (bij Vaclav Talich) en werd
chef-dirigent van de belangrijkste Joegoslavische orkesten na de Tweede Wereldoorlog
(Belgrado, Zagreb, Ljubljana). Onder zijn leiding had de Opera van Belgrado in de jaren
vijftig en zestig zijn meest productieve jaren met gastoptredens in belangrijke centra van
Europa (Parijs, Berlijn, Wenen, Edinborough) en met opnames voor vooraanstaande
platenlabels (DECCA). Danon was gast-dirigent van onder meer Chicago Symphony
Orchestra en Czech Philharmonic Orchestra. Hij gaf les aan Sir Simon Rattle.
Oskar Davičo (1909-1989) was een prominente Joegoslavische surrealistische dichter. Al
in de jaren dertig van de 20ste eeuw was hij lid van de Communistische Partij van
Joegoslavië en hij zat meerdere malen in de gevangenis, ook tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Met zijn roman Pesma (Het lied) introduceerde hij de stijl van ''stream of
consciousness'' in de Joegoslavische literatuur.
Dejan Despić (1930) is een van de vruchtbaarste Servische componisten aller tijden. Hij
bleef trouw aan de neoclassicistische stijl met neoromantische en lyrische muzikale
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elementen. Hij is ook een belangrijk Servisch muziektheoreticus.
Dragoslav Dević (1925-2017) was de meest invloedrijke Servische etnomusicoloog van de
20ste eeuw. Zijn werken (boeken, studies en opnames) zijn de basis voor alle
etnomusicologische onderzoeken van de Servische volksmuziek.
Srđan Dragojević (1963), een van de belangrijkste filmregisseurs van de jongere generatie
in Servië. Zijn film Lepa sela lepo gore (Pretty villages, pretty flames) kreeg eind jaren
negentig een aanzienlijk internationaal succes.
Jovan Dučić (1871-1943) was een van de belangrijkste Servische dichters, navolger van
het Franse symbolisme. Hij studeerde rechten in Parijs en werkte dertig jaar in de
diplomatieke dienst van het toenmalige Koninkrijk Joegoslavië. Hij was een tegenstander
van de communistische revolutie van Tito, daarom verbleef hij zijn laatste jaren in de
Verenigde Staten.
Puriša Đorđević (1924), filmregisseur en scenarist, een van de belangrijke
vertegenwoordigers van de Nieuwe Joegoslavische Film van de jaren zestig. Zijn films met
surrealistische stilistische elementen kregen prijzen op het filmfestival in Venetië.
Belangrijkste films: San (Dream), Jutro (Morning), Podne (Midday).
Dado Đurić (1933-2010) was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de
hedendaagse surrealistische schilderkunst. Hij leefde en werkte in Frankrijk en had als
schilder een internationale carrière.
Stana Đurić Klajn (1908-1985), Servische pianiste en musicologe. Ze was de eerste
vrouwelijke musicoloog in Servië en was medewerker van het Musicologisch Instituut van
de Servische Academie van Wetenschap en Kunst.
Zoran Erić (1950), componist; in zijn werken combineert hij elementen van minimal music
met ritmes van de Balkan. Hij schrijft vooral werken voor strijkers.
Ludmila Frajt (1919-1999) was een leerlinge van Josip Slavenski. Zij is een van de meest
authentieke componisten in de Servische muziek. Ze zocht, geïnspireerd door de muziek
van Ljubica Marić, haar eigen weg in de archaïsatie van haar stijl. Zij vond die in de oudste
traditie van de volksmuziekpraktijk op de Balkan. Ook ontdekte zij gelijkenissen tussen
deze praktijk en de avant-garde van de jaren zestig (clusters, micropolyfonie, aleatoriek) en
zij baseerde haar muziek op het kruispunt van deze gelijkenissen. Ze componeerde ook
elektronische muziek. Haar belangrijkste werken schreef zij voor koor a capella of met
begeleiding van een strijkorkest.
Andra Franičević, ‘oom Andra’, (1889-1967) was een bekende Servische en
Joegoslavische schrijver voor kinderen.
Vinçenc Gjini (1935) is een componist uit Kosovo. Hij studeerde in Belgrado (bij Ljubica
Marić) en in Skopje.
Velibor Gligorić (1899-1977) was een van de belangrijkste literatuurtheoretici in het
voormalige Joegoslavië. Hij studeerde in Belgrado en Parijs en werkte later als directeur
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van verschillende theaters in Belgrado, als redacteur van diverse literaire tijdschriften en
als professor aan de Universiteit.
Milovan Glišić (1847-1908) was de stichter van het realisme in de Servische literatuur. Hij
studeerde geesteswetenschappen en was werkzaam als journalist, dramaturg en adjunctdirecteur van de Servische Nationale Bibliotheek. Hij schreef voornamelijk korte verhalen.
Ladislav Grinbaum Grinski (1904-rond 1941, tijdens de Tweede Wereldoorlog) was een
Servische en Joegoslavische componist en dirigent. Hij studeerde bij Josip Slavenski,
samen met Ljubica Marić. Hij componeerde vooral werken voor orkest, maar bijna al zijn
composities zijn verloren gegaan. Hij is vermoord in een nazi-concentratiekamp in Servië.
Rajko Grlić (1947) is een van de belangrijke filmregisseurs die in de jaren tachtig van de
vorige eeuw de Joegoslavische filmkunst verfristen. Hij studeerde filmregie in Praag en
doceerde later in de Verenigde Staten.
Nedeljko Gvozdenović (1902-1988) studeerde schilderkunst in München. De oorsprong
van zijn stijl was het postimpressionisme en na de Tweede Wereldoorlog sloot hij zich aan
bij de Groep Zes, die het zogenoemde moderne traditionalisme binnen de Servische
schilderkunst vertegenwoordigde.
Krsto Hegedušić (1901-1975), belangrijke Kroatische schilder, geïnspireerd door de naïeve
kunst.
Nikola Hercigonja (1911-2000) studeerde muziek in Zagreb en doceerde later
muziekgeschiedenis aan de Muziekacademie van Belgrado. In zijn composities volgde hij
de nationale muzikale tradities met het gebruik van volksmelodieën. Hij componeerde
opera’s, koorwerken en liederen.
Boštjan Hladnik (1929-2006), Sloveense filmregisseur, een van de stichters van de Nieuwe
Joegoslavische Film.
Stevan Hristić (1885-1958) studeerde compositie en directie (bij Arthur Nikisch) in
Leipzig. Als componist was hij geen innovator. Zijn muziek heeft de eigenschappen van
het laatromantisme en impressionisme (vooral in zijn orkestratie) met elementen van het
verisme. Zijn rijke, mooie melodieën zijn vaak uit de traditionele muziek afkomstig. Zijn
beste en bekendste werk is het ballet Ohridska legenda (The Legend of Ohrid, 1947), dat
tegelijkertijd een van de populairste werken van de Servische muziek is (met ca 1500
uitvoeringen in toenmalig Joegoslavië, de Sovjet-unie, Groot-Brittannië en het huidige
Servië).
Boža Ilić (1919-1993), schilder, de meest prominente vertegenwoordiger van het
socialistisch realisme in de Joegoslavische schilderkunst.
Isaija Srbin (Isaia de Serviër) was een Servische componist uit de 15e eeuw. Hij was
monnik en componeerde in de stijl van de toenmalige Byzantijnse kerkmuziek. Toch
gebruikte hij vernieuwingen in zijn kerkliederen, zoals improvisatorische elementen. Zijn
belangrijkste werk is Polyeleos Servikos, met 134 psalmen.
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Antonije Isaković (1923-2002), Servische schrijver met een realistische stijloriëntatie. Zijn
werken waren geïnspireerd door de Tweede Wereldoorlog. In de jaren tachtig had hij een
aanzienlijk aandeel in de groei van het Servische nationalisme. Toen schreef hij ook
werken over de misdaden van Tito’s regime.
Blagoja Ivanovski (1921-1994), Macedonische componist, studeerde in Belgrado, ook bij
Ljubica Marić. Hij gebruikte elementen van muzikale archaïsatie.
Božidar Jakac (1899-1989), Sloveense schilder, bekend als portrettist van Tito en andere
leiders van de partizanenoorlog in Joegoslavië tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Mladen Jagušt (1924) is een belangrijke Joegoslavische dirigent. Jarenlang was hij chefdirigent van het Servische Omroepkoor en -orkest en bevorderde hij de uitvoeringen en
opnames van werken van Servische en Joegoslavische componisten. Hij dirigeerde
regelmatig werken van Ljubica Marić en redigeerde ze.
Xenia Jankovich (1958), celliste, leerlinge van Rostropovich en Fournier, een van de meest
vooraanstaande Servische musici. Zij heeft een internationale carrière als solist en
kamermusicus. Zij doceert aan het conservatorium van Detmold (Duitsland).
Davorin Jenko (1835-1914) werd geboren in Slovenië (toentertijd een provincie van de
Habsburgs monarchie). Hij studeerde muziek in Wenen en kwam daar in contact met de
panslavistische ideeën, die zijn artistieke weg bepaalden. In 1865 vestigde hij zich in
Belgrado, waar hij als koordirigent de plaats overnam van Kornelije Stanković. Jenko was
als eerste componist lid van de Koninklijke Academie voor Wetenschap en Kunst. Hij
schreef meer dan 90 toneelmuziekwerken, waaronder het Singspiel Đido (1892) en de
eerste Servische operette Vračara (The Fortune-Teller, 1882). Zijn stijl was beïnvloed
door de Duitse en Slavische romantici, maar vooral door de Servische volksmuziek. Voor
zijn toneelmuziek gebruikte hij al bestaande volksliederen en hij componeerde ook zijn
eigen muziek in het idioom van de volksmuziek. Daarmee legde hij de basis voor de
Servische nationale stijl op het gebied van de orkest- en toneelmuziek. Jenko is de auteur
van het huidige Servische volkslied.
Vladeta Jerotić (1924), Servische psychiater en schrijver van boeken over psychologie en
religie.
Ivan Jevtić (1947), Servische componist, studeerde in Belgrado en Parijs (bij Messiaen). In
zijn werken toont hij dat hij werd geïnspireerd door Sjostakovitsj en door de volksmuziek
van de Balkan.
Enriko Josif (1924-2003) studeerde compositie aan de Muziekacademie van Belgrado. Zijn
compositorische stijl liep van neobarok tot de archaïsering van het muziekmateriaal,
afkomstig van de oud geldende volksmuziek (met elementen van het impressionisme),
waarbij hij enigszins onder invloed van de muziek van Ljubica Marić stond.
Jovan Jovanović Zmaj (1833-1904) was een van de belangrijkste Servische dichters van de
romantiek. Hij studeerde medicijnen in Pest, Praag en Wenen en werkte als arts in de
steden van Vojvodina (Noord-Servië) en tevens in Wenen. Hij was ook werkzaam als
theaterdramaturg en redacteur van verschillende literaire tijdschriften in Servië. Zijn stijl
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stond enigszins onder invloed van de volkspoëzie en van de Hongaarse dichter Petőfi, maar
hij ontwikkelde zijn eigen expressie. Hij was een van de vruchtbaarste dichters in de
geschiedenis van Servië.
Paja Jovanović (1859-1957) was de belangrijkste vertegenwoordiger van het academisch
realisme in de Servische beeldende kunst. Hij studeerde in Wenen en leefde in Parijs en
München. Hij schilderde interieurs van verschillende Servische kerken, maar zijn
belangrijkste werken hebben als thema de nationale geschiedenis en het leven van het volk.
Aleksandar de Eerste Karađorđević (1888-1934) was de tweede zoon van koning Petar
Karađorđević, en koning van Joegoslavië, dat aanvankelijk Koninkrijk van Serviërs,
Kroaten en Slovenen heette. Zijn binnenlandse politiek was een strenge absolutistische
dictatuur, maar in zijn buitenlandse politiek toonde hij een duidelijke reactie tegen Hitler.
Hij wilde een Europese anti-fascistische politieke associatie stichten en daarbij vond hij
partners in de Franse politici. Daarom werd hij tijdens een bezoek aan Frankrijk in
Marseille vermoord.
Koning Petar de Eerste Karađorđević (1844-1921) was de kleinzoon van Karađorđe, de
leider van de Eerste Servische Opstand tegen de Turken (1804-1813). Hij studeerde in
Zwitserland en Frankrijk en nam deel aan de Frans-Pruisische oorlog (1870/1). Hij was een
van de organisatoren van de opstand tegen de Turken in Bosnië in 1875. Na de val van de
dynastie Obrenović in 1903 koos het Volksparlement van Servië hem tot koning. Hij nam
persoonlijk deel aan de Eerste Wereldoorlog: met het Servische leger trok hij door Albanië
naar de Ionische Zee. Hij was de stichter van de democratische monarchie in Servië.
Vuk Stefanović Karadžić (1787-1864), filoloog, was een van de belangrijkste
persoonlijkheden in de hele Servische cultuur. Hij was de hervormer van de Servische taal
en het cyrillische schrift. Zijn taalhervorming was de eerste hervorming van een ZuidSlavische taal na de bevrijding van de Turken in de 19e eeuw. Deze hervorming was ook
de basis voor dergelijke processen bij andere Zuid-Slavische volkeren. Met deze
hervorming bereikte het Servische volk, dat verspreid was in een aantal Balkanlanden, de
basis voor de nationale eenheid – een proces dat karakteristiek was voor de 20ste eeuw. Zijn
reformatie van het schrift was ook van groot belang bij alle Zuid-Slavische volkeren: hij
maakte een versie van het cyrillische schrift waar elke vocaal of consonant altijd maar een
symbool heeft. Daarop zijn later de hervormingen van het Kroatische, Bosnische,
Montenegrijnse, Sloveense en Macedonische schrift gebaseerd. Vuk Karadžić maakte ook
het eerste woordenboek van de Servische taal, hij was een belangrijk verzamelaar van de
mondelinge volksliteratuur en volkskunst. Hij was bevriend met Goethe en de gebroeders
Grimm en was lid van de Berlijnse, Weense en Sint-Petersburgse academies van
wetenschap.
Srđan Karanović (1945) is een belangrijk filmregisseur, voortzetter van de hoog
esthetische filmkunst die door Aleksandar Petrović in de Servische filmkunst werd
gebracht. Hij kreeg diverse prijzen van de critici op belangrijke internationale filmfestivals,
zoals in Cannes.
Milko Kelemen (1924), Kroatisch componist, vertegenwoordiger van de seriële muziek,
professor aan de Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Hij was de
oprichter van het festival Muziek-Biënnale van Zagreb, in 1961.
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Ernő Király (1919-2007) was de grootste experimentator in de Servische muziek. Hij
gebruikte verschillende elektronische mogelijkheden voor zijn klankstructuren, ontwierp
diverse (elektronische) instrumenten op basis van volksinstrumenten met snaren (citer),
experimenteerde met de stem en had een groot respect voor de Hongaarse volksmuziek.
Danilo Kiš (1935-1989) was een van de belangrijkste Midden-Europese schrijvers van de
laatste decennia van de 20ste eeuw. Zijn werk, dat behoorde tot de stroming van de Franse
nouvelle roman, werd in het communistische Joegoslavië bekritiseerd. Daarom emigreerde
hij naar Frankrijk, waar hij Servische taal en literatuur doceerde. Hij kreeg diverse
Europese literatuurprijzen en zijn werk werd vertaald in alle belangrijke talen op alle
continenten. Belangrijkste werken: de romans Bašta, pepeo (Tuin, as), Peščanik
(Zandloper) en de verhalenbundels Grobnica za Borisa Davidoviča (Een grafmonument
voor Boris Davidovitsj) en Enciklopedija mrtvih (De encyclopedie van de doden).
Vojin Komadina (1933-1997) was een van de belangrijkste Bosnische componisten. Hij
was docent compositie aan de Muziekacademie in Sarajevo. In zijn werken gebruikte hij
diverse elementen van muzikale archaïsatie, vooral geïnspireerd door de volksmuziek van
de Balkan.
Milan Konjović (1898-1992) wordt gezien als een van de meest prominente Servische
schilders. Hij studeerde beeldende kunsten in Praag, Wenen en Parijs en vormde zijn stijl
op de elementen van het expressionisme. Zijn werk was thematisch georiënteerd op
landschappen en stillevens.
Petar Konjović (1882-1970) was een van de belangrijkste Servische componisten. Hij was
de eerste Servische componist die zich aan de instrumentale muziek wijdde en de
belangrijkste Servische operacomponist in de 20ste eeuw. Hij studeerde in Praag, waar hij
de muziek van Janáček leerde kennen. Deze muziek maakte grote indruk op hem en hij
probeerde in de Servische taal de spraakmelodie te ontdekken en in zijn opera’s te
gebruiken. Zijn opera Koštana (1931) was de eerste Servische opera die ook in het
buitenland (Praag, Brno, Bratislava) is geproduceerd. Konjović componeerde ook de eerste
symfonie in de Servische muziek (1907). Hij was ook dirigent en muziekwetenschapper.
Hij was de stichter van het Musicologisch Instutuut van de Servische Academie van
Wetenschap en Kunst. Konjović componeerde vijf opera’s, verschillende symfonische
werken, concerti, koorwerken en liederen.
Dušan Kostić (1925-2005) is een van de eerste Servische componisten die na de Tweede
Wereldoorlog de dodecafonie heeft toegepast. In zijn werken combineerde hij elementen
van dodecafonie, neoclassicisme en volksmuziek.
Laza Kostić (1841-1910) studeerde rechten in Pest en werkte in Vojvodina als belangrijke
Servische politicus in de toenmalige Habsburgse monarchie. Hij is een van de belangrijkste
Servische dichters. Zijn stilistische oriëntatie was de late romantiek. Hij schreef ook
toneelstukken, voornamelijk tragedies.
Marko Kovač (1990), componist en pianist, onderzoekt nieuwe elementen van muzikale
archaïsatie.
