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ДЕЧЈА СОБА МИЛЕНКА ЖИВКОВИЋА
Оперско стваралаштво за децу посебан је жанр у музичкој литератури. У њему нема мону
менталних сцена, нема великог звука, нема великих драмских сукоба и епилога. То су дела
која најчешће зраче оптимизмом и радошћу, чак и у конфликтним ситуацијама које наме
ће драматургија либрета. Она су најчешће писана у оквирима дечјег света и дечјег мисао
ног круга, често наиве и лаке фантастике, у оквиру којих су композитори тражили изворе
своје стваралачке инвенције.
***
Опера Дечја соба (1940) је јединствено остварење у опусу Миленка Живковића (19011964). Означена као опус 14, настала је у раном стваралачком периоду, оствареном до
Другог светског рата. То је уједно и једино дело које је овај аутор посветио оперској сцени,
те је кроз њега могуће сагледати његов однос према проблематици обликовања дела овог
жанра. Опера настаје у време када је Живковић као стваралац још увек био под утицаји
ма европске модерне. Управо из тог разлога интересантно је анализирати, али и слушно
доживети његов композиторски начин да из сложенијих звучних сфера пронађе адекватни
звучни свет музике која је примерена деци. У контексту поменутог сасвим је упутно раз
мишљати и у правцу да га је у у том смислу стваралачки водила и чувена Гетеова (Јоханн
Wолфганг Гоетхе) мисао: „Оно што је одлично за одрасле, једва да је добро за децу“, која
на специфичан начин указује на неопх одност постојања спонтане одговорности код сваког
ствараоца који се определи да се изрази у овој области стваралаштва.
Миленко Живковић је, пишући своју дечју оперу, био инспирисан текстом Десанке Макси
мовић Дечја соба у коме су, нежним и наивним дечјим језиком и уз драмску тензију при
мерену дечјем свету, описане сцене из дечје свакодневице. Утисак који се стиче на основу
спонтаности и логичности музичког тока, природно постављених солистичких и хорских
нумера и њиховог међусобног односа, указује на њега као на аутора који би, да није било
различитих поратних друштвених ангажовања и преране смрти, снагом свог стваралачког
израза могао да се изрази и сценским делом ширих димензија, снажне драматике, цело
витог тока и импресивности, које не би заостајало за остварењима у кругу сличних компо
зиција словенских стваралаца опера. Управо тај словенски идиом карактерише мелодије и
инструменталне сегменте његове дечје опере. У прве две слике то су елементи словенског
фолклора, док у трећој, накнадно дописаној, коју испуњава балетски дивертисман без деч
јих гласова, остварене су странице које по дубини не заостају за познатим партитурама
словенске оперске сцене.
Већ на самом почетку дела Живковић се представља као аутор коме сценски ток не само
да није непознат, него му је чак и као ствараоцу близак. Као у каквом цртаном филму, наив
но и једноставно, али уверљиво и логично, богато алтерацијама, које инвентивно проши
рују тонални план, он гради музику свог оперског првенца, у коме ће се посебна музичка
инвентивност испољити у инструменталним интерудијумима. Не излазећи из света дечје
маштовитости, он изграђује и амбициозно замишљене хорске сцене, користећи трогла
сни хорски слог дечјег ансамбла, над оркестарском хармонском пратњом, која доприноси
укупности звука и препознатљивости мелодија у њиховом каснијем појављивању.
Посебно место припада трећој слици опере Дечја соба, која је касније докомпонована као
оперско-балетски дивертисман. Сценским језиком говорено, то је Цода у којој, у пуној раз
играности ансамбла, сцену испуњавају балетски прикази инспирисани дечјим светом. За
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разлику од кореографског доживљаја, који нужно мора остати у дечјој маштовитости са
карактеристикама наиве, музика као да је једва чекала да је напусти, и дотакне звучне сфе
ре са свим особеностима музике за сцену. Знатно комплекснији звук оркестра постепено
се развија у сложеније мелодијске токове, са карактеристичним ритмом сваке унутарње
сцене, које обликују овај део партитуре, надилазећи домен дечјег доживљавања музике.
Миленко Живковић се управо овим страницама приближава звуку словенског оперског
репертоара, стављајући до знања да је његово перо довољно изоштрено, инвентивност
довољно развијена и стваралачки потенцијал довољно снажан и за већа и озбиљнија прег
нућа.
Колики је значај у српском музичком животу имала појава Живковићеве опере Дечја соба
можда најбоље сведочи чињеница да је дело штампао чувени издавач Јован Фрајт, као
клавирски извод са хорским партом. Од премијере, па до данас опера није сценски поста
вљана, али су неки њени делови, захваљујући клавирском изводу, повремено пронала
зили своје место на програмима школских приредби музичких и основних школа. У том
смислу, недавни проналазак, преписивање и штампање те партитуре представља значајни
историјски тренутак за српску музику, не само у смислу очувања важних музичких остваре
ња домаћих стваралаца, већ као импулс савременим композиторима да дају лични допри
нос управо жанру дечје опере. На тај начин симболично ће се наставити и Живковићев
уметнички траг, који је, поред компоновања, обележило и његово многоструко деловање,
које је у сваком сегменту било усмерено ка очувању националне културе и педагошком
обликовању културних навика код публике свих генерација. Симболично, тај траг се прати
и овим издањем, које ће заинтересованој публици – музичким педагозима, теоретичари
ма, музиколозима, диригентима, али и наставницима музичке културе, постати доступно у
години када српска музика обележава 80 година од премијере Дечје собе, као и 120 година
од рођења композитора.