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Mirko Kovač (1938-2013) was de eerste postmodernistische schrijver in de Joegoslavische
literatuur. In zijn werken experimenteerde hij met de specifieke lokale en historische
taalgenres om de mentaliteit en het historische noodlot van de mensen uit Herzegovina te
beschrijven. Hij was een belangrijke tegenstander van Milošević’ regime in de jaren
negentig. Dat maakte zijn leven in Servië onmogelijk en hij verhuisde naar Istrië (Kroatië).
Daar schreef hij harde kritieken over het Kroatische nationalisme. Belangrijkste werken: de
romans Gubilište (Het schavot), Malvina, Vrata od utrobe (De deur van de ingewanden).
Dušan Kovačević (1948) is een van de belangrijkste Servische toneelschrijvers. In zijn
werk combineerde hij surrealistische en absurde humor met de eigenschappen van de
Servische mentaliteit. Veel van zijn komedies zijn verfilmd. Isidora Žebeljan componeerde
de opera The Marathon op een van zijn bekendste komedies (première Bregenzer
Festspiele, 2008). Hij werkt ook als scenarist (Underground van Emir Kusturica) en
filmregisseur.
Gustav Krklec (1899-1977) was een van de belangrijkste Kroatische dichters van de 20ste
eeuw.
Miroslav Krleža (1893-1981) was een van de grootste Joegoslavische, Kroatische en
Midden-Europese schrijvers van de 20ste eeuw. Al tussen de twee wereldoorlogen was hij
sympathisant van de Communistische Partij van Joegoslavië en later was hij bevriend met
Josip Broz Tito. In de jaren zeventig was hij de geestelijk leider van de onafhankelijkheid
van de Kroatische taal. Zijn controversiële houding heeft nog steeds gevolgen voor zijn
belang voor de Kroatische cultuur: hoewel zijn werk in bijna alle Europese talen is vertaald
(in Nederland wordt hij door De Bezige Bij uitgegeven), wordt zijn werk in het huidige
Kroatië ten onrechte genegeerd. In zijn omvangrijke oeuvre beschreef hij vooral de val van
de oude aristocratie.
Đorđe Krstić (1851-1907) studeerde schilderkunst in München en was een belangrijke
Servische schilder van het realisme. Hij schilderde ook interieurs van kerken.
Vuk Kulenović (1946-2017) studeerde compositie aan de Muziekacademie van Ljubljana
(het huidige Slovenië) en daarna in Belgrado bij Enriko Josif. Hij was een aanhanger van
het minimalisme en van de stilistische eigenschappen van het postmodernisme. In zijn
muziek maakte hij een indrukwekkende integratie van westers minimalisme en
volksmuziek en de ritmes van de Balkan (soms met gebruik van modi van Octoëchos). Hij
heeft ook een aantal essays over de composities van Ljubica Marić geschreven. Begin jaren
negentig verhuisde hij naar de USA, waar hij docent compositie was aan de Berkeley
School of Music.
Emir Kusturica (1951) is de meest succesvolle Servische filmregisseur en een van de
belangrijkste filmauteurs in de huidige filmkunst. Hij studeerde in Praag (onder anderen bij
Miloš Forman) en al voor zijn filmdebuut, Sjećaš li se Doli Bel (Do you remember Dolly
Bell) kreeg hij de Zilveren Leeuw op het filmfestival in Venetië. Met zijn andere films,
zoals Otac na službenom putu (Father on a business trip), Arizona Dream, Podzemlje
(Underground) en Crna mačka, beli mačor (Black cat, white cat) kreeg hij de hoogste
prijzen op de belangrijkste internationale filmfestivals: twee maal de Gouden Palm voor de
beste film in Cannes, de Gouden Palm voor regie in Cannes, de Gouden Beer voor de beste
film in Berlijn en de Gouden Leeuw voor de beste regie in Venetië. Hij speelt in een
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rockband (Zabranjeno pušenje) die wereldwijd concerten geeft. Van een Servisch dorp in
West-Servië maakte hij een filmstad (Drvengrad, Küstendorf) en een bijzondere culturele
locatie die door bezoekers uit de hele wereld werd bezocht.
Mihailo Lalić (1919-1992) was een van de belangrijkste Montenegrijnse en Joegoslavische
naoorlogse schrijvers. De Tweede Wereldoorlog was de voornaamste thematiek in zijn
romans.
Stefan Lazarević (1377-1427) was de Servische heerser in de periode van 1389 tot 1427.
Hij onderhield een stabiele relatie met het Turkse rijk en versterkte de Servische staat.
Tijdens zijn regering was Belgrado voor het eerst de hoofdstad van Servië (sinds 1405).
Hij hield van literatuur, schreef poëzie en werd gezien als een van de belangrijkste
Servische middeleeuwse schrijvers.
Fran Lhotka (1883-1962), Kroatische componist van Tsjechische afkomst. Zijn werken
behoren tot de neoclassicistische stijl met grote invloed van de Kroatische volksmuziek.
Mihovil Logar (1902-1998), Servische componist van Sloveense afkomst. Hij studeerde in
Praag en zijn muziek toont, naast de invloed van het expressionisme in zijn vroege werken,
vooral de eigenschappen van het neoclassicisme.
Petar Lubarda (1907-1974) studeerde beeldende kunst in Belgrado en Parijs. Hij was een
van de belangrijkste vertegenwoordigers van het postimpressionisme in de Servische
kunst. De epische thematiek was kenmerkend voor zijn stijl. Zijn schilderijen hadden
aanzienlijk succes op tentoonstellingen in Europa, Japan en de Verenigde Staten.
Dušan Makavejev (1933) is een van de meest prominente Joegoslavische filmregisseurs en
een van de grootste figuren van de Europese filmkunst in de jaren zestig en zeventig van de
vorige eeuw. Zijn controversiële films kregen tegengestelde reacties van het publiek en de
critici. Vanwege zijn scherpe kritiek op de communistische maatschappij werd zijn werk in
Joegoslavië na 1974 niet meer toegestaan. Hij doceerde filmkunst aan de Harvard
University. Zijn bijzondere stijl wordt gekenmerkt door associatieve montage.
Belangrijkste films: Ljubavni slučaj ili tragedija PTT službenice (A Love Affair, or the
Tragedy of the Switchboard Operator), W. R. Misterije organizma (W. R. Mysteries of
Organism), Sweet movie.
Kiril Makedonski (1925-1984), Macedonische componist, beïnvloed door de Balkanvolksmuziek.
Desanka Maksimović (1898-1993) is een van de meest prominente Servische dichteressen.
Voor haar werk liet zij zich vaak inspireren door de Servische middeleeuwse literatuur.
Rajko Maksimović (1935) was in de jaren zestig de leider van de Servische avantgardistische muziekbeweging. Hij schreef de eerste aleatorische compositie in Servië.
Later bekeerde hij zich tot de (ultra)nationale stijl. De regering van Milošević gaf hem de
opdracht voor een oratorium ter viering van het feit dat de strijd op Kosovo polje zes
honderd jaar geleden plaatsvond. Tijdens de oorlogen op de Balkan in de jaren negentig
koos hij de democratische lijn en begon te schrijven in de neoromantische stijl.
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Ivo Malec (1925), Kroatische avant-gardistische componist. Op basis van seriële muziek
gebruikte hij veel eigen vernieuwingen in de elektronische klanken. Hij werkte als docent
compositie aan het Conservatoire supérieur in Parijs.
Kosta Manojlović (1890-1949), Servische dirigent en componist, vooral van koorwerken.
Hij studeerde in Engeland en was later de stichter en eerste directeur van de
Muziekacademie te Belgrado.
Zdenko Marasović (1925-1989), Joegoslavische pianist, een belangrijke vertolker van
hedendaagse Servische muziek.
Josif Marinković (1851-1931), componist, geboren in de streek Vojvodina; hij studeerde
muziek in Praag en Wenen. Het romantisch lyrisme is de belangrijkste eigenschap van
Marinković’ muziek, maar hij stond onder grote invloed van de volksmuziek. Zijn
bekendste composities voor koor zijn Kola (Round Dances, 1881-97). Uit deze elf stukken
blijken de belangrijke resultaten van zijn tijd op het gebied van het bewerken van
volksmelodieën. Hij schreef ook kerkmuziek. Marinković was de eerste componist van het
Lied in de Servische muziek.
Goran Marković (1946) is filmregisseur en toneelschrijver. Hij studeerde in Praag en werd
beïnvloed door het werk van Živojin Pavlović.
Ljubica Maržinec (1909-1963), Servische pianiste, Praagse studente. Zij was een
prominente vertolker van de hedendaagse Servische en Kroatische muziek.
Mario Mascarelli (1918-1996) was een van de belangrijkste Servische grafische
kunstenaars, maar ook schilder met een bijzonder gevoel voor kleur.
Lovro von Matačić (1899-1985), Kroatische en Joegoslavische dirigent en componist, een
van de vooraanstaande dirigenten van de 20ste eeuw. Hij was chef-dirigent en artistiek
leider van Staatsoper Berlin, Sächsische Staatskapelle Dresden, Frankfurter Oper,
Orchestre National de Monte Carlo, NHK Symphony Orchestra, vaste gast-dirigent van
Wiener Staatsoper en Bayreuther Festspiele. Tussen de twee wereldoorlogen (1924-1932
en 1938-1941) was hij directeur van Opera van Belgrado.
Simo Matavulj (1852-1908) was een van de meest geschoolde Servische schrijvers van de
19e eeuw. Hij schreef romans en verhalen en was een van de belangrijkste
vertegenwoordigers van het realisme in de Servische literatuur.
Dušan Matić (1898-1980) was een van de oprichters van de groep surrealistische schrijver
in Belgrado, begin jaren twintig van de 20ste eeuw. Hij studeerde in Parijs en werkte later
als docent en directeur aan de Theateracademie in Belgrado. Hij schreef voornamelijk
poëzie, maar ook romans.
Ivan Meštrović (1883-1962) was een van de meest prominente beeldhouwers van de 20ste
eeuw. Hij studeerde in Wenen en Parijs en maakte furore op de Internationale
Tentoonstelling in Rome in 1911. Sindsdien kreeg hij opdrachten van de grote
kunstinstituten en steden van Europa, waar hij diverse monumenten maakte. Hij werd
geïnspireerd door Rodin en religieuze thematiek. Na de Tweede Wereldoorlog verhuisde
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hij naar de Verenigde Staten, waar hij ook doceerde. Ook daar maakte hij diverse stedelijke
monumenten, zoals De Indianen in Chicago.
Ljubomir Micić (1895-1971) was de ideologische en artistieke oprichter van de
kunstrichting zenitisme, een abstracte vorm van het expressionisme. In 1921 stichtte hij in
Zagreb het tijdschrift Zenit, dat een internationaal prominent expressionistisch tijdschrift is
geworden. Als dichter publiceerde hij zijn zenitistische poëzie in diverse Europese
tijdschriften en zijn boeken werden in Parijs uitgegeven. Hij werd bevriend met de
belangrijkste kunstenaars van die tijd, zoals met Kandinsky.
Milan Mihajlović (1945) is een componist met neoromantische tendensen in zijn werk. Hij
combineert de harmonische procédés van de late romantiek (Scriabin) met elementen van
minimal music en van de volksmuziek van de Balkan.
Milić od Mačve (1934-2000), Servische schilder, beïnvloed door de primitieve kunst en de
Servische mythologie.
Melita Milin (1953), Servische musicologe, vaste medewerker en later directeur van het
Musicologische Instituut van de Servische Academie van Wetenschap en Kunst.
Dr. Miloje Milojević (1884-1946) studeerde compositie en directie in München en
muziekwetenschappen in Praag. Na de Eerste Wereldoorlog verbleef hij een tijd in Parijs.
In Belgrado was hij eerst docent muziekwetenschappen aan de Universiteit van Belgrado
en daarna docent compositie aan de Muziekacademie. Hij was een goede kennis van
Janáček, die zijn laatste (piano)compositie Vzpominka (Souvenir) uit 1928 aan hem heeft
opgedragen. Als componist werd hij in contact gebracht met de nieuwe muzikale
ontwikkelingen. Vooral het impressionisme en gedeeltelijk het expressionisme van de
vroege atonale werken van Schönberg hadden invloed op zijn werk, hoewel hij altijd trouw
was aan de volksmuziek als inspiratie. Hij was ook actief als muziekrecensent. Het
grootste deel van zijn oeuvre bestaat uit kamermuziek en liederen, en van zijn andere
werken is het surrealistische ballet Le balai du valet belangrijk. Een aantal van zijn werken
is in Parijs uitgegeven.
Peđa Milosavljević (1908-1987) leefde als schilder in Parijs en werkte tussen de twee
wereldoorlogen als diplomaat. Later verhuisde hij naar Belgrado. Zijn werk staat onder
postimpressionistische en expressionistische invloed.
Predrag Milošević (1904-1988) studeerde compositie en directie in München en in Praag
(bij Suk en Malko). Hij was niet geïnteresseerd in de avant-gardistische stromingen van die
tijd, maar wijdde zich aan het neoclassicisme. Milošević componeerde heel weinig en dat
meestal tijdens zijn studie. Na de Tweede Wereldoorlog was hij docent compositie aan de
Muziekacademie te Belgrado.
Slobodan Milošević (1941-2006), Servische politicus en president van Servië in de periode
1992-2000. Een van de politici die de Balkanoorlogen van de jaren negentig en het
uiteenvallen van Joegoslavië hebben veroorzaakt. Hij was aangeklaagd voor misdaden
tegen de menselijkheid en voor genocide bij het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag.
Zoran Mišić (1921-1976), Servische schrijver, auteur van de Anthologie van de Servische
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poezië en van Anthologie du prose yougoslave contemporaine en Anthologie de la poésie
yougoslave contemporaine, gepubliceerd in Parijs in zijn eigen vertaling.
Vatroslav Mimica (1923), Kroatische regisseur, was een van de belangrijke
vertegenwoordigers van de 'zwarte golf' in de Joegoslavische cinema.
Vasilije Mokranjac (1923-1984), een neef van de componist Stevan Mokranjac, was een
van de belangrijkste Servische componisten. Hij ontwikkelde in zijn muziek een
herkenbare stijl: een subtiel mengsel van expressionisme, dodecafonie, de modaliteit van
Scriabin en pathetische lyriek. In de jaren zeventig gebruikte hij postavant-gardistische
muzikale ervaringen met een beperkt gebruik van elementen van archaïsatie. Zijn
belangrijkste werken zijn vijf symfonieën, drie pianoconcerten, drie symfonische gedichten
en veel composities voor piano, waaronder de suite Odjeci (Echo’s).
Stevan Stojanović Mokranjac (1856-1914) studeerde in München, Rome en Leipzig en zijn
grote betekenis voor de muziek lag vooral in de manier waarop hij de volksmuziek
transponeerde. Bijna alles wat hij schreef was voor koor. Zijn oeuvre kan in twee delen
verdeeld worden: liturgische en seculaire composities. De liturgische werken van
Mokranjac, waarin de Liturgija Svetog Jovana Zlatoustog (Liturgy of the St. John
Chrisostomos) uit 1895 en het Requiem uit 1888 de meest prominente plaats innemen, zijn
de meest uitgevoerde sacrale werken van de Servische muziek. Zijn bekendste seculaire
koorwerken, Rukoveti (Song-wreaths), zijn gebaseerd op verschillende volksmelodieën en
geschreven in een unieke vorm, die als een soort suite kan worden gezien. Daarnaast was
hij de oprichter van de eerste muziekschool in Servië in 1899, van het eerste Servische
strijkkwartet en van de Vereniging van Servische musici. Hij was ook actief als
etnomusicoloog.
Jurica Murai (1927-1999), Kroatische en Joegoslavische pianist, professor aan de
Muziekacademie van Zagreb. Hij was de solist bij de première van Marić' Byzantine
Concerto in 1963.
Momčilo Nastasijević (1894-1938), Servische dichter en schrijver, een van de belangrijkste
vertegenwoordigers van de moderne artistieke beweging in Servië na de Eerste
Wereldoorlog. Hij was een expressionist die gebruik maakte van oud-Slavische taal- en
klankcombinaties.
Svetomir Nastasijević (1902-1979), Servische componist, autodidact, broer van Momčilo.
Hij was een vertegenwoordiger van de nationale stijl in de Servische muziek.
Jelena Nenadović (1909-?), Servische pianiste, professor aan de Muziekacademie te
Belgrado, toegewijd aan de hedendaagse (Servische) pianomuziek.
Dragoslava Nikolić (1936), Servische sopraan, belangrijke vertolkster van de hedendaagse
Servische muziek. Zij zong de première van Marić' cantate The Threshold of Dream en
maakte de eerste opname daarvan, waar ze zowel de sopraan- als de altpartij zong
(Chandos Records 10267 H). Voor haar schreef Ljubica Marić in 1964 The Enchantress.
Vlastimir Nikolovski (1925-2001) was een van de belangrijkste Macedonische
componisten. Hij studeerde compositie in Leningrad en Belgrado (bij Milenko Živković)
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en was geïnspireerd door de Byzantijnse kerkmuziek en door de volksmuziek van de
Balkan. Hij componeerde vooral vocaal-instrumentale werken. Nikolovski was docent
compositie en de eerste directeur van de Faculteit voor Muziek in Skopje (Macedonië).
Branislav Nušić (1864-1938) is de populairste en de meest uitgevoerde Servische
komedieschrijver. Hij werkte als diplomaat, directeur van het Nationale Theater in
Belgrado en functionaris bij het Ministerie van Onderwijs. Hij schreef meer dan twintig
komedies en andere toneelstukken, maar ook verhalen en romans. Nušić geldt als de
belangrijkste Servische komedieschrijver.
Aleksandar Obradović (1927-2001) geldt als een van de belangrijkste Servische
componisten van de 20ste eeuw. Hij studeerde in Belgrado, Londen (bij Leonnox Berkeley)
en New York (elektronische muziek) en vormde zijn eigen stijl: een combinatie van
neoclassicistische vorm, dodecafonie en technieken van de avant-garde van de jaren zestig.
Ondanks het feit dat hij open stond voor de nieuwe technieken, had de melodie een sterke
functie in zijn werken en stond hij onder invloed van Prokofjev. Hij componeerde vooral
symfonische muziek (8 symfonieën) en concerten voor solo-instrumenten (vier voor piano,
een voor viool, een voor cello en een voor klarinet). Hij doceerde compositie aan de
Faculteit voor Muziek in Belgrado.
Miloš Obrenović (1780-1860), de eerste vorst van onafhankelijk Servië in de 19e eeuw. Hij
leidde de Tweede Opstand tegen de Turken in 1815 en bevrijdde een deel van het land dat
gedeeltelijk onafhankelijk van de Turken werd, als protectoraat van Rusland en Turkije.
Hij regeerde in de periodes van 1815-1839 en 1858-1860 en stichtte de dynastie
Obrenović. Zijn zoon Milan was de eerste Servische koning na de bevrijding van de
Turken. De dynastie Obrenović regeerde tot 1903. Miloš Obrenović was analfabeet, maar
onder zijn regering hebben belangrijke pro-Europese hervormingen in Servië
plaatsgevonden: in politiek, cultuur en onderwijs. Onder zijn regering kreeg Servië de
eerste democratische grondwet op de Balkan – in 1835.
Petar Omčikus (1926), Servische schilder, leeft en werkt sinds 1952 in Parijs. Stilistisch
gezien is hij een postexpressionistische schilder. Regelmatig exposeert hij zijn werken in
Frankrijk en Zwitserland.
Petar Osghian (1932-1979) begon te componeren onder sterke neoclassicistische invloed,
maar ging later de nieuwe technieken onderzoeken en kwam stilistisch dichtbij de
zogenoemde Poolse school (Lutosławski, Penderecki).
Slavko Osterc (1895-1941) was de belangrijkste Sloveense componist tussen de twee
wereldoorlogen en een van de meest prominente vertegenwoordigers van de muzikale
avant-garde van de Weense school in Slovenië en voormalig Joegoslavië. Hij studeerde in
Praag (onder anderen bij Alois Hába) en accepteerde de microtonaliteit en het
athematisme. Osterc was een zeer actieve promotor van de hedendaagse muziek (bij
ISCM) en zijn muziek werd regelmatig uitgevoerd op internationale festivals.
Jovan Paču (1847-1902) was een Servische componist en pianist, leerling van Smetana. Hij
componeerde koorwerken en pianominiaturen onder invloed van de Servische
volksmuziek. Zijn meest populaire werk is het koorwerk Brankovo kolo (Branko's Round
Dance), gebaseerd op de verzen van de Servische romantische dichter Branko Radičević.
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Ljubica Marić gebruikte het thema van dat werk voor haar pianocompositie met dezelfde
titel.
Nikola Pantić (1927-2002) was een Servische geoloog en paleontoloog, professor aan de
Faculteit voor Geologie in Belgrado en lid van de Servische Academie van Wetenschap en
Kunst. Hij was een belangrijke Europese paleobotanicus en was gastdocent aan de
universiteiten van Zürich en Pennsylvania.
Boris Papandopulo (1906-1991) was een van de grootste figuren in het Kroatische
muziekleven van de 20ste eeuw. Hij was actief als componist en dirigent. Als dirigent
leidde hij de operahuizen in Zagreb, Rijeka, Split en Sarajevo, terwijl hij de meest
productieve Kroatische componist aller tijden was. Zijn nieuwsgierige geest dreef hem
naar verschillende stilistische richtingen in de muziek, hoewel hij de volksmuziek altijd
trouw bleef. In zijn omvangrijke oeuvre nemen de volgende werken een bijzondere plaats
in: de opera Rona, de balletten Dr. Atomicus en Teuta, vocaal-instrumentale composities
en concerten voor verschillende instrumenten met orkest of strijkorkest.
Krsto Papić (1933-2013), Kroatische filmregisseur, belangrijke vertegenwoordiger van de
'zwarte golf' in de Joegoslavische cinema.
Goran Paskaljević (1947) is een van de filmregisseurs die in de jaren tachtig
vernieuwingen in de Joegoslavische cinema brachten. Hij studeerde in Praag en zijn werk
staat sterk onder de invloed van Živojin Pavlović. Zijn films werden vertoond op de
belangrijkste internationale filmfestivals.
Svetolik Pašćan (1892-1971) was een Servisch componist en dirigent, vooral bekend als
koorleider. Als chef-dirigent van het Koor van Radio Belgrado bracht hij in 1946 Marić'
Three Folk Songs in première.
Milorad Pavić (1929-2009) is een belangrijke Servische schrijver en literatuurhistoricus.
Met zijn werk (vooral met zijn roman Hazarski rečnik (Het Chazaars woordenboek))
stichtte hij een belangrijke richting in de hedendaagse Servische literatuur, de zogenoemde
Byzantijnse richting (vanwege de Byzantijnse literaire bronnen die de basis van zulke
werken vormen).
Milena Pavlović-Barilli (1909-1945) was een van de interessantste en meest controversiële
Servische kunstenaressen van de 20ste eeuw. Als dochter van de Italiaanse
muziekwetenschapper en componist Bruno Barilli leefde zij tijdens haar jeugd zowel in
Servië als in Italië. Ze studeerde in Belgrado, München en Parijs, maar reisde door heel
Europa. Haar specifieke stijl werd gevormd door de cruciale invloeden van het surrealisme
en De Chirico. Ze had zelfstandige tentoonstellingen in belangrijke galeries in Londen,
Parijs, Rome, Florence, Den Haag. Prominente critici en theoretici schreven over haar
werk (onder wie ook Jean Cocteau). Vervolgens leefde zij in New York, waar ze
regelmatig haar schilderijen tentoon stelde. Ze ontwierp ook decors en kostuums voor
opera -en balletvoorstellingen (onder meer voor het ballet Sebastian van Menotti).
Geïnspireerd door een van haar schilderijen componeerde Menotti in 1953/4 de opera The
Saint of the Bleecker Street.
Miodrag Pavlović (1928-2014) was een van de meest toonaangevende Servische dichters.
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Hij ontwikkelde een zeer persoonlijk gebruik van metaforen in zijn modernistisch
georiënteerde poëzie. Zijn werk is vertaald in twintig talen en hij kreeg in 1987 de
onderscheiding Officier in de Orde van Kunst en Literatuur.
Živojin Pavlović (1933-1998) was een van de belangrijkste en meest succesvolle
filmregisseurs van de Joegoslavische Nieuwe Film en een van de oprichters van de 'zwarte
golf' van de Joegoslavische cinema. De sociale thematiek van de lagere klassen was
dominerend in zijn films. Voor zijn werk kreeg hij diverse prijzen op de filmfestivals in
Berlijn en Venetië. Sommige van zijn films mochten in Joegoslavië niet worden vertoond.
Arthur Penn werd beïnvloed door sommige scènes van Pavlović. Belangrijkste films:
Buđenje pacova (The Awakening of the Rats), Kad budem mrtav i beo (When I am dead
and white) en Zaseda (Ambush).
Borislav Pekić (1930-1992) was een van de invloedrijkste Servische schrijvers van de
laatste decennia van de 20ste eeuw. Als middelbare scholier stichtte hij een liberale partij
die door Tito strict verboden werd en hij zat 5 jaar in de gevangenis. Het grootste deel van
zijn leven leefde hij in Londen. In zijn omvangrijke werk staat de roman (in zeven boeken)
Zlatno runo (Het guiden vlies) centraal. In deze roman volgt Pekić een Aroemeense familie
sinds het tijdperk van het Oude Griekenland tot de 20ste eeuw.
Vlastimir Peričić (1927-2000) was de belangrijkste Servische muziektheoreticus. Hij
schreef veel (leer)boeken over verschillende muziektheoretische vakken. Als componist
was hij een volgeling van het neoclassicisme.
Vladislav Petković-Dis (1880-1917) was een van de meest getalenteerde Servische dichters
die gedichten schreef met stilistische sporen van het symbolisme. Hij kwam om als soldaat
tijdens de Eerste Wereldoorlog in de Ionische Zee.
Ivo Petrić (1931), Sloveens componist, navolger van het werk van Lutosławski en
Penderecki, de bekendste componist van aleatorische muziek in Slovenië.
Vladimir Petrić (1928), Servische regisseur, filmtheoreticus en professor aan de Harvard
University. Hij was founding curator of the Harvard Film Archive in de periode 19791998. Samen met Ljubica Marić bedacht hij in de jaren zestig het theatrale project van het
gesproken oratorium Word of Light. In 1967 regisseerde hij dat oratorium in Novi Sad.
Mihailo Petrov (1902-1983) was schilder en graficus, een van de belangrijkste artistieke
medewerkers van het avant-gardistische tijdschrift Zenit. Hij was de stichter van de
afdeling voor grafiek aan de Academie voor Toegepaste Kunst. Hij wordt gezien als een
van de belangrijkste Europese grafici van het expressionisme.
Aleksandar Petrović (1929-1994) was een van de meest belangrijke Servische en
Joegoslavische filmregisseurs. Hij was de oprichter van de Joegoslavische Nieuwe Film in
de jaren zestig van de vorige eeuw. Zijn films kregen ook een bijzonder internationaal
succes (Grand Prix du Jury in Cannes), twee achtereenvolgende Oscarnominaties voor de
beste buitenlandse film en de Prijs voor de beste film van het jaar in Frankrijk. Hij was ook
docent filmregie aan de Filmacademie van Belgrado. Vanwege de kritische opstelling in
zijn films werd hem na 1974 niet meer toegestaan in Joegoslavië te werken. Hij verhuisde
naar Parijs en werkte samen met Heinrich Böll als regisseur van de film Groepsportret met
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dame (met Romy Schneider in de hoofdrol). Zijn werk beïnvloedde de jongere generatie
Joegoslavische regisseurs, vooral Kusturica. Belangrijkste films: Tri (Three), Skupljači
perja (I even met some happy Gypsies), Biće skoro propast sveta (It rains in my village) en
Majstor i Margarita (Maestro and Margarita).
Nadežda Petrović (1873-1915) was een van de belangrijkste Servische beeldende
kunstenaars. Ze studeerde in München en Parijs en bracht nieuwe tendensen (fauvisme,
expressionisme) in de Servische beeldende kunst. Ze geldt als de stichter van de moderne
schilderkunst in Servië. Ze nam als verpleegster deel aan de Eerste Wereldoorlog en zo
kwam ze om.
Petar Petrović Njegoš (1813-1851) was de belangrijkste vorst van onafhankelijk
Montenegro en de meest belangrijke en invloedrijke Servische dichter van de romantiek.
Hij was een bijzonder slim politicus, legde goede relaties met andere Balkanlanden en
steunde de panslavistische beweging. Hij realiseerde radicale hervormingen in zijn land,
vooral op het gebied van het onderwijs. Hij schreef drie epen: Gorski vijenac (The
Mountain Wreath), Luča mikrokozma (The Microcosmic Light) en Lažni car Šćepan Mali
(De valse keizer Šćepan de Kleine). Deze werken worden gezien als mijlpalen van de
Servische literatuur.
Radomir Petrović (1923-1992) was een Servische componist met een belangrijk oeuvre
voor koor. Hij was geïnspireerd door de volksmuziek.
Rastko Petrović (1898-1949), de broer van Nadežda, was een van de meest originele
Servische schrijvers tussen de twee wereldoorlogen. Hij studeerde in Parijs en werkte als
diplomaat. Na de Tweede Wereldoorlog emigreerde hij naar de Verenigde Staten. Zijn
poëzie en proza werden beïnvloed door de expressionistische literatuur en de Servische
(Slavische) mythologie.
Zora Petrović (1894-1962) studeerde in Parijs en was jarenlang docente aan de Academie
voor Beeldende Kunsten in Belgrado. Zij behoort tot de vooraanstaande Servische
schilders en is bekend van haar portrettenserie en van monumentale figuratieve schilderijen
die invloed ondervonden van de middeleeuwse Servische schilderkunst. Ze schilderde rond
1955 het bekendste portret van Ljubica Marić.
Moša Pijade (1890-1957) studeerde beeldende kunst in Belgrado, München en Parijs. Al
tussen de twee wereldoorlogen sloot hij zich aan bij de Communistische Partij van
Joegoslavië en kreeg hoge politieke functies tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Hij
was de voorzitter van het Nationale Joegoslavische Parlement.
Vasko Popa (1922-1991) was de internationaal meest bekende Servische dichter. De basis
van zijn stijl ligt in het surrealisme, maar hij ontwikkelde een zeer persoonlijke poëtische
taal die soms ook verbindingen met traditionele volksgedichten heeft. Hij kreeg
verschillende prijzen over de hele wereld, inclusief de Europese Literatuurprijs in 1967 en
hij was kandidaat voor Nobelprijs.
Jovan Sterija Popović (1806-1856), dichter en een van de belangrijkste Servische
toneelschrijvers. Hij studeerde rechten in Slowakije en leefde en werkte in Belgrado als
inspecteur op het Ministerie van Onderwijs. Hij bracht belangrijke hervormingen in het
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onderwijs en schreef leerboeken. Ook stichtte hij de Servische Academie van Wetenschap
en Kunst. Zijn komedies zijn nog steeds zeer actueel en worden regelmatig gespeeld in
diverse Servische theaters.
Ljuba Popović (1934-2016) is een van de belangrijkste Servische schilders van de tweede
helft van de 20ste eeuw. Hij studeerde in Belgrado en leeft en werkt in Parijs. Zijn stijl is
een kleurrijke combinatie van surrealistische en naturalistische beelden.
Mića Popović (1923-1996) was een van de meest originele en onconventionele beeldende
kunstenaars van Servië. Als jonge student stichtte hij de Groep van Zadar, waarvan het
werk tegen het dogmatisme van het socialistisch realisme gericht was. Daarom werd het
hem onmogelijk gemaakt aan de Academie voor Beeldende Kunst af te studeren. Hij
emigreerde naar Parijs en na zijn terugkeer stichtte hij de richting Informel binnen de
Servische kunst. Later creëerde hij de schilderrichting genaamd 'het schilderij van de
taferelen'. Hij was ook een succesvol filmregisseur. Zijn belangrijkste films Čovek iz
hrastove šume (Man from the Oak Forest), Delije (The Toughs) en Hasanaginica
(Hasanaga's Wife) waren een aanmerkelijk onderdeel van de 'zwarte golf' binnen de
Nieuwe Joegoslavische Film van de jaren zestig.
Uroš Predić (1857-1953) was de belangrijkste vertegenwoordiger van het academisch
realisme in de Servische schilderkunst. Hij studeerde in Wenen en werkte enige tijd als
assistent-docent aldaar. Na zijn terugkeer naar Servië werd hij bekend als de portrettist van
alle belangrijke persoonlijkheden van het politieke en culturele leven.
Stanislav Preprek (1900-1982) leefde zeer bescheiden in de oude stad Petrovaradin (vlakbij
Novi Sad) in Vojvodina, Noord-Servië. Hij werkte als onderwijzer en als organist van de
plaatselijke kerk. Zijn veelzijdige compositorische oeuvre is nog niet helemaal bekend.
Branko Radičević (1824-1853) was een Servische dichter, een van de belangrijkste
romantici. Hij was de eerste dichter die de door Vuk Karadžić hervormde taal gebruikte
voor zijn gedichten en poëmen. Heel veel componisten schreven liederen op zijn verzen.
Zijn populairste poëem was Đački rastanak (Het afscheid van de leerlingen). Geïnspireerd
door dit poëem componeerde Ljubica Marić in 1947 haar pianosuite Brankovo kolo
(Branko's Round Dance).
Dušan Radić (1929-2010) was een van de belangrijkste Servische componisten van
grootschalige vocaal-instrumentale composities (hij heeft tien cantates en oratoria
geschreven). Hij componeerde muziek op bijna alle gedichten van de Servische dichter
Vasko Popa. Het begin van zijn loopbaan (in de jaren vijftig) werd gekenmerkt door een
sterk persoonlijke stijl, waarmee hij op basis van het 'heidense expressionisme' van
Stravinsky de polystilistische structuur van zijn composities bouwde. Zijn stijl was zo
vernieuwend voor de Servische muziek dat die het socialistisch realisme hielp verdrijven.
Maar zijn composities uit die tijd waren te moeilijk voor het niveau van de uitvoerenden,
zodat ze vaak veel problemen veroorzaakten. Ook onder politiek aspect werden zijn
composities niet echt verwelkomd (vanwege te veel 'westerse invloeden'). Dat waren de
redenen waarom Radić een andere, veel mildere stijl koos, gebaseerd op het neoclassicisme
met een aantal elementen van de archaïsatie in navolging van Ljubica Marić. Hij
componeerde ook muziek voor grote Hollywoodproducties zoals Long Ships en Ghengis
Khan, en ook voor een film van Andřej Vajda. Belangrijkste werken: Spisak (The List)
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voor sopraan, mezzosopraan en kamerensemble; Opsednuta vedrina (Obsessed Clarity)
voor gemengd koor, twee piano’s en slagwerk; Ćele kula (The Scull-Tower), cantate voor
solisten, koor en orkest; Oratorio profano voor solisten, acteurs, twee koren en groot
orkest.
Vladan Radovanović (1932) geldt als een van de meest prominente avant-gardistische
componisten van Servië. In de jaren vijftig was hij bezig met minimalistische
muziekstructuren en daarna met de micropolyfonie en de techniek van de clusters. Hij is
ook dichter en beeldend kunstenaar en hij combineerde alle drie de kunstvormen in een
synthetisch kunstwerk.
Stevan Raičković (1928-2008) was een van de meest prominente Servische dichters na de
Tweede Wereldoorlog. Zijn poëzie wordt gekenmerkt door een specifiek lyrisme, dat vaak
door de natuur is geïnspireerd.