Оперу Дечја соба Миленко Живковић је посветио Јелки (Јелена Живковић), својој првој
ћерки, те инвентивност, спонтаност и љубав за призоре из дечјег живота треба тражити у
топлини осећања младог и срећног оца.
др Александра Паладин, музиколог

РЕЧ ДИРИГЕНТА
Ово је једна од првих композиција нашег, домаћег аутора која је смерно и без двоумљења
замишљена за децу, намењена деци, писана да је деца и изводе, из жеље да деца нешто
науче и доживе,...из љубави према деци. Од како сам први пут пожелео да сазнам шта је то
„опера“ за децу „Дечја соба“ Миленка Живковића, како је то направљен либрето на осно
ву истоимене приче Десанке Максимовић коју познајем од детињства партитуру сам дуго
тражио и коначно нашао копију рукописа у нототеци радио Београда.
Ова оперица није перјаница опуса самог композитора али ово дело отвора важна врата и
за остале композиције из његовог опуса. Свакако је једно од најважнијих дела намењених
деци, живо сведочанство спознања Миленка Живковића колико је важно бавити се нашом
младом или најмлађом публиком и то на који начин и којим средствима, а све то у недоба
људске „цивилизације“, самим почетком другог светског рата.
Деца као најчистији и најважнији део сваке популације заслужују несебичну битку да им
се представи све оно највредније и најважније што треба да знају и за чим би како расту
имала потребу. О томе колико је шта за децу добро као дивни пример и морални сема
фор стоји ово дело. Оно такође стоји раме уз раме са делима К.Сен-Санса, С.Прокофјева,
Б.Бритна и многих других који у свом опусу имају дела намењена деци.
Велику утеху мени и лично и професионално чини сазнање да и код нас од четрдесетих
година прошлог века, па у неким случајевима и пре, постоји висока свест о бризи за дечи
ји свет.
Драго ми је да сам ја као део тима који припрема ово дело, бар на кратко, чувар те бакље.
Милан Недељковић

РЕЧ РЕДИТЕЉА
Могућност постављања опере за децу Миленка Живковића „Дечја соба“ на позоришну
сцену је примамљива најпре из два разлога. Први је јединствена прилика за „оживљава
њем“ овог дела које није сценски извођено још од своје премијере 1941. Други разлог је тај
што је „Дечја соба“ као дело писано и прилагођено дечјој публици идеално за упознавање
деце са чарима опере, тј. за почетак одгајања једне нове генерације оперске публике. Због
тога смо се трудили да наша поставка овог дела садржи све елементе једне успешне опе
рске представе у малом. Ту су разиг рана и духовита сценска решења, атрактивне балетске
сцене и велики хорски завршетак. Кључна реч током нашег процеса је била игра зато што
нам се још од првог сусрета са делом чинило да је оно приказ непрестане дечје жеље за
игром која пречесто бива спутавана. Самим тим трудили смо се да и наше пробе и рад за
певачима буде базиран на разиграности и импровизацији. Играли смо са њима разне игре:
жмурке, ћораве баке, полицајаца и лопова, присећали се детињства и тако се враћали у
маштовити дечји свет у коме се ова опера и дешава. Тако подетињили импровизовали
смо сваку сцену и кроз те импровизације дошли до решења и радњи које вечерас видите
на сцени.Након тога највећи изазов је био драматуршке природе. Наиме, како уклопити у
кохерентну драмску целину трећу слику, балетски дивертисман, који у оригиналу постоји
потпуно ван драматуршког контекста самог либрета. И ту смо решење нашли у теми дечје
игре и ту балетску деоницу смо интерпретирали као својеврстан бег наших дечјих прота
гониста у чудесну шуму, свет њихове маште, бескрајне игре. Тако је драматургија ове опе
ре заокружена на један примерено разиг ран начин за који посебну захвалност дугујемо

нашим вредним и маштовитим кореографкињама Ани Бошковић и Мили Стијак. Визуелни
идентитет представе је намерно сведен. Сви простори у којима се опера дешава (двори
ште, трпезарија, спаваћа соба, шума) су само назначени пре него у потпуности отелотворе
ни да би се оставило простора дечјој публици да те просторе по жељи домашта, осмисли и
доцрта. Машта је највећи део и најживље поље дечје игре и као таква је у самој бити овог
дела. Она уз прави подстицај може створити фантастичније и лепше пределе него било
која позорница на свету. Верујемо да „Дечја соба“ Миленка Живковића нуди баш такав
подстицај.