Stanojlo Rajičić (1910-2000) studeerde piano en compositie (bij Josef Suk) aan het
Staatsconservatorium van Praag en vervolgde zijn studie piano daarna in Wenen. Na zijn
terugkeer naar Belgrado werd hij docent compositie aan de Muziekacademie. In zijn lange
pedagogische carrière heeft hij zich ontwikkeld tot de meest invloedrijke en
gezaghebbende docent compositie in Servië. Als componist was hij een sterke
propagandist van het neoclassicisme.
Milan Rakić (1876-1938) is al tijdens zijn studie in Parijs in contact gekomen met het
symbolisme. Dat had de voornaamste invloed op zijn eigen poëzie, die vaak ook
patriottische elementen bezat.
Primož Ramovš (1922-1999), Sloveens componist, componeerde werken onder de invloed
van de aleatorische werken van Lutosławski.
Marko Ristić (1902-1984), dichter, was de stichter van de surrealistische beweging in
Servië. Hij was bevriend met André Breton, hij introduceerde het surrealisme in Servië in
1924 (in hetzelfde jaar waarin Breton zijn Manifest van het surrealisme schreef) en hij
schreef in de eerste surrealistische tijdschriften zoals La Révolution surréaliste, Le
Surréalisme au service de la Révolution en Le Surrealisme A.S.D.L.R. In 1931 richtte hij
het eerste (en enige) surrealistische tijdschrift in Servië op, NDIO (Nadrealizam danas i
ovde (Het surrealisme hier en nu)). Met een aantal brieven en teksten gaf hij steun aan
André Breton bij het schrijven van zijn Tweede Manifest van het Surrealisme. Zijn
belangrijkste werken: Nox microcosmica (verzamelde gedichten, geschreven tussen 1923
en 1953), Turpituda (1938), Svedok i saučesnik (De getuige en de medeactivist, 1970).
Milan Ristić (1908-1982) was een van de belangrijkste Servische componisten van
symfonische muziek (negen symfonieën) en de laatste Servische leerling van Alois Hába
(tussen 1937-39). Als componist van microtonale muziek had Ristić tussen de twee
wereldoorlogen aanzienlijk succes op de festivals van hedendaagse muziek (bijvoorbeeld
op het ISCM-festival in Londen, 1938). Hij hield zich langer met de expressionistische
stilistische elementen bezig dan de andere Servische componisten (tot 1945, toen ook hij
de richtlijn van het zogenoemde socialistisch realisme moest volgen). Hij was historisch
gezien ook een van de eerste componisten die het neoclassicisme invoerde in de Servische
muziek, hoewel hij tot het eind van zijn loopbaan de dodecafonie in zijn muziek gebruikte.
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Esad Rizvanolli (1936), een componist uit Kosovo. Hij studeerde aan de Muziekacademie
van Belgrado, onder anderen ook bij Ljubica Marić.
Toma Rosandić (1878-1958) was een prominente Servische beeldhouwer. Hij studeerde in
Venetië en in Wenen. Hij leefde en werkte in verschillende Europese steden en stelde zijn
werk daar regelmatig tentoon. Hij was de eerste directeur van de Academie van Beeldende
Kunsten in Belgrado.
Meša Selimović (1910-1983) verwief met zijn romans Derviš i smrt (De dervisj en de
dood) en Tvrđava (De vestiging) de status van een van de grootste Servische schrijvers van
de 20ste eeuw. Zijn intieme psychologische proza, vaak gesitueerd in de tijden van de
Turkse bezetting van de Balkan, zijn uniek in de Servische en Joegoslavische literatuur.
Zijn werk is vertaald in diverse talen en hij werd gezien als een kandidaat voor de
Nobelprijs.
Ljubomir Simović (1935) is een van de belangrijkste Servische dichters en toneelschrijvers
van de tweede helft van de 20ste eeuw. Zijn drama's Hasanaginica (Hasanaga's Wife),
Čudo u Šarganu (The Miracle in Shargan) en Putujuće pozorište Šopalović (Traveling
theatre Šopalović) worden gezien als de belangrijkste Servische toneelwerken. Deze
drama's werden over de hele wereld gespeeld.
Josip Slavenski (1896-1955) werd geboren in Čakovec, het huidige Kroatië, als Josip
Štolcer. Onder de invloed van het panslavisme veranderde hij zijn achternaam in de jaren
twintig. Voor de Eerste Wereldoorlog studeerde hij compositie aan de Franz Liszt
Muziekacademie te Boedapest bij Zoltán Kodály en hij kreeg ook lessen van Béla Bartók.
Hij reisde samen met hen in de zuidelijke gebieden van toenmalig Oostenrijk-Hongarije
(het huidige Noord-Kroatië en Noord-Servië) tijdens hun etnomusicologische expedities.
Na de Eerste Wereldoorlog studeerde hij verder compositie bij Vítězslav Novák aan het
Staatsconservatorium van Praag, waar hij zijn diploma behaalde. Een studiejaar (1926/7)
verbleef hij in Parijs, waar hij de meest intensieve muzikale contacten had met de
componisten van de groep Les Six. Tussen de twee wereldoorlogen werden zijn
composities op belangrijke Europese podia uitgevoerd, onder andere tijdens de festivals in
Donaueschingen, de ISCM-festivals in Venetië en Baden-Baden, met als toppunten de
uitvoering van zijn orkestcompositie Balkanophony o.l.v. Erich Kleiber en het contract met
de uitgever Schott. Hij was de eerste internationaal erkende componist van toenmalig
Joegoslavië. Hij had zelf een grote kennissenkring van internationale kunstenaars, onder
wie Bartók, Kodály, Janáček, Ravel, Schönberg, Poulenc, Schreker en Vítězslav Novák. In
Belgrado doceerde hij compositie, eerst aan de Muziekschool en daarna (na de Tweede
Wereldoorlog) aan de Muziekacademie. Zijn compositorische stijl stond sterk onder
invloed van Bartók en Kodály, maar later ontwikkelde hij zijn eigen stijl. Zijn belangrijkste
werken: Simfonija Orijenta (Symphony of the Orient) voor solisten, gemengd koor en
orkest; orkestcomposities Balkanofonija (Balkanophony), Haos (The Chaos), Muzika za
orkestar (Music for Orchestra), Četiri balkanske igre (Four Balkan Dances); Muzika u
prirodnom tonskom sistemu (Music in the Natural Tonal System) voor elektronische
microtonale instrumenten; vijf strijkkwartetten; twee vioolsonaten Sonata religiosa en
Slavenska sonata (Slavonic sonata), koorwerken en liederen.
Ljubica Sokić (1914-2009) was een leerling van de Parijse schilderkunst. Haar stilistische
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oriëntatie liep van het postimpressionisme tot het postkubisme en zij is een van de meest
subtiele Servische schilders.
Mladen Srbinović (1925-2009) was een van de schilders van de groep van 'het schilderij
van de taferelen'. Later schilderde hij vooral abstracte werken.
Stevan Sremac (1855-1906) was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het
realisme in de Servische literatuur. Hij had een bijzonder gevoel voor humor dat hij vaak
gebruikte in zijn verhalen en romans. Zijn belangrijkste werken zijn meerdere malen
verfilmd.
Jelka Stamatović Nikolić (1895-1983) was een van de belangrijkste Servische
concertzangeressen tussen de twee wereldoorlogen en een van de invloedrijkste
zangpedagoge na 1945.
Bora Stanković (1876-1927) wordt gezien als een van de belangrijkste Servische
prozaschrijvers. In zijn romans, vooral gekenmerkt door het realisme, voegde hij de
psychologische elementen van de moderne tendensen uit de Europese literatuur toe. Op
zijn toneelstuk Koštana componeerde Petar Konjović zijn gelijknamige opera.
Kornelije Stanković (1831-1865) is geboren en getogen in het Servische deel van de stad
Boeda (waar sinds de grootste volksverhuizing van het begin van de 18e eeuw veel Serviërs
leefden) en studeerde muziek in Pest en Wenen. In Wenen kwam hij in contact met jonge
Servische intellectuelen, die hem enthousiast maakten voor panslavistische ideeën. In de
periode 1855-1857 noteerde en harmoniseerde hij de kerkgezangen in de Mitropolija (het
aartsbisdom) van Sremski Karlovci – Karlovačko pojanje (Gezang uit Karlovci). De laatste
jaren van zijn leven heeft hij in Belgrado doorgebracht. Daar was hij actief als
koordirigent.
Ivana Stefanović (1948) is de dochter van de muziekwetenschapper Pavle Stefanović. Zij
heeft als kind thuis muziek van Marić gehoord, gespeeld door de componiste zelf. Zij
studeerde compositie bij Enriko Josif en koos vroeg voor de stijl vol met elementen van
archaïsatie volgens Marić. Toch hield zich ook bezig met elektronische en radiofonische
muziek. Tussen 2002 en 2006 was ze artistiek directeur van Belgrade Music Festival
(BEMUS) en in de Servische regering van 2007/8 was ze de hoofdadviseur van de minister
van cultuur.
Pavle Stefanović (1901-1985), Servische filosoof, estheticus, muziekwetenschapper en
essayist, een van de belangrijkste intellectuelen in de 20ste eeuw in Servië. Hij was een van
de meest gezaghebbende Servische promotors van de hedendaagse muziek na de Tweede
Wereldoorlog. Hij steunde jonge componisten en was decennia lang bevriend met Ljubica
Marić. Over haar muziek schreef hij diverse essays.
Petar Stajić (1915-2008), Servische componist, een van de leden van de Groep van Atonale
Componisten uit de jaren veertig en een van de weinige componisten die dodecafonie
gebruikten.
Petar Stojanović (1877-1957) was de belangrijkste Servische componist van instrumentale
muziek in de eerste helft van de 20ste eeuw en de meest productieve componist van de
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muzikale romantiek. Hij werd geboren in Boedapest, studeerde muziek in zijn
geboorteplaats en in Wenen en was destijds een bekende violist met een internationale
carrière. Sinds 1925 leefde en werkte hij in Belgrado.
Milana Stojadinović Milić (1962), Servische componiste. Haar werk staat onder
aanzienlijke invloed van Ljubica Marić, vooral op het gebied van toepassing van de
modaliteit.
Ivan Studen (1929-2008), Joegoslavische toneelschrijver, geïnspireerd door de
middeleeuwse thematiek.
Jovan Šajnović (1924-2004), Servische dirigent. Hij was directeur en chef-dirigent van de
operahuizen in Belgrado en Zagreb, en ook van het Symfonieorkest van Sarajevo. Hij
doceerde directie aan de Muziekacademie van Belgrado. Ljubica Marić gaf hem in de jaren
veertig les op de middelbare muziekschool en componeerde voor hem Sketches voor piano.
Slobodan Šijan (1952) is een filmregisseur die de twee populairste cultfilms van de
Servische cinema maakte: Ko to tamo peva (Wie zingt daar zo) en Maratonci trče počasni
krug (The Marathon), beide gebaseerd op toneelwerken van Dušan Kovačević. De film Ko
to tamo peva (Wie zingt daar zo) kreeg de publieksprijs op het Internationaal Filmfestival
in Rotterdam in 1982.
Sava Šumanović (1896-1942) studeerde beeldende kunsten in Parijs en woonde daar het
grootste deel van zijn leven. Zijn werk stond aanvankelijk onder invloed van het kubisme,
maar later ontwikkelde hij zijn eigen stijl, die als expressionistisch lyrisme werd
beschreven. Hij werd gedood door de Kroatische fascisten in zijn geboorteplaats.
Ivan Tabaković (1898-1977) was een van de belangrijkste Servische schilders en grafici
van de 20ste eeuw. Hij sloot zich aan bij diverse groepen van beeldende kunstenaars die
stilistisch worden gezien als moderne traditionalisten. Hij doceerde aan de Academie van
Beeldende Kunst te Belgrado en stelde zijn werk in verschillende Europese steden tentoon.
Marko Tajčević (1900-1984) studeerde compositie in Zagreb en Wenen. Hij was docent
compositie aan de Muziekacademie in Belgrado. Hij baseerde zijn eigen stijl op de
volksmuziek van de Balkan en stond enigszins onder invloed van Moesorgski. Zijn oeuvre
bevat vooral koorwerken, liederen en pianominiaturen, waarvan Sedam balkanskih igara
(Seven Balkan Dances) een van de internationaal meest uitgevoerde Servische composities
is.
Ivo Tijardović (1895-1976), Kroatische componist en dirigent, vooral bekend als
componist van operettes.
Stevan Todorović (1832-1925) studeerde schilderkunst in Wenen en München. Zijn stijl
liep uiteen van romantiek tot realisme. Hij maakte portretten van de belangrijkste
Servische politici en van de leden van de koninklijke familie.
Vlastimir Trajković (1947-2017) was een van de vooraanstaande Servische componisten.
Hij studeerde in Belgrado en in Parijs bij Messiaen en werd destijds zeer door hem
geprezen. Hij bracht als een van de eerste componisten postavant-gardistische muzikale
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stromingen in de Servische muziek, zoals een bepaalde versie van het minimalisme. Zijn
eerste compositorische fase wordt gekenmerkt door de zogenoemde non-espressivostijl.
Later adopteerde hij elementen van het (neo)impressionisme. Hij was docent compositie
aan de Muziekacademie te Belgrado en hij was de enige leraar van Isidora Žebeljan.
Belangrijkste werken: Duo voor piano en orkest, Nocturnes voor instrumentaal septet,
Arion voor gitaar en strijkers, Les Cloches, suite voor piano, Dan (The Day), vier hymnen
voor orkest, Concerto for viola and orchestra.
Lazar Trifunović (1929-1983) was een van de invloedrijkste Servische kunsttheoretici. Hij
doceerde aan de Faculteit voor Filosofie in Belgrado en was directeur van het Nationale
Museum.
Božidar Trudić (1911-1989), Servische componist, vertegenwoordiger van het muzikale
romantisme. Hij was docent compositie in Sarajevo.
Vladimir Veličković (1935) is een van de belangrijkste Servische schilders na de Tweede
Wereldoorlog. Sinds 1966 leeft hij in Parijs, waar hij doceert aan de Academie van Schone
Kunsten. Zijn schilderijen zijn vaak apocalyptische visioenen van de wereld met de
elementen van het naturalisme. Hij kreeg diverse internationale prijzen en werd lid van de
Franse Academie van Wetenschappen en Kunst.
Stanislav Vinaver (1891-1955), dichter en schrijver, een belangrijke vertegenwoordiger
van het expressionisme in de Servische literatuur en een van de meest avant-gardistisch
georiënteerde schrijvers tussen de twee wereldoorlogen.
Milan Vlajin (1912-1976), Servische componist, beïnvloed door de volksmuziek van de
Balkan en het neoclassicisme.
Ivo Vojnović (1857-1929) was een van de belangrijkste Servo-Kroatische toneelschrijvers
tijdens het fin de siècle. Veel van zijn toneelwerken met historische thematiek zijn als
opera getoonzet, zowel door Servische als Kroatische componisten.
Vojislav Vučković (1910-1942) studeerde compositie (1929-1933) aan het
Staatsconservatorium van Praag, eerst bij Rudolf Karel en daarna bij Josef Suk, en volgde
ook directielessen bij Nikolay Malko. Later heeft hij ook een doctoraalstudie
muziekwetenschappen aan de Universiteit van Praag afgerond. Zijn eerste composities
(tijdens de studie) waren in het atonale systeem van Schönberg en het microtonale systeem
van Hába geschreven en ze hadden succes bij de uitvoeringen in Praag (First Symphony)
en in Londen tijdens het ISCM-festival (Dve pesme (Two Songs) voor sopraan en
blaastrio). Maar onder heel sterke invloed van het communisme veranderde hij zijn
muziektaal zeer radicaal in de richting van volksmuziek en muziek voor de massa.
Aleksandar Vučo (1897-1985) was een van de belangrijkste surrealistische dichters en
schrijvers van Joegoslavië. Hij studeerde in Parijs en sloot zich vroeg aan bij de
surrealistische beweging. Hij schreef poëzie, romans en literatuur voor kinderen.
Mihailo Vukdragović (1900-1986), Servische componist en dirigent, die in Praag heeft
gestudeerd. Belangrijke vertegenwoordiger van het socialistisch realisme in de Servische
muziek.
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Lordan Zafranović (1944), Kroatisch filmregisseur. Hij studeerde in Praag en werd
beïnvloed door het werk van Visconti. In zijn documentaires en speelfilms, die op
belangrijke internationale filmfestivals werden vertoond, bekritiseerde hij het fascistische
verleden van Kroatië. Daarom waren zijn films verboden in het jonge onafhankelijke
Kroatië in de jaren negentig van de 20ste eeuw. In die tijd leefde hij als emigrant in Praag
en Parijs.
Živojin Zdravković (1914-2001) was een van de belangrijkste Servische dirigenten van de
tweede helft van de 20ste eeuw. Hij studeerde in Praag bij Václav Talich en was na de
Tweede Wereldoorlog decennialang chef-dirigent van het Belgrado Symfonieorkest en het
Symfonieorkest van Radio-Belgrado. Hij was de oprichter van het Symfonieorkest van
Cairo en docent directie aan de Muziekacademie van Belgrado. Živojin Zdravković
dirigeerde de première van de cantate Songs of Space van Ljubica Marić.
Radovan Zogović (1907-1986), dichter, was de ideoloog achter de doctrine van het
socialistisch realisme in Joegoslavië na de Tweede Wereldoorlog.
Tomislav Zografski (1934-2000), Macedonische componist. Hij studeerde in Belgrado en
ontwikkelde zijn muzikale stijl onder de invloed van de volksmuziek van de Balkan.
Isidora Žebeljan (1967) is nu de meest prominente Servische componist en de succesvolste
Servische componist aller tijden in het buitenland. Zij kreeg onder meer opdrachten van de
Biënnale van Venetië, van de Academy of Saint Martin in the Fields, Berlin Philharmonic
Foundation, de Bregenzer Festspiele, Accademia musicale Chigiana Siena, London Brass,
het Brodsky Kwartet en het Nederlands Kamerkoor. Haar muziek baseert zich op de
complexiteit van ritme en melodie, afkomstig uit de volksmuziek van de verschillende
etnische groepen op de Balkan. Zij studeerde compositie aan de Muziekacademie van
Belgrado bij Vlastimir Trajković (een leerling van Messiaen) en ze doceert compositie aan
datzelfde instituut. Haar muziek wordt uitgegeven door Ricordi Milano.
Želimir Žilnik (1942) is een van de meest controversiële filmregisseurs van Servië. Hij was
een van de meest provocerende auteurs van de Joegoslavische 'zwarte golf' in de filmkunst.
Zijn film Rani radovi (Early works) heeft de Gouden Beer gekregen voor de beste film op
het Filmfestival van Berlijn in 1969, maar werd in Joegoslavië onmiddellijk verboden. Hij
kon in Joegoslavië ook geen films meer maken en daarom ging hij naar Duitsland. Ook
daar maakte hij provocerende films (bijvoorbeeld over de rode baretten), die ook in
Duitsland werden verboden. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is hij als filmmaker
weer in Joegoslavië bezig, waar hij nog steeds provocerende films maakt (zoals Marble
Ass, een speelfilm over travestieten in Belgrado). Zijn documentaires kregen ook diverse
prijzen op verschillende internationale festivals (Oberhausen).
Milenko Živković (1900-1964) studeerde muziek in Leipzig en in Parijs (bij Vincent
d’Indy). In zijn stijl zijn twee richtingen duidelijk aanwezig: elementen van de
volksmuziek en een expressionistische oriëntatie. Zijn werken werden beïnvloed door de
muziek uit de 'Russische periode' van Stravinsky en hij was de eerste Servische componist
die deze esthetische elementen in de jaren dertig naar de Servische muziek bracht. Zijn
activiteiten waren veelzijdig: hij was dirigent, muziekrecensent, muziekwetenschapper,
etnomusicoloog, stichter van de Vereniging van Servische Componisten en geliefd
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compositiedocent aan de Muziekacademie van Belgrado: bij hem studeerden veel
belangrijke Servische en Macedonische componisten, onder wie Enriko Josif en Dušan
Radić.
Mirjana Živković (1935) studeerde compositie in Belgrado en in Parijs (bij Messiaen en
Nadia Boulanger). Na haar eerste compositorische fase, die gekenmerkt werd door
atonaliteit en dodecafonie, vond ze de archaïsche elementen in de oude traditie van de
volksmuziek van de Balkan zeer inspirerend. Haar eerste op zo’n manier geschreven werk,
Basma (Incantation) voor mezzosopraan en vier pauken, kreeg in 1969 de eerste prijs op
het internationale concours in Fontainebleau. Zij schrijft vooral kamermuziek.
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SAMENVATTING
TRANSFORMATIES VAN VOLKSMUZIEK VAN DE WESTELIJKE
BALKAN EN DE SERVISCHE OCTOËCHOS
(BYZANTIJNSE KERKMUZIEK)
IN HET OEUVRE VAN LJUBICA MARIĆ
Ljubica Marić werd geboren op 18 maart 1909 in Kragujevac (het toenmalige Koninkrijk
Servië). Haar familie verhuisde in 1910 met haar naar Belgrado. In 1913 nam haar vader
als gemobiliseerd officier deel aan de Tweede Balkanoorlog. Hij is dat jaar omgekomen in
een gevecht in Oost-Servië. In 1925 begon Ljubica Marić haar muziekopleiding aan de
Muziekschool van Belgrado. Ze studeerde viool en compositie (bij Josip Slavenski) en ze
behoort tot de eerste generatie componisten die het einddiploma compositie in Belgrado
behaalde. In 1929 ging zij naar Praag om compositie te studeren. Zij werd meteen
aangenomen aan de postacademische studie bij Jozef Suk. In Praag studeerde Marić ook
directie bij Nikolay Malko. Daarnaast studeerde zij in 1933 in Berlijn een jaar piano bij
Emil Seling. Na uitvoeringen van haar werken op de festivals van hedendaagse muziek in
Amsterdam en Straatsburg (in 1933) keerde zij terug naar Belgrado. In 1936 begon ze haar
studie aan de Afdeling Microtonale Muziek van het Staatsconservatorium te Praag bij
Alois Hába. In 1938 ging zij definitief terug naar Belgrado, waar ze tot haar dood woonde.
In de periode tussen 1932 en 1945 was ze actief als dirigente. Ze dirigeerde onder meer
orkesten in Tsjechoslowakije (het Radio Symfonie Orkest van Praag, als eerste vrouw),
Frankrijk en Servië. Sinds 1938 doceerde zij muziektheorie aan de Muziekschool
‘Stanković’ te Belgrado en daarna (1945-67) was ze professor aan de Muziekacademie in
dezelfde stad. In 1963 werd ze gekozen tot lid van de Servische Academie voor
Wetenschap en Kunst. Zij is overleden op 17 september 2003 in Belgrado.
De plaats van Ljubica Marić als een van de belangrijkste Servische componisten was aan
het eind van de jaren zestig van de 20e eeuw al als zodanig geaccepteerd in de Servische
muziekgeschiedenis. Dat manifesteerde zich in frequente uitvoeringen van haar werken op
concerten in Servië, voormalig Joegoslavië en in het buitenland (Oostenrijk, Ierland,
Groot-Brittannië, Duitsland), in veelvuldige uitzendingen van opnamen daarvan op radio
en televisie en in de onveranderlijke aanwezigheid van de biografie en vermelding van het
oeuvre van de componiste in leerboeken over muziekgeschiedenis voor muziekscholen en
conservatoria en in algemene en muziekencyclopedieën van toenmalig Joegoslavië.
Hoewel in een aantal Servische en Joegoslavische publicaties de biografie van Ljubica
Marić wordt besproken, dus ook de jaren van haar studie in Praag en Berlijn en de
uitvoering van haar muziek op festivals voor hedendaagse muziek tussen de twee
wereldoorlogen, worden die analyses van haar oeuvre en haar belang als componiste voor
de Servische muziek voornamelijk bezien vanuit het standpunt van haar rijpe creatieve
periode, aangekondigd met de cantate Pesme prostora (Songs of Space) uit 1956 en de
cyclus Muzika oktoiha (Music of Octoëchos). Dat alles was er ook de oorzaak van dat in de
tijd van voormalig Joegoslavië (dus tot 1991) slechts een selectie van de composities van
Marić werd uitgegeven: alleen haar tussen 1945 en 1964 ontstane composities. Veel van
die uitgaven waren later moeilijk te vinden, zodat een paar van die composities vergeten
zijn geraakt.
Uit al het aangevoerde dringt zich de conclusie op dat het oeuvre van Ljubica Marić tot het
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begin van de jaren negentig van de vorige eeuw verre van volledig bekend was, maar dat
de wel bekende werken van grote betekenis werden geacht. Er bestond geen kritische lijst
van werken met een heldere nomenclatuur, waardoor er in de literatuur over Marić geen
duidelijk onderscheid werd gemaakt tussen de compositorische fasen, hoewel daarover
bepaalde, onvoldoende gedifferentieerde aanduidingen bestonden. Zelfs in meer
gedetailleerde analyses van een deel van haar werk werd de ontwikkeling in het
compositieprocédé van de componiste niet opgemerkt. Die benadering van het oeuvre van
Marić heeft zich voortgezet in de receptie en acceptatie van haar nieuwere, gedurende de
jaren tachtig en negentig ontstane composities, die op een paar zeldzame uitzonderingen
(de teksten van Enriko Josif en Melita Blagojević)796 na volkomen onopgemerkt bleven in
de muziekkritiek en –essayistiek. De uitvoeringen ervan bleven zonder aanduiding dat het
ging om een nieuwe en mogelijk andere compositorische fase.
De verdere ontwikkeling van de internationale bekendheid en kwalificatie van het oeuvre
van Ljubica Marić begon op het concertpodium, in 1993 in Amsterdam. Sindsdien werd
haar kamermuziek elk jaar op verschillende concertpodia in Amsterdam uitgevoerd en tot
2000 organiseerden Stichting Barka en Muziekcentrum De IJsbreker een tiental concerten
met haar muziek. Daarop volgden ook andere vormen van presentatie van haar muziek,
zoals publicaties van cd’s. De belangrijkste gebeurtenis in de zin van de presentatie en
publicatie van haar muziek vond plaats in 1997, toen de componiste een contract tekende
met uitgeverij Furore Verlag uit Kassel met betrekking tot het publiceren van haar
volledige muzikale oeuvre. Zo werd Ljubica Marić de eerste Servische componist van wie
alle muziekwerken buiten Servië werden uitgebracht.
De interesse in de muziek van Marić bleef ook na haar dood bestaan. Chandos Records
bracht in 2004 een cd uit met haar orkestmuziek (CHAN 10267H). Die interesse bereikte
haar hoogtepunt in 2009, toen de honderdste geboortedag van de componiste werd gevierd.
Dat was het eerste jubileum van een componist in de hele geschiedenis van Servië dat
organisatorisch gezien werd verheven tot het niveau van de regering van de republiek. De
viering vond plaats onder auspiciën van de UNESCO, wat ook uniek was in de Servische
muziekgeschiedenis.
Ljubica Marić heeft gedurende haar leven, en wel in de periode van 1928 tot 1996, in totaal
39 composities geschreven, waarvan er 32 bewaard zijn gebleven. Bezien vanuit het
standpunt van muzikale genres kunnen haar composities in de volgende groepen worden
ingedeeld: 3 cantates voor solisten of koor met orkest, 4 composities voor symfonieorkest,
3 concertante werken voor solisten en (kamer- of symfonie)orkest, 5 koorwerken
(waaronder 8 korte composities voor kinderen), 11 kamermuziekwerken, 3 composities
voor stem en piano, 6 cycli voor piano solo (inclusief 1 cyclus voor kwarttoonpiano), 3
composities voor andere solo-instrumenten (respectievelijk voor viool, fluit en cello) en 1
cyclus van muzikale improvisaties, opgenomen op magneetbanden. Furore Verlag uit
Kassel heeft 29 van haar composities uitgegeven.

Enriko Josif, ‘Beogradska muzička hronika, Muzička moderna’, (Belgradose muziekkroniek, Muzikaal
modernisme), Politika, Belgrado, 12 maart 1985; Melita Blagojević, ‘Najnovije delo Ljubice Marić:
recitativna kantata Iz tmine pojanje’ (Het nieuwste werk van Ljubica Marić: de recitativische cantate ‘From
the Darkness Chanting’), in Zvuk no. 3, Sarajevo, 1984.
796
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Gezien de stilistische eigenschappen van de werken van Marić kan haar gehele oeuvre in
vijf afzonderlijke fasen worden verdeeld:
1. Vroege fase, tijdens haar studie en kort daarna (1928-1944);
2. Fase van de verwijde tonaliteit, klankveldtonaliteit, modaliteit en
Balkanvolksmuziek (1944/5-1955);
3. Rijpe fase of de fase van Octoëchos (1956-1967);
4. Fase van de geïmproviseerde muziek (1968-1975);
5. Laatste fase ((1976)1983-1996).
De VROEGE FASE omvat de jaren van haar muziekstudie in Belgrado en Praag, evenals
een korte periode na haar terugkeer naar Belgrado in 1938. In historisch opzicht omvat die
de periode van economische bloei van twee staten die na de Eerste Wereldoorlog waren
ontstaan - het Koninkrijk Joegoslavië en de Republiek Tsjechoslowakije - en ze duurde tot
vlak voor het eind van de Tweede Wereldoorlog. Op grond van de toenmalige
veranderingen in het leven van Ljubica Marić, die hun uitwerking hadden op haar oeuvre,
kan deze fase in vier subfasen worden onderverdeeld. In stilistisch opzicht kunnen de
subfasen wat betreft de aanwezige muzikale invloeden op de volgende manier worden
aangeduid: eerste subfase - toepassing van elementen uit de Balkanvolksmuziek en de
modaliteit (van de West-Europese traditie); tweede subfase - atonaliteit; derde subfase microtonaliteit en athematiek; vierde subfase - atonaliteit en gedeeltelijk athematiek. In de
werken van haar vroege fase waren twee invloedsrichtingen vertegenwoordigd: de invloed
van de toepassing van elementen van de Balkanvolksmuziek (vooral pentatoniek en
modaliteit) en de invloed van de avant-gardistische aspiraties van de Europese muziek
tussen de wereldoorlogen (atonaliteit, microtonaliteit en athematiek).
De TWEEDE FASE of DE FASE VAN DE VERWIJDE TONALITEIT EN
KLANKVELDTONALITEIT, MODALITEIT EN BALKANVOLKSMUZIEK omvat
chronologisch gezien de jaren van vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog en het
decennium daarna, die in de cultuurgeschiedenis van Servië en Joegoslavië worden
aangeduid als de periode van het socialistisch realisme. Binnen het kader van deze fase
onderscheiden we drie subfasen: 1. subfase van exploitatie van de klankveldtonaliteit en
het onderzoek van Byzantijnse modi; 2. subfase van socialistisch realisme en folklore en 3.
subfase van de eerste integratie van artistieke oriëntaties. Als muzikaal voorbeeld voor het
ontstaan van de werken uit haar eerste subfase dienden de pianowerken uit de late creatieve
periode van Scriabin. Dat heeft vooral betrekking op zijn concept van dissonante
samenklankrelaties in de opbouw van een harmonische structuur, het harmonische veld. De
tweede subfase voldoet volledig aan de criteria van de communistische dictatuur in de
cultuur, bekend als het socialistisch realisme. Ljubica Marić heeft de tien jaar na de
Tweede Wereldoorlog doorgebracht met het bestuderen van de volksmuziek van de
westelijke Balkan. Vaak koos ze voor haar werken melodieën met de voor de
Balkanvolksmuziek typerende melodische, ritmische en metrische kenmerken: de
overmatige secunde, een asymmetrisch metrum en de horizontale polymetrie. De derde
subfase van de tweede fase brengt de eerste artistieke integratie in het oeuvre van Marić.
Die integratie betekent vooral een samenvatting en vereniging van de muzikale invloeden
tot op dat moment binnen een muziekwerk, vooral van de elementen van de
Balkanvolksmuziek en de atonaliteit, niet om een eclectische uiteenzetting van
verschillende invloeden.
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De DERDE of RIJPE FASE of de FASE VAN OCTOËCHOS betekent een culturele en
esthetische breuk met de ideologische doctrine van het socialistisch realisme in de muziek,
zoals deze in voormalig Joegoslavië gold. Ljubica Marić was een voortrekster van deze
breuk die direct begon met de uitvoering van haar cantate Songs of Space. Aangezien het
gebruik van melodieën uit de kerkelijke bundel Octoëchos (van Byzantijnse oorsprong)
voor de melodisch-harmonische basis van de composities de fundamentele stilistische
karakteristiek van deze fase is, kan deze, op basis van de aard van het gebruik van die
kerkgezangen, verdeeld worden in twee subfasen: 1. subfase vóór het structurele gebruik
van melodieën uit Octoëchos en 2. subfase van structureel gebruik van melodieën uit
Octoëchos voor de totale melodisch-harmonische opbouw van composities. De Octoëchos
is een verzameling van liturgische gezangen, verdeelt in acht melodische modi. Elke
modus van de Octoëchos wordt gevormd door een reeks melodische formules. Een modus
heeft een aantal verschillende formules – zij zijn het melodische materiaal van alle
Octoëchosgezangen.
Gedurende deze compositorische fase van Ljubica Marić ontstonden haar belangrijkste
composities: de cantate Songs of Space, Passacaglia voor symfonieorkest en de cyclus
Muzika oktoiha (Music of Octoëchos). Deze laatste bestaat uit de orkestwerken Oktoiha I
(Octoïcha 1), Vizantijski koncert (Byzantine Concerto) voor piano en orkest, de cantate
Prag sna (The Threshold of Dream) en de compositie voor kamerorkest Ostinato super
thema Octoïcha.
De cantate Songs of Space voor gemengd koor en orkest uit 1956 vormt een noviteit in het
oeuvre van Marić en ook in de Servische muziek, vanwege de esthetisch-artistieke inhoud.
De componiste nam als tekst voor haar cantate epitafen van grafmonumenten van de
Bogomielen, een middeleeuwse christelijke geloofsrichting in Bosnië-Herzegovina, die
daar in de periode van de 12e tot de 16e eeuw de officiële staatsgodsdienst vormde. Die
epitafen zijn uitingen van de fundamentele religieus-filosofische principes van die sekte
over leven en dood, die hun oorsprong vinden in het manicheïsme. Dit is voor het eerst dat
de epitafen van die middeleeuwse sekte ooit zijn gebruikt in een muziekwerk. Hiermee
kristalliseert de esthetische gerichtheid van de componiste zich uit - filosofie, cultuur en
kunst van de westelijke Balkan in de Middeleeuwen zijn voor haar de bron van inspiratie.
In muzikaal opzicht vormt de cantate Songs of Space een voortzetting van de keuze voor
integratie van divergente muzikale oriëntaties, maar deze wordt in meerdere opzichten
uitgebouwd. De basis van het gehele melodische aspect in de cantate zijn melodieën
opgebouwd volgens de principes van de volksmuziek van de westelijke Balkan. Daarnaast
gebruikte Marić in deze compositie eveneens zowel uit West-Europese als Byzantijnse
tradities afkomstige modi. Zelden neemt de chromatiek een belangrijk aandeel in de
opbouw van de melodie, en die segmenten waarin wel chromatiek voorkomt,
gecombineerd met dissonante harmonieën, bewerkstelligen een voortzetting van de atonale
oriëntatie van de componiste. Daarnaast bedient ze zich (veel vaker) van modale
harmonieën en klankveldtonaliteit, met gebruikmaking van bimodale structuren en ook van
kwartharmonieën. Op grond van al deze kenmerken is een integratie zichtbaar van twee
stilistische richtingen in de toenmalige Europese muziek: de ene gebaseerd op de
toepassing van structurele karakteristieken van de Balkanvolksmuziek, met een neiging tot
modaliteit, en de andere gebaseerd op de tradities van het muzikale expressionisme van
tussen de wereldoorlogen, vooral atonaliteit.