Матеја Ђедовић
У једном давном времену, када се позоришна литература за децу пажљиво неговала,
настала је Дечја соба, једно од ретких музичко-сценских дела за децу код нас. Заборавља
мо да је музика први језик људског бића и да долази пре речи. Она непосредно разговора
са нашим невербалним, емотивним бићем, најаутентичнијим и тешко изрецивим. Дете,
још увек незатрпано гомилама речи, свет доживљава, пре него што га разуме. Тако гле
дано, форма опере је деци суштински блиска, јер је њен садржај комунициран кроз речи,
али непосредно доживљен кроз музику. Дечја соба, уоквирена једноставним бајколиким
либретом, дочарава дечји доживљај света – музика има призвук игре која не престаје и
зрачи чисту радост. Усхићеност која се чује у сваком такту навела нас је да се упитамо где
се крије наша игра и како да се вратимо оном дечјем у нама. Заједно са нашим солистима
(ликови четворо деце и родитеља) присећали смо се детињства, играли ластиша, шуге,
жмурке, гађали се јастуцима, јурили и скривали по позоришту... Трудили смо се да своје
одрасло ја и питање ‘чему ова игра тачно служи’ оставимо испред сале. Почели смо да се
присећамо да је циљ игре игра сама, то јест онај осећај који у нама буди. Једног дана на
пробе су умарширали патуљци (дечји хор) и почели да нам помажу у нашој потрази. Учили
смо од њих да сваку реч у песми, мелодију, лик и детаљ сценографије обрћемо, окрећемо,
загледамо радознало и радујемо им се. Затим су нам се придружиле и животиње (балет)
и игра је прерасла у плес. Дечја соба је била пред нама! Иако се чини да опера све теже
комуницира са новим генерацијама, приметили смо да патуљци често вире иза кулиса,
гледају своје старије колеге и певуше њихове нумере. Начули смо и да су поносно рекли
другарима да певају у једној опери, а да су им они одговорили да једва чекају да дођу да
их гледају. Поред оживљавања игре на сцени, то је наш други најбитнији циљ.
Наталија Станковић

МИЛЕНКО ЖИВКОВИЋ (1901 — 1964)
Студирао је права, а упоредо је похађао и студије музике у
школи „Станковић”, у класи Миленка Пауновића. Дипломирао
је композицију у Лајпцигу у класи Хермана Грабнера, а потом
је у периоду од 1929. до 1931. године похађао специјалистичке
студије у Паризу у класи Венсана Дендија. После повратка у
Београд, Миленко Живковић је радио као професор, а потом
и директор музичке школе „Станковић”. Године 1948. постао
је редовни професор композиције на Музичкој академији, а
у периоду од 1952. до 1960. био је и њен декан. За дописног
члана САНУ изабран је 1958. године. У свом композиторском
опусу, како истиче Властимир Перичић, Живковић се ослањао
на национални правац у српској музици. Наиме, он је посебну
пажњу поклањао продубљивању хармонског израза на основу
тоналних специфичности традиционалне музике, као и честој употреби полифоније и
снажних ритмичких структура.Као професор композиције на Музичкој академији у Београду,
Живковић је важио за веома истакнуту личност. Његова класа је била једна од најбољих
композиторских класа у историји српске композиторске педагогије, из које су потекле неке
од најинтересантнијих и најоригиналнијих стваралачких личности српске музике (Душан
Радић, Енрико Јосиф, Драгутин Гостушки, Владан Радовановић, Константин Бабић…).
Важнија дела: Симфонијски пролог, Симфонијски фрагменти, Класична свита, Игре из
Македоније, Епикон 1945. за виолончело и клавир, Свите за клавир, Дечја соба...
МОТО има изузетно задовољство је да после 80 година од првог извођења и 120 година
од рођења композитора представи „Дечју оперу“ Миленка Живковића, дело из богатог
опуса композитора и професора, неправедно запостављеног у деценијама после II
светског рата.
Опера је настала на позив Родиног позоришта и у тренутку када је ово дело
представљено публици у Народном позоришту 20. фебруара 1941. године готово да није
постојало ни једно оперско дело намењено деци.
Композитор је дириговао извођењем, а редитељ је био Лујо Давичо.
Поред Оркестра Београдског радија и солиста – гђе Вукадиновић и гдина Алексића,
учествовала су деца из Музичке школе „Станковић“ као и чланови ритмичке групе Луја
Давича. Дечји хор је био постављен у оркестру.
По речима критичара Михајла Вукдраговића „публика у којој су деца била најбројнија,
примила је Дечју собу са срдачним одобравањем.“
Супруга и кћерка тадашњег кнеза намесника Југославије Павла Карађорђевића, кнегиња
Олга и принцеза Јелисавета присуствовале су овом извођењу. Други светски рат у Србији
је убрзо прекинуо деловање Родиног позоришта, тако да је одржана само још једна
представа 2. марта на Коларчевом народном универзитету.
МОТО ово дело реализује у оквиру пројекта Opera: Past, Present, Perfect! под
покровитељством Креативне Европе.
Надамо се да ће ово извођење покренути размишљања о приближавању оперске
уметности деци што је један од циљева рада наше организације.
Драган Стевовић