De cyclus Music of Octoëchos vertegenwoordigt de centrale schepping van de tweede
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subfase van Marić’ rijpe compositorische fase. De fundamentele karakteristiek van het
compositorische procédé dat in deze cyclus wordt doorgevoerd is het gebruik van
melodieën van de oorspronkelijk Byzantijnse kerkgezangen uit de bundel Octoëchos als
fundamentele en enige bron voor de vorming van melodische, maar ook harmonische
componenten van eigen composities. Toch werd dat procédé niet meteen volledig
doorgevoerd, maar ziet men gedurende het ontstaan van de composities van deze cyclus
een geleidelijkheid bij de vorming van zo’n muziekwerk, totdat zowel in melodisch als
harmonisch opzicht uitsluitend gebruik zal worden gemaakt van tonen van een bepaalde
modus uit Octoëchos. De belangrijkste compositorische nieuwigheid die in de hele cyclus
Music of Octoëchos is toegepast, is het gegeven dat de modale structuur van uit de
middeleeuwse Byzantijnse geestelijke muziek afkomstige kerkelijke melodieën toen voor
het eerst door een componist werd gebruikt voor de totale melodische en harmonische
opbouw van een eigen niet-liturgisch en niet-programmatisch muziekwerk. Een dergelijke
toepassing van de uit de Byzantijnse kerk afkomstige modi verschilt van het gebruik ervan
tot dusver in de muziekgeschiedenis: dat gebruik bestond wat betreft orthodoxe geestelijke
muziek van Russische, Bulgaarse, Griekse en Servische componisten uit de 19e en 20e
eeuw, vervolgens op orkestwerken (zoals Russian Easter Festival Ouverture van RimskyKorsakov) in het nemen van een kerkelijke melodie als thema (en niet in het aanwenden
van de modale structuur daarvan); verder bestond dat gebruik wat betreft gedeelten van
composities van Moesorgski en Stravinsky, zoals Boris Godunov en Chowansjina van
Moesorgski en Les Noces van Stravinsky, in het presenteren van concrete Russischorthodoxe muziek, al dan niet bewerkt; en dat gebruik bestond wat betreft de scenische
muziek van Griekse componisten (Dimitris Mitropoulos, Manos Hatzidakis, Mikis
Theodorakis), geschreven voor de producties van oud-Griekse tragedies in Griekse
schouwburgen in de eerste helft van de 20e eeuw, volgens Anastasia Siopsi,797 vooral in het
implementeren van de modale melodieën, gecomponeerd op basis van Octoëchosmodi.
Voor de eerste compositie van deze cyclus, Octoïcha I voor symfonieorkest, gebruikt de
componiste als thema de melodie van een gezang uit de eerste modus van de Servische
Octoëchos, en die melodie wordt in zijn geheel en letterlijk overgenomen. De uitgekozen
melodie wordt in deze compositie voortdurend gevarieerd. De manier van variëren is aan
de barokmuziek ontleend: het middelste deel van Octoïcha 1 is in de vorm van een
ricercare gecomponeerd. Als thema’s voor haar tweede compositie uit deze cyclus,
Byzantine Concerto voor piano en orkest uit 1959, heeft Ljubica Marić niet letterlijk
melodieën van gezangen uit Octoëchos genomen, maar heeft ze zelf melodieën gevormd
uit verschillende onderdelen daarvan (centonisatie), waarbij ze ten opzichte van het
muzikale model aanzienlijke ritmische wijzigingen heeft aangebracht. Het harmonische
aspect van dit werk, dat voornamelijk is gebaseerd op modale en bimodale harmonieën,
berust op tonen van Octoëchosmodi (de tweede, de derde en de vierde). In die zin is vooral
het eerste deel interessant, waarvan het thema is opgebouwd uit het hexachord f-g-a-bes-cdes, waarop de oorspronkelijke Octoëchosmelodie is gebaseerd. Dit hexachord (op F) heeft
nog twee transposities (op Cis en op A). Daarmee worden, in polytonale verhoudingen, alle
twaalf de tonen benut, hetgeen een verbinding met Schönbergs dodecafonie vormt.
De derde compositie van deze cyclus, de cantate The Threshold of Dream voor recitant,
sopraan, alt en kamerorkest is athematisch, maar het melodische element ervan is
Volgens Anastasia Siopsi, ‘On the various roles of tradition in 20th century Greek art music’ (The case
study of music written for ancient dramas), in Prostori modernizma: opus Ljubice Marić u kontekstu muzike
njenog vremena, SANU en Muzikološki institut SANU, 2010.
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samengesteld uit intervalverhoudingen ontleend aan een concreet gezang uit de vijfde
modus van Octoëchos, waarvan de melodische aanwezigheid in deze compositie verborgen
is. De harmonie in deze compositie is nog sterker afhankelijk van de modale basis, in die
zin dat de verticalen worden gevormd met de tonen van het Octoëchosgezang. In de laatste
compositie van deze cyclus, Ostinato super thema Octoïcha voor piano, harp en
strijkorkest uit 1963, is het verband met de modi van Octoëchos het sterkst. De hele
compositie bestaat uit een modaal thema, dat de componiste heeft gevormd op grond van
melodieën van gezangen uit de vijfde modus, en dat met kleine, nauwelijks merkbare maar
constante veranderingen gedurende de hele duur van het werk wordt herhaald. Het
complete thema is samengesteld uit de tonen d-e-f-g-as(a)-bes(b)-c en die tonen vormen
tegelijk ook de totale harmonische verticaal van de compositie.
De VIERDE FASE of DE FASE VAN DE MUZIKALE IMPROVISATIE – De
componiste heeft op de volgende manier geïmproviseerd: door haar hele woning spande ze
op een hoogte van ca. 1,7 m. metaaldraden. Aan die draden hing ze verschillende metalen
voorwerpen op. Het waren vooral werktuigen uit de vroeg twintigste-eeuwse
tandartspraktijk van haar vader, oude zilveren bestekken en juwelen van haar moeder en
grootmoeder. Op deze manier maakte zij een slagwerkinstrument, waarop zij met een
metalen staafje klanken heeft geproduceerd. Daarnaast improviseerde zij op één en soms
twee violen en tegelijkertijd declameerde ze verzen van Servische, voornamelijk
middeleeuwse dichters. Zo is het werk Music of Sound ontstaan. Dit werk heeft ze
opgenomen op ongeveer twintig magneetbanden. Deze compositorische periode van Marić
komt overeen met de fase in Xenakis’ werk waarin hij composities voor slagwerk schreef
(die Marić waarschijnlijk heeft gekend), maar past ook in de periode van de Servische
muziek (1965-1975) waarin avantgardistische technieken uit de jaren zestig breed werden
toegepast.
De VIJFDE of LAATSTE FASE omvat de historische periode van de grootste culturele
bloei van voormalig Joegoslavië en Servië (tot 1980), daarna de periode van economische
en politieke crisis na de dood van Josip Broz Tito (1980-1991) en de periode van de
oorlogen op de Balkan van de jaren negentig en het uiteenvallen van Joegoslavië (19911996), dus een periode met enorme, verslechterende veranderingen in de staatkundige,
politieke en culturele structuur van Servië. In samenhang met de verschillende
tijdsperioden waarin de composities van deze fase ontstonden, kunnen we de laatste fase
indelen in drie subfasen: de eerste subfase, die juister voorfase zou kunnen heten; de
tweede subfase, de jaren tachtig; en de derde subfase, de jaren negentig.
De grondkenmerken van alle composities van de laatste creatieve fase van Ljubica Marić
zijn:
1. het zijn kamermuziekwerken voor solo-instrument, duo of trio; slechts één compositie is
geschreven voor solo-instrument en strijkorkest (Asymptote);
2. de composities zijn vooral eendelig en duren meestal tussen de 8 en 12 minuten;
3. de vorm van de composities bestaat uit afwisselende diatonische en chromatische velden
of uit een aantal boogvormige toonhoogtestructuren, gemaakt met behulp van
chromatische velden, terwijl diatonische velden tussen de bogen zijn geplaatst;
4. de composities zijn vooral athematisch en slechts bij enkele verschijnen zich herhalende
motieven met een functie die aan die van muzikale thema’s kan doen denken;
5. in de composities zijn geen elementen van (barok)variaties aanwezig en ostinati zijn in
beperkte mate aanwezig;
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6. alle diatonische velden zijn uitsluitend uit (korte segmenten van) melodische formules
van Octoëchos opgebouwd of ze zijn opgebouwd uit melodische elementen die
Balkanvolksmuziek suggereren;
7. geen enkele modus van Octoëchos heeft binnen de composities het primaat, maar in
hetzelfde muziekwerk bevinden zich ofwel melodische formules van verschillende modi
ofwel die melodische formules die gemeenschappelijk zijn aan alle modi;
8. het ritme van de melodieën in de diatonische velden is samengesteld uit langere
duurwaarden, terwijl het in de chromatische velden meer gedifferentieerd is;
9. bij de opbouw van de chromatische velden spelen dissonante intervallen of
microintervallen een primaire rol. Het gebruik van secunde-intervallen is georiënteerd op
de melodieën en de meerstemmigheid van de volksmuziek van de westelijke Balkan;
10. bij de vorming van het melodisch-ritmische aspect van de composities speelt
improvisatie een belangrijke rol;
11. het harmonische aspect berust op bitonale samenklankcomplexen, noneakkoorden en
de toepassing van het harmonische model dat Marić als ‘schoof-model’ heeft genoemd.
‘Schoven’ zijn samenklanken, opgebouwd uit drie (chromatische) buurtonen. Ze existeren
meestal als een samenklank, maar soms ook als een (chromatische of diatonische)
component van de melodie (‘melodische schoof’);
12. de toepassing van muzikale elementen uit verschillende historische tijdperken;
13. de toepassing van elementen van muzikale archaïsatie uit de voorafgaande rijpe fase is
aanwezig, maar in gereduceerde vorm, met gelijktijdige verbreding van het palet van
gebruikte muzikale elementen: het gebruik van microtonale intervallen ontleend aan de
Balkanvolksmuziek en het gebruik van de middeleeuwse muziekvorm discantus (in de
instrumentale muziek);
14. in enkele composities verschijnen autocitaten, wat een uniek verschijnsel is in het
totale oeuvre van Marić.
Door het gebruik en de specifieke combinatie van al die genoemde muzikale kenmerken
heeft Marić met de werken van haar laatste fase een originele muzikale taal geschapen, niet
alleen binnen de kaders van de Servische muziek, maar in de muziek van de tweede helft
van de 20e eeuw als geheel. Indien wij de werken van haar laatste fase kunnen zien als een
specifieke integratie van als archaïsch opgevatte muzikale elementen (met een accent op
Octoëchos) en de verworvenheden van de twintigste-eeuwse nieuwe muziek (atonaliteit,
athematiek, microtonaliteit, secunde-samenklanken), is het mogelijk om gelijksoortige
ideeën op te merken in het oeuvre van Kurtág (Lebenslauf op. 32), en in de laatste
artistieke periode van Ligeti (na 1976 - Vioolconcert, Sonate voor altviool solo, de
liederencyclus With Pipes, Drums, Fiddles, bijvoorbeeld), terwijl het gebruik van de
oorspronkelijk Byzantijnse kerkgezangen heel prominent was na 1968 in de oeuvres van
Sovjet-componisten (Schnittke, Pärt, Butsko, Silvestrov, Korndorf, Martynov en anderen).
MUZIKALE ARCHAÏSATIE. Het procédé van muzikale archaïsatie houdt in de bewuste
transformatie en toepassing in nieuwe werken van muzikale elementen en
compositiewijzen uit vroegere tijdperken. Een componist bepaalt, volgens zijn eigen
affiniteit, zelf zijn ‘archaïsche’ referentie en kiest de concrete elementen van archaïsatie.
Daarbij is het heel belangrijk dat de gebruikte elementen van de gekozen referentie in dat
nieuwe muzikale werk hun auditieve herkenbaarheid behouden, waardoor tegelijkertijd het
transformerende aspect zich toont. Dit gaat meestal samen met de constructie van een
concept van ‘authenticiteit’ in de zin van oriëntatie op identiteitsverschaffende of
anderszins gezaghebbende ‘bronnen’. In de 20ste eeuw hebben vooral Stravinsky en Bartók
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een aanzienlijk gewicht aan dit procédé gegeven. De oriëntatie van Stravinsky en Bartók,
die in de eerste decennia van de 20ste eeuw een nieuwe relatie tot de traditie van de volksen kerkmuziek inaugureerden, in de zin van referenties voor muzikale archaïsatie, wordt
(net als bij overeenkomstige werken van Janáček, Prokofjev, Kodály en anderen) in de
literatuur (Taruskin, Slonimsky, Machlis)798 aangeduid met de begrippen neonationalisme
en neoprimitivisme. Aangezien het gebruik van modale systemen kenmerkend is voor de
volks- en kerkmuziek waarnaar wordt gerefereerd bij muzikale archaïsatie, hebben
theoretici ook het begrip neomodaliteit ingevoerd (Slonimsky, Fink, Ricci). 799 Ook worden
de ‘archaïsche’ referenties naar middeleeuwse muziek in de muziek van de 20ste eeuw
(vooral karakteristiek voor het werk van Arvo Pärt), met een apart begrip aangeduid – neomediëvalisme (Slonimsky). Maar aangezien componisten gewoonlijk niet slechts één
element van een bepaalde ‘archaïsche’ referentie tegelijk gebruiken, maar in één
muziekwerk gelijktijdig meerdere elementen daaruit tegelijk toepassen (zoals bijvoorbeeld
modaliteit en middeleeuwse muzikale vormen in de muziek van Pärt), en vaak ook
muzikale elementen van verschillende referenties combineren (zoals bijvoorbeeld
modaliteit uit de Russische volksmuziektraditie, modaliteit uit de Russisch-orthodoxe
kerkmuziek en heterofonie in Les Noces van Stravinsky), duidt het begrip muzikale
archaïsatie de totaliteit van het gebruik van (verschillende) ‘archaïsche’ referenties in de
muziek van twintigste-eeuwse componisten aan.
Vanaf de rijpe compositorische fase in het oeuvre van Marić is haar specifieke muzikale
taal uitgekristalliseerd, die in wezen bestaat uit een toepassing van muzikale archaïsatie in
verschillende opzichten, waarvan het gebruik van modi uit Octoëchos het belangrijkste is.
Deze elementen zijn verdoken in het muzikale weefsel, gecombineerd met het muzikale
expressionisme, dat in haar werk in de eerste plaats wordt gekenmerkt door een
gedeeltelijke aanwezigheid van atonaliteit en athematiek. Bij de muzikale archaïsatie speelt
het concept van volksmuziek als archaïsche (als oud beschouwde) bron ook een
belangrijke rol.
De muzikale elementen van de archaïsatie in het werk van Marić zijn:
1. het gebruik van muzikale elementen en eigenschappen van de volksmuziek (van de
zogenoemde oude traditie van de Servische volksmuziek) zoals:
a. octotonie, pentatoniek en modale reeksen met beperkte toonomvang;
b. microtonale intervallen;
c. het asymmetrische metrum, onder meer het aksak-ritme;
d. rituele muziekvormen (zoals het klaaggezang);
e. klankcombinaties die de klank van volksmuziekinstrumenten suggereren;
f. heterofonie
2. het gebruik van muzikale elementen en eigenschappen van melodieën uit de
oorspronkelijk Byzantijnse middeleeuwse kerkmuziek (Octoëchos) zoals:
a. modale structuur;
b. melodieën en fragmenten daarvan;
c. het bouwen van harmonische structuren uit de tonen van de Octoëchosmodi;
3. het gebruik van West-Europese polyfonie en middeleeuwse compositieprocédés:
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Richard Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, University of California Press, 1990; Nicolas
Slonimsky, Music since 1900, Schirmer Books, New York, 1994; Joseph Machlis, Introduction to
Contemporary Music, Norton, New York, 1961.
799 Robert Fink, Robert R. Ricci, The Language of Twentieth Century Music. A Dictionary of Terms,
Schrimer-Macmillan, New York, 1975.
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a. de vormen passacaglia en ricercare;
b. heterogene polyfonie;
c. organum en discantus (in de instrumentale muziek).
Marić’ ontwikkeling van muzikale archaïsatie als het belangrijkste artistieke procédé in
haar rijpe fase correspondeerde met de oriëntatie van andere West-Europese componisten
van die tijd en uit de tijd ervoor. Dat geldt vooral voor de componisten die óf een eigen
modaal systeem hebben ontwikkeld (Messiaen) óf al bestaande modale systemen van de
Europese of niet-Europese volksmuziektradities gebruikten (Jolivet, Britten), óf nieuwe
toepassingen voor de West-Europese en andere modale kerktoonladders zochten. Maar
Ljubica Marić was in die tijd de enige componist die de structuur van het kerkelijke
modale systeem van Byzantijnse oorsprong in niet-liturgische composities verwerkte.
DE INVLOEDEN VAN LJUBICA MARIĆ OP DE SERVISCHE EN
JOEGOSLAVISCHE MUZIEK. Het compositorische oeuvre van Marić, met werken
waarvan enkele (Songs of Space) meteen na de première de status van culturele gebeurtenis
kregen in toenmalig Joegoslavië, had een uitzonderlijke invloed op de Servische muziek
van zijn tijd, maar ook van die van de volgende generaties. Daarnaast was de invloed van
haar muziek ook merkbaar in de muziek van componisten uit andere republieken van
voormalig Joegoslavië, vooral van Macedonië en Bosnië en Herzegovina (Vlastimir
Nikolovski, Vojin Komadina). Gezien de stilistische verschillen in haar compositorische
fasen kunnen de invloeden van de muziek van Marić op het werk van andere componisten
worden verdeeld in vijf fundamentele stilistische kenmerken die zijn verbonden met haar
creatieve fasen:
1. De atonale en microtonale muziek uit haar eerste compositorische fase. Ljubica Marić
schreef in 1930 de eerste Servische atonale compositie, String Quartet. Het feit dat deze
compositie en haar andere atonale werken, zij het in beperkte mate, in Belgrado werden
uitgevoerd, heeft andere componisten (Milan Ristić, Dimitrije Bivolarević, Petar Stajić)
een impuls gegeven om eind jaren dertig in Belgrado de Groep van Atonale Componisten
op te richten. Die groep was actief tot het eind van de Tweede Wereldoorlog.
2. De neoclassicistisch geconcipieerde Sonata for violin and piano uit de tweede
compositorische fase. Dit werk uit 1948 was een van de eerste naoorlogse
neoclassicistische composities in de Servische muziek. Het werd zeer goed ontvangen en
kon daarom een stimulans zijn voor andere componisten, zowel haar tijdgenoten (Milan
Ristić, Dragutin Čolić) als jongere kunstenaars (zoals Rudolf Bruči, Vlastimir Peričić,
Dejan Despić), om in de stijl van het neoclassicisme te componeren.
3. De middeleeuwse buitenmuzikale thematiek en het systeem van toepassing van
elementen van muzikale archaïsatie, vooral van de modi van Octoëchos, in de composities
van haar rijpe fase. De grote invloed van de muziek van Marić’ rijpe stijl begon na de
première van Songs of Space in 1956 en duurt sinds die tijd in de Servische muziek in meer
of minder sterke mate tot op heden voort. De invloed van de werken van haar rijpe stijl kan
in twee onderdelen worden verdeeld: 1. haar oriëntatie op de middeleeuwse kunst en
religie (muziek en teksten) voor de programmatische thematiek en 2. de stilistische
vernieuwingen binnen de Servische (en Joegoslavische) muziek in de zin van muzikale
archaïsatie. Gedurende een aantal decennia werd het procédé van het gebruik van
elementen van muzikale archaïsatie door bijna alle belangrijke Servische componisten
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(Ludmila Frajt, Enriko Josif, Dušan Radić, Vuk Kulenović, Isidora Žebeljan) geadopteerd,
zodat die oriëntatie sinds eind jaren tachtig de meest verbreide onder de Servische
componisten werd. Deze invloeden van de muziek van Marić hebben zich ook buiten
Servië verspreid, vooral in Bosnië en Herzegovina en Macedonië.
4. Haar muzikale improvisaties. Aangezien de fase waarin Ljubica Marić zich bezighield
met geïmproviseerde muziek in het openbare leven bijna volkomen onbekend was, is de
invloed van deze muziek zeer beperkt (bij Ludmila Frajt, bijvoorbeeld).
5. De gereduceerde toepassing van de modi van Octoëchos met de gelijktijdige verbreding
van het palet van gebruikte muzikale elementen en procédés uit verschillende stilistische
tijdperken (van het middeleeuwse organum tot de atonaliteit en microtonaliteit van de
muziek van de 20e eeuw). De invloed van deze werken van Marić beperkte zich tot het
stimuleren van diepgaander onderzoek naar de melodieën en ritmes van de Balkantradities.
Uit dergelijk onderzoek voortkomende stilistische procédés zijn zelfs aanwezig in de
muziek van jonge, in de jaren zeventig, tachtig en negentig geboren componisten (Draško
Adžić, Marko Kovač).
Gedurende haar lange leven heeft Ljubica Marić kennisgemaakt, contact gehouden en
omgang gehad met een groot aantal belangrijke persoonlijkheden uit de cultuur, kunst en
wetenschap van voormalig Joegoslavië en daarbuiten. De meeste belangrijke buitenlandse
contacten en vriendschappen onderhield ze tijdens haar negen jaar lange verblijf buiten
Servië (Praag, Berlijn, Zagreb), toen ze intensief reisde langs verschillende steden van
West-Europa (Wenen, Amsterdam, Straatsburg, Parijs), maar ook later, na de Tweede
Wereldoorlog, toen ze naar het buitenland ging voor internationale festivals,
studieverblijven en concerten van haar eigen muziek (Parijs, Venetië, Dresden). Tijdens
haar studie in Praag maakte ze kennis met enkele van de belangrijkste persoonlijkheden uit
de muziek van die tijd. Naast haar leraren Suk, Hába en Malko, waren dat Prokofjev,
Hindemith, Schönberg en Schulhoff, die college gaven aan het conservatorium van Praag;
verder Berg, Webern en Stravinsky, die ze leerde kennen op festivals en concerten; Bartók,
Hermann Scherchen en Willem Pijper, met wie ze deelnam aan muziekfestivals in
Amsterdam en Straatsburg. Later, na de Tweede Wereldoorlog, maakte ze kennis met de
componisten Sjostakovitsj, die haar werk bijzonder waardeerde en stimuleerde, en Marius
Flothuis, met wie ze de laatste jaren van haar leven correspondeerde. Vrienden waren ook
leidende kunstenaars uit voormalig Joegoslavië, zoals de schrijvers Ivo Andrić (winnaar
van de Nobelprijs in 1961) en Miroslav Krleža, en componisten zoals Isidora Žebeljan.
Contact met deze kunstenaars vormde een belangrijk onderdeel van haar leven, omdat zij
met hen over verschillende artistieke ideeën discussieerde en deelnam aan diverse
gezamenlijke kunstprojecten.
Het hele leven van Ljubica Marić was gewijd aan de kunst. Naast met het componeren
heeft zij zich bijna haar hele leven beziggehouden met beeldende kunst en literatuur.
Vooral interessant is haar zogenaamde visuele poëzie, de bundel Tablice (Tafelen). Zij
kraste haar verzen op een gekleurde ondergrond (waskrijt op karton), waarbij ze de letters
en de woorden verschillende vormen gaf. Die bundel, die ontstond in de periode van 1957
tot 1975, wordt beschouwd als het eerste voorbeeld van visuele poëzie in de Servische
literatuur.
Marić onderzocht als jonge vrouw nieuwe, avant-gardistische compositietechnieken,
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waaraan ze later elementen van de specifieke middeleeuwse traditie van de Balkan
(Byzantium) heeft toegevoegd. Hiermee schiep ze een uniek oeuvre in de muziek van de
tweede helft van de 20e eeuw. Om die redenen is Ljubica Marić niet alleen als de
belangrijkste en origineelste Servische componist van de 20e eeuw, maar ook als een van
de belangwekkendste kunstenaars uit de hele Servische cultuur, en tegelijk ook als een
creatieve geest met een onmiskenbaar eigen signatuur in de muziek van de 20e eeuw.
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SUMMARY
TRANSFORMATIONS OF WEST BALKAN FOLK MUSIC AND
SERBIAN OCTOËCHOS (BYZANTINE CHURCH MUSIC) IN THE
OEUVRE OF LJUBICA MARIĆ
Ljubica Marić was born on March 18, 1909 in Kragujevac (then the Kingdom of Serbia).
Her family moved to Belgrade in 1910. Her father, a conscripted officer, participated in the
Second Balkan War in 1913 and that same year was killed in battle in Eastern Serbia.
Ljubica Marić started her musical education in 1925 at the Music School in Belgrade. She
studied violin and composition (as a student of Josip Slavenski) and she belonged to the
first generation of composers who obtained a diploma in composition in Belgrade. In 1929
she went to Prague to study composition at the National Conservatory. She was
immediately accepted for post-academic studies with Josef Suk, and she also studied
conducting with Nikolai Malko. Afterwards, in 1933, she studied piano in Berlin for a year
with Emil Seling. After performances of her compositions at contemporary music festivals
in Amsterdam and Strasbourg (in 1933), she temporarily returned to Belgrade. In 1936 she
began her studies at the Department for Microtonal Music at the National Conservatory in
Prague, with Alois Hába. She permanently returned to Belgrade in 1938, where she lived
until her death in 2003. During the period of 1932 to 1945, she actively performed as a
conductor. She conducted, among other ensembles, orchestras in Czechoslovakia (Prague
Radio Symphony Orchestra, as the first female conductor), and in France and Serbia. From
1938, she taught music theory at the ‘Stanković’ Music School in Belgrade, and then
worked as a professor at the Music Academy in Belgrade (1945-1967). In 1963, she was
elected a Member of the Serbian Academy of Sciences and Arts. She died on September
17, 2003 in Belgrade.
The status of Ljubica Marić as one of the most significant Serbian composers had been
established in the history of Serbian music even by the end of the 60s of the 20 th century.
This was manifested through the frequent performances of her works in the former
Yugoslavia and abroad (Austria, Ireland, United Kingdom, Germany), through the
numerous recordings of her compositions for radio and television, and through the constant
presence of her biography and lists of her works in the books of music history meant for
music schools and academies, as well as in general encyclopedias published in the former
Yugoslavia.
Although a number of publications contained information about the artistic biography of
Ljubica Marić, which included the years of her studies in Prague and Berlin, as well as
information about the performances of her music at festivals of contemporary music in the
period between the two world wars, the analyses of her works and the composer’s
importance for Serbian music was still restricted to her mature creative period, primarily
to the cantatas Pesme prostora (Songs of Space) from 1956, and the cycle Muzika Oktoiha
(Music of Octoëchos). This was a consequence of the fact that in the period of former
Yugoslavia (until 1991), only a selected part of her oeuvre was performed – namely, the
works composed in the period from 1945 to 1964. Most of the editions of her compositions
printed at the time were later difficult to find, so some of the compositions were gradually
forgotten.
From the above, it can be concluded that the works of Ljubica Marić till the early 90s of
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the last century were only partially known, while much significance for Serbian music was
attributed to her well-known compositions. There was no critical list of her works with a
distinct nomenclature, which in the literature led to the absence of a clear delineation of the
particular phases in Ljubica Marić’s oeuvre, although there were certain, if not very
precise indications concerning this. Even in detailed analyses of parts of her oeuvre, there
was no proper treatment of the development of her compositional procedures. Such a view
of Ljubica Marić’s oeuvre was also reflected through the reception of her more recent
works, composed in the 80s and 90s of the last century, which, except for several rare
exceptions (texts by Enriko Josif and Melita Blagojević)800, passed completely unnoticed in
Serbian musical criticism and essays. The performances of these compositions took place
without the attribution of any significance to this new, and therefore, different
compositional phase of Ljubica Marić.
Further developments in the reception and evaluation of Ljubica Marić’s oeuvre at the
international level began on the concert stage in Amsterdam in 1993. From then until 2000,
chamber pieces of Ljubica Marić were performed every year, to a total of more than ten
concerts, on various concert stages in Amsterdam, organized by the Foundation Barka and
the De Ijsbreker Music Center. All this was accompanied by other forms of presenting her
music, such as publications and compact discs. The most important event in terms of
presenting her music occurred in 1997, when the composer signed a contract with the
music publisher Furore Verlag from Kassel, for the purpose of publishing her entire
musical oeuvre. Thus Ljubica Marić became the first Serbian composer whose musical
works were published outside Serbia.
Interest for Ljubica Marić’s music also continued after her death. Therefore, in 2004
Chandos Records issued a CD with her orchestral music (CHAN 10267H). This interest
culminated in 2009, when the centenary of the composer’s birth was celebrated. In the
entire history of Serbia, this was the first jubilee of a composer whose anniversary was
elevated to state level. The celebration was held under the auspices of UNESCO, which
was also unique in the musical history of Serbia.
During her life, and then in the period from 1928 to 1996, Ljubica Marić composed 39
compositions in total, out of which 32 have been preserved. From the perspective of
musical genres, her compositions can be divided into the following groups: 3 cantatas for
soloists or choir with orchestra, 4 compositions for symphony orchestra, 3 concert pieces
for soloists and (chamber or symphony) orchestra, 5 pieces for choir (of which 8 are short
compositions for children), 11 chamber music pieces, 3 compositions for voice and piano,
6 cycles for solo piano (including one cycle for quarter-tone piano), 3 compositions for
other solo instruments (for violin, flute and cello) and 1 cycle of musical improvisations,
recorded on magnetic tapes. Furore Verlag from Kassel have issued 29 compositions so
far.
From the perspective of the stylistic features of Ljubica Marić’s compositions, her entire
musical oeuvre can be divided into five independent phases:
Enriko Josif, ‘Beogradska muzička hronika, Muzička moderna’ (Belgrade musical chronical, Musical
modernism), Politika, Belgrade, March 12, 1985; Melita Blagojević, ‘Najnovije delo Ljubice Marić:
recitativna kantata Iz tmine pojanje’ (The newest work of Ljubica Marić: recitative cantata ‘From the
Darkness Chanting’), in Zvuk No. 3, Sarajevo, 1984.
800
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1. Early phase, during her studies and a short time afterwards (1928-1944);
2. Phase of extended tonality, tonality of sound fields, modality and Balkan folk music
(1944/5-1955);
3. Mature phase or Octoëchos phase (1956-1967);
4. Phase of musical improvisations (1968-1975);
5. Final phase ((1976)1983-1996).
THE EARLY PHASE involves the years when Ljubica Marić studied music in Belgrade
and Prague and a short period upon her return to Belgrade after 1938. From a historical
perspective, this is a period of the economic prosperity of the two states that emerged after
World War I ‒ the Kingdom of Yugoslavia and the Republic of Czechoslovakia ‒ a period
which lasted just until the end of World War II. On the basis of the changes in the life of
Ljubica Marić at that time – changes which affected her works – this phase can be divided
into four sub-phases. Stylistically speaking, and judging from the observable musical
influences, these four sub-phases can be perceived in the following way: first sub-phase –
use of the elements of Balkan folk music and of modality (originating from the Western
European tradition); second sub-phase – atonality; the third sub-phase – microtonality and
athematicism; and the fourth sub-phase – atonality and partial athematicism. In the works
of her early phase there were musical influences from two directions: the influence and use
of Balkan folk music (especially the pentatonic and modality) and the influence of avantgarde tendencies in European music between the two world wars (atonality, microtonality
and athematicism).
THE SECOND PHASE or PHASE OF EXTENDED TONALITY, TONALITY OF
SOUND FIELDS, MODALITY AND BALKAN FOLK MUSIC chronologically covers
the years immediately before the end of the World War II and the following decade, which
in the cultural history of Serbia and Yugoslavia has been marked as the period of socialist
realism. In this phase we distinguish three sub-phases: 1. sub-phase of the use of sound
field tonality and exploration of Byzantine modes; 2. sub-phase of socialist realism and
folklore; 3. sub-phase of the first integration of artistic orientations. Piano works of
Scriabin’s late creative period were used as a musical model for the composing of the
works from her first sub-phase. This primarily refers to the concept of dissonant relations
between chords in the development of the harmonic structure ‒ the harmonic field. Works
of the second sub-phase fully satisfy the criteria of the communist dictatorship in culture,
known as socialist realism. During the period of ten years after the end of the World War
II, Ljubica Marić studied folk music of the Western Balkans. For the melodies of her
works she often used melodic, rhythmical and metric characteristics of the Balkan folk
music: augmented seconds, asymmetric metre and horizontal polymetry. The third subphase represents the first artistic integration in the oeuvre of Marić. This integration
includes a unification of the prominent musical influences found in her works up to then,
particularly concerning the elements of Balkan folk music and atonality, and it does not
represent any sort of eclectic extension concerning the impacts from different influences.
THE THIRD or MATURE PHASE or OCTOËCHOS PHASE represents the cultural and
aesthetic break from the ideology of socialist realism in the music which was predominant
in the former Yugoslavia after World War II. Ljubica Marić was a predecessor of this
break, which started directly after the first performance of her cantata Songs of Space.
Since the use of the melodies from the liturgical chants collection Octoëchos (of Byzantine
origin) is prominent as the melodic-harmonic base of these compositions, which represents
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the main stylistic feature of this phase, it can be divided into two sub-phases: 1. the subphase before the structural use of the melodies from the Octoëchos collection and 2. the
sub-phase of the structural use of the melodies from the Octoëchos collection for the
creation of the total melodic-harmonic structure of the compositions. The Octoëchos is a
collection of liturgical chants, divided into eight modes. Each mode is formed from a series
of melodic formulas, where one mode contains several different formulas, which jointly
form the melodic material of all the chants.
Ljubica Marić’s most significant works were composed during this composing phase: the
cantata Songs of Space, the Passacaglia for symphony orchestra and the cycle Music of
Octoëchos. This cycle includes the following orchestral pieces: Oktoiha 1 (Octoïcha 1),
Vizantijski koncert (Byzantine Concerto) for piano and orchestra, cantata Prag sna (The
Threshold of Dream) and a composition for chamber orchestra Ostinato super thema
Octoïcha.
The cantata Songs of Space for mixed choir and orchestra from 1956 represented a novelty
in Marić’s oeuvre because of its aesthetic-artistic content. For her cantata, the composer
used texts of epitaphs from the gravestones of Bogomils, members of a medieval sect of
Manichean provenance in Bosnia and Herzegovina, which was a formal state religion in
parts of that region in the period from the 12th to 15th centuries. These epitaphs represent an
expression of the fundamental religious-philosophical principles of this sect concerning life
and death, which stem from Manichaeism. This was the first time that the epitaphs of this
medieval sect were used for a work of music. In this way, the aesthetic direction of the
composer was crystallized – the philosophy, culture and art of the Western Balkans during
the Middle Ages became her main source of inspiration. Musically, the cantata Songs of
Space represents the continuation of the composer’s integration of different music
orientations, which was manifested in several ways. The base of the entire melodic aspect
of the cantata was formed on the principles of folk music from the Western Balkans.
Furthermore, in this composition Marić used modes originating from the West European as
well as Byzantine Christian church traditions. Less frequently, chromatics plays a
significant role in the development of the melodies, and these segments are combined with
dissonant harmonies, thus representing a specific continuation of the composer’s atonal
orientation. At the same time, the composer used modal harmonies and tonality of sound
fields much more often, along with bimodal structures and quartal harmonies. On the basis
of these characteristics, it is possible to hear the integration of two stylistic approaches in
European music of that time: one of them is manifested through the use of the structural
characteristics of Balkan folk music, with a tendency towards modality, while the other is
based on the tradition of musical expressionism between the two world wars, primarily
atonality.
The cycle Music of Octoëchos represents the central work of the second sub-phase of the
mature phase of Ljubica Marić. The main characteristic of the composer’s procedure as
applied in this cycle is the use of melodies from church chants of the collection Octoëchos,
which originates from Byzantine spiritual music, as the single source for forming the
melodic as well as harmonic component of her own work. This procedure, however, was
not immediately realized in its entire form. In the course of the composition of the works
from this cycle the procedure was gradually applied, up to the level when the complete
melodic and harmonic aspect of the composition had been built exclusively from a specific
mode chosen from the Octoëchos collection. The most important compositional novelty in
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the entire Music of Octoëchos cycle is the fact that it was the first time that a composer
applied the modal structure of church melodies, which originate from medieval Byzantine
spiritual music, for the entire melodic and harmonic development of her own non-liturgical
and non-programmatic compositions. Such use of modes originating from Byzantine
church music differs from similar uses found in the history of music until then - this
especially applies to the Orthodox Christian spiritual music of Russian, Bulgarian, Greek
and Serbian composers of 19th and 20th centuries, as well as in their orchestral works (like
Russian Easter Festival Ouverture by Rimsky-Korsakow) in which only church melodies
were used as musical themes (but not their modal structure). This use is also present in
some segments of certain compositions by Mussorgsky and Stravinsky, such as the
former’s Boris Godunov and Khowanshchina, and Les Noces by Stravinsky, where the
composers use actual Russian-Orthodox church music without any stylization; and the
use of these melodies is also present in the stage music by Greek composers (Dimitris
Mitropoulos, Manos Hatzidakis, Mikis Theodorakis) written for productions of ancient
Greek tragedies in Greek theaters in the first half of the 20th century, according to
Anastasia Siopsi,801 especially in the implementing of the modal melodies composed on
the basis of the Octoëchos chants.
For the first composition of this cycle, Octoïcha I for symphony orchestra, the composer
used the melody of the first chant of the first mode from the Serbian version of the
Octoëchos collection, and this melody was used in its entire form. This melody undergoes
variations during the entire composition. The manner of variation is taken from baroque
music: the middle part of the Octoïcha 1 was composed in the ricercare form. For the
themes of the second composition in this cycle, the Byzantine Concerto for piano and
orchestra of 1959, Ljubica Marić did not use all the melodies from the Octoëchos chants,
but formed the musical themes from different parts of the chant melodies (centonization),
introducing considerable rhythmical differences in relation to the chosen musical model.
The harmonic aspect of the composition, which is primarily based on modal and bimodal
harmonies, relies on the tones of the modes (second, third and fourth) from the Octoëchos
modes. In that sense, the first movement is especially interesting: its theme is formed from
the hexachord f-g-a-b flat-c-d, on which the primary Octoëchos melody was based. This
hexachord (on F) has two more transpositions (on C and on A), which, in terms of
polytonal relations, includes all twelve tones to be used, thus relating the connection to
Schönberg’s dodecaphony.
The third composition of this cycle, the cantata The Threshold of Dream for narrator,
soprano, alto and chamber orchestra, is athematic, but its melodic element is built from
interval relations typical for chants of the fifth mode of the Octoëchos, whose presence in
this composition is covert. Harmony in this composition is even more dependent on the
modal base, in the sense that the vertical harmonic axis is formed exclusively from the
tones of the modal melody from the Octoëchos. In the last composition of this cycle,
Ostinato super thema Octoïcha for piano, harp and string orchestra, from 1963, the link
with the Octoëchos modes is the strongest. The entire composition consists of one modal
theme, which the composer formed by using melodies of the fifth mode, and which is
repeated in the course of the entire composition, with the constant presence of small, barely

Volgens Anastasia Siopsi, ‘On the various roles of tradition in 20th century Greek art music’ (A case
study of music written for ancient dramas), in Prostori modernizma: opus Ljubice Marić u kontekstu muzike
njenog vremena, SANU and Muzikološki institut SANU, 2010.
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noticeable variations. The whole theme consists of the tones d-e-f-g-a-a(-flat)-b(-flat)-c,
and at the same time those tones form the total vertical harmonic axis of the composition.
THE FOURTH PHASE or PHASE OF MUSICAL IMPROVISATIONS – the composer
improvised in the following way: across her whole apartment she stretched a metal wire at
the height of approximately 1,7 m. She hung various metal objects on that wire. These
were mostly her father’s dentist tools from the beginning of the 20th century, silver utensils
and the jewelry belonging to her mother and grand-mother. In this way, she made a special
percussion instrument, which she used for the purpose of making sounds with a small
metal stick. Additionally, she improvised on one or even two violins simultaneously,
reciting Serbian poetry, mostly by medieval poets. This led to the creation of her work
Music of Sound. It was recorded on approximately twenty magnetic tapes. This composing
phase of Marić coincided with a creative period of Xenakis, when he was composing
mainly for percussion (works which Marić was most probably familiar with), and it also
coincided with the period (1965-1975) of a broad use of 60’s avant-garde compositional
techniques in Serbian music.
THE FIFTH or FINAL PHASE lasted during the historical period which covered, first, the
period of the greatest cultural progress in the former Yugoslavia and Serbia (until 1980),
followed by the period of economic and political crisis following the death of Josip Broz
Tito (1980-1991), including the period of Balkan wars in the 90s and the dissolution of
Yugoslavia (1991-1996), i.e. a period of enormous regressive changes in the
administrative, political and cultural structure of Serbia. Depending on the different
periods of time when the works of this phase were composed, the final phase of Ljubica
Marić’s creative work can be divided into three sub-phases: the first sub-phase, which
could also be dubbed a pre-phase; the second sub-phase, in the 80s; and the third subphase, in the 90s.
The main characteristics of all the compositions by Ljubica Marić in the last phase are:
1. they are chamber pieces for solo instrument, in a duo or trio - only one composition was
written for solo instrument and string orchestra (Asymptote);
2. compositions consist mostly of only one movement and have an average duration of 8 to
10 minutes;
3. the form of the compositions is based on the alternation of diatonic and chromatic fields,
or on several arching structures, formed through the chromatic fields, while the diatonic
fields are positioned between the arches;
4. compositions are mostly athematic and only in a few cases do repeated motifs occur,
which resemble the function of musical themes;
5. in these compositions there are no elements of (baroque) variations, and ostinatos are
rarely present;
6. all diatonic fields are formed exclusively from (short segments of) melodic formulas of
the Octoëchos chants or consist of melodic elements which are suggestive of melodies
from Balkan folk music;
7. no mode of Octoëchos has any primacy in these compositions, so in one part there are
melodic formulas of different modes as well as melodic formulas that are common to all
modes;
8. the rhythms of the melodies in the diatonic fields are made up of tones with long
duration, while the rhythms of the chromatic fields are far more complex and nuanced;
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9. in the making of chromatic fields, dissonant intervals and micro-intervals play a primary
role; The use of intervals of seconds relies on the influence of melodies and polyphony of
the folk music of the Western Balkans;
10. improvisation plays an important role in the making of the melodic and rhythmic
aspects of these compositions;
11. the harmonic aspect is based on bitonal chordal complexes, ninth-chords and the use of
harmonic model, named by Marić as ‘bundles’. ‘Bundles’ are chords which are made up of
three adjacent (chromatically distant) tones. They usually appear as a chord, and
sometimes also as (chromatic or diatonic) components of the melodies (‘chromatic
bundles’);
12. there is a use of musical elements from different historical periods;
13. the use of elements of musical archaization from the previous, mature phase is present,
but in a reduced form, with a simultaneous expansion of the range of used musical
elements: the use of microtonal intervals along the lines of Balkan folk music and the use
of musical forms from the Middle Ages such as discantus (in instrumental music);
14. self-quotation occurs in some compositions, a unique phenomenon to the oeuvre of
Ljubica Marić.
By using all the above-mentioned musical elements and by her particular combining of
them, Ljubica Marić created an original musical language in the works of her final phase,
not only in the realm of Serbian music, but also in the music of the late 20th century as a
whole. Although her works from the last phase can be seen as the integration of various
elements of musical archaization (with an emphasis on the Octoëchos) and elements of the
new music of the 20th century (atonality, athematicism, microtonality and second chord
sets), such an orientation is comparable to some works from the creative work of Kurtág
(Lebenslauf op. 32), as well as the works of the last creative phase of Ligeti (after 1976 –
Violin Concerto, Sonata for Viola solo, song cycle With Pipes, Drums, Fiddles); while the
use of church melodies originating from Byzantine church music was quite frequent in the
works of Soviet composers after 1968 (Schnittke, Pärt, Butsko, Silvestrov, Korndorf,
Martynov and others).
MUSICAL ARCHAIZATION. The musical archaization procedure involves a conscious
transformation of the musical elements and composing techniques of earlier epochs and
their implementation in the new musical works. The composers themselves determine, in
accordance with their preferences, their ‘archaic’ reference level and select specific
elements of archaization. At the same time, it is very important that the implemented
elements of the chosen reference level maintain their auditive recognizability, and in doing
so simultaneously reveal the aspects of their transformation. This mainly occurs along with
the construction of the concept of ‘authenticity’, in terms of orientating towards the
identity obtained or other respectable ‘resources’. In the 20th century, Stravinsky and
Bartók were the composers who gave significance to this procedure. The archaizing
orientation of Stravinsky and Bartók, which in the early decades of the 20th century led to
the inauguration of a new relationship with the traditions of folk and church music, was
indicated in the literature (Taruskin, Slonimsky, Machlis)802, in reference to certain works
by Janáček, Prokofiev, Kodály and others, by using terms such as Neo-Nationalism and
Neo-Primitivism. Since the use of the modal system is common for folk and church music,
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Richard Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, University of California Press, 1990; Nicolas
Slonimsky, Music since 1900, Schirmer Books, New York, 1994; Joseph Machlis, Introduction to
Contemporary Music, Norton, New York, 1961.
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which is linked to the concept of musical archaization in general, theorists have introduced
the term of Neo-Modality (Slonimsky, Fink, Ricci)803. Also, the implementation of
elements of medieval music, as an ‘archaic’ reference in 20th century music (which is
particularly characteristic of the works of Arvo Pärt), has been marked by the use of a
special term – Neo-Medievalism (Slonimsky). However, given the fact that these
composers do not usually use only one specific element with an ‘archaic’ reference, but
simultaneously use several elements in one musical work (such as, for example, modality
and medieval musical forms in the music of Arvo Pärt), and often combining musical
elements of different references (such as the modality of the Russian folk music tradition,
the modality of Russian Orthodox church music and heterophony in the composition of
Les Noces by Stravinsky), the term ‘musical archaization’ corresponds to the total sum of
implemented (different) ‘archaic’ references in the music of 20th century composers.
The particular musical language in Ljubica Marić’s oeuvre, which crystallized at the
beginning of her mature composing phase, represents in its essence an implementation of
musical archaization elements in various aspects, the most important of which is the use of
Octoëchos modes. These elements are immersed in the musical structure, combined with
musical expressionism, which is manifested in her works by the partial presence of
atonalism and athematicism. For musical archaization, the concept of folk music, seen as
an archaic (ancient) source of reference, also plays an important role.
The musical elements of archaization in the works of Ljubica Marić are:
1. the use of musical elements and characteristics of folk music (from the so-called old
tradition of Serbian folk music), such as:
a. octatonics, pentatonics and small-range modal series;
b. microtonal intervals:
c. asymmetric metre, among others aksak-rhythm;
d. ritual music forms (dirge, for example);
e. sound combinations suggesting the sounds of folk music instruments;
f. heterophony;
2. use of musical elements and characteristics of the melodies originating from Byzantine
medieval church music (Octoëchos), such as:
a. modal structure;
b. melodies of chants and their fragments;
c. making of the harmonic structure from the tones of Octoëchos modes;
3. use of Western-European polyphony and medieval composing techniques;
a. musical forms of passacaglia and ricercare;
b. heterogeneous polyphony;
c. organum en discantus (in instrumental music).
Ljubica Marić developed musical archaization as the most significant procedure in her
mature composing phase, which corresponded with the orientation of other WesternEuropean composers of that time and before. This is especially related to composers who
either developed their own modal system (Messiaen) or used existing modal systems of
European of non-European folk music traditions (Jolivet, Britten), or explored ways for a
new implementation of Western European and other church scales. However, at that time,
Ljubica Marić was the only composer who used the structure of a modal system which was
803

Robert Fink, Robert R. Ricci, The Language of Twentieth Century Music. A Dictionary of Terms,
Schrimer-Macmillan, New York, 1975.
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Byzantine in origin for non-liturgical compositions.
INFLUENCE OF LJUBICA MARIĆ ON SERBIAN AND YUGOSLAV MUSIC. The
musical oeuvre of Ljubica Marić, which includes works that immediately after their
premieres acquired the status of cultural phenomena in the former Yugoslavia (Songs of
Space, for instance), had a profound influence on the Serbian music of the time, as well as
on that of the following generations. Furthermore, the influence of her music was also
apparent in the music of composers from other republics of the former Yugoslavia,
especially in Macedonia and Bosnia and Herzegovina (Vlastimir Nikolovski, Vojin
Komadina). On the basis of the stylistic differences between her composing phases, the
influence of Marić’s music on other composers can be divided into five fundamental
stylistic characteristics, which are associated with those phases:
1. The atonal and microtonal music of her first composing phase. In 1930, Ljubica Marić
composed the first Serbian atonal composition, the String Quartet. The fact that this
composition, as well as her other atonal works, albeit in a limited form, were performed in
Belgrade, gave other composers (Milan Ristić, Dimitrije Bivolarević, Petar Stajić) the
impulse to establish the Group of Atonal Composers in Belgrade in the thirties of the last
century. The group was active until the end of World War II.
2. The neoclassical concept of Sonata for violin and piano, from her second phase. This
work of 1948 was one of the first post-war neo-classical compositions in Serbian music. It
was extremely well received and in turn stimulated other composers, both her
contemporaries (Milan Ristić, Dragutin Čolić), as well as younger artists (Rudolf Bruči,
Vlastimir Peričić, Dejan Despić), to compose their works in the style of neo-classicism.
3. The medieval extramusical themes and the system of implementing elements of musical
archaization, in particular the Octoëchos modes, of her third composing phase. The great
influence of the music of her mature period began after the premiere of the cantata Songs
of Space in 1956, and has lasted since then to the present, to a lesser or greater extent. The
influence of the works from her mature style can be divided into two parts: 1. her
orientation towards medieval art and religion (music and text) for the programmatic themes
of musical works and 2. Her stylistic innovations within Serbian (and Yugoslav) music in
terms of musical archaization. During several decades, almost all major Serbian composers
(Ludmila Frajt, Enriko Josif, Dušan Radić, Vuk Kulenović, Isidora Žebeljan) have
accepted the procedure of using elements of musical archaization, so that from the end of
the 80s this composing orientation became the one most commonly ascribed to among
Serbian composers. These influences of Marić’s music have spread also beyond the
borders of Serbia, especially among composers in Bosnia and Herzegovina and
Macedonia.
4. Musical improvisations: Since Ljubica Marić did not reveal her improvisations, they
have remained almost unknown, leading to their rather modest influence on Serbian music
(in the works of Ludmila Frajt, for example).
5. The reduced implementation of the Octoëchos modes, along with the expanded range of
the use of musical elements and procedures from different stylistic periods (from the
medieval organum to atonality and microtonality in the music of the 20 th century). The
influence of these works of Ljubica Marić was to be observed in the stimulation of
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methodical new studies of melodies and rhythms in the folk music tradition of the Balkans.
The stylistic procedures which arose from these studies are to be found in the music of
young composers born in the 70s, 80s and 90s of the last century (Draško Adžić, Marko
Kovač).
During her long life Ljubica Marić maintained friendly relationships and contacts with a
number of prominent individuals in culture, art and science, both from the former
Yugoslavia and abroad. Her most important international contacts were realized during her
nine-year stay outside Serbia (Prague, Berlin, Zagreb), when she traveled frequently to
various cities in Western Europe (Vienna, Amsterdam, Strasbourg, Paris), and later, after
World War II, when she traveled abroad to international festivals and concerts of her music
(Paris, Venice, Dresden). During her studies in Prague, she met some of the most
important musical personalities of the time. Along with her professors Suk, Hába and
Malko, there were also Prokofiev, Hindemith, Schoenberg and Schulhoff, who held
lectures at the Conservatory in Prague; they also included Berg, Webern and Stravinsky,
all of whom she met at festivals and concerts; Bartók, Hermann Scherchen and Willem
Pijper, who participated with her in music festivals in Amsterdam and Strasbourg. Later,
after World War II, she met Shostakovich, who especially appreciated and stimulated her
work, and Marius Flothuis, with whom she was in correspondence during the last years of
her life. Among the leading artists of the former Yugoslavia, her friends were the writers
Ivo Andrić (Nobel Prize winner in 1961) and Miroslav Krleža, and composers such as
Isidora Žebeljan. Contacts with these artists formed a significant part of her life, as she
discussed various artistic ideas and participated in joint art projects with them.
Ljubica Marić dedicated her entire life to art. Besides composing, she had a life-long
engagement with the visual arts and literature. A collection of the so-called visual poetry,
Tablice (Tables), bears special significance. She engraved the verses on a coloured surface
(wax crayons on cardboard), which gave the letters and words a variety of forms. This
collection, which was created in the period from 1957 to 1975, is considered to be the first
example of visual poetry in Serbian literature.
As a young woman, Ljubica Marić was interested in new, avant-garde compositional
techniques, to which she later added elements of the specific medieval musical traditions of
the Balkans (Byzantium). By doing this, she created a unique oeuvre in the music of the
second half of the 20th century. For all these reasons, Ljubica Marić is seen not only as the
most important and most original Serbian composer of the 20th century, but also as one of
the most important artists of the entire Serbian culture, as well as a creative spirit with her
own recognizable signature in 20th century music.
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