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ДЕЧЈАСОБА МИЛЕН КА ЖИВ КО ВИ ЋА 

Опер ско ства ра ла штво за децу посе бан је жанр у музич кој лите ра ту ри. У њему нема мону-
мен тал них сце на, нема вели ког зву ка, нема вели ких драм ских суко ба и епи ло га. То су дела 
која нај че шће зра че опти ми змом и радо шћу, чак и у кон фликт ним ситу а ци ја ма које наме-
ће дра ма тур ги ја либре та. Она су нај че шће писа на у окви ри ма деч јег све та и деч јег миса о-
ног кру га, често наи ве и лаке фан та сти ке, у окви ру којих су ком по зи то ри тра жи ли изво ре 
сво је ства ра лач ке инвен ци је. 

***

Опе ра Деч ја соба (1940) је једин стве но оства ре ње у опу су Милен ка Жив ко ви ћа (1901-
1964). Озна че на као опус 14, наста ла је у раном ства ра лач ком пери о ду, оства ре ном до 
Дру гог свет ског рата. То је ујед но и једи но дело које је овај аутор посве тио опер ској сце ни, 
те је кроз њега могу ће сагле да ти његов однос пре ма про бле ма ти ци обли ко ва ња дела овог 
жан ра. Опе ра наста је у вре ме када је Жив ко вић као ства ра лац још увек био под ути ца ји-
ма европ ске модер не. Упра во из тог раз ло га инте ре сант но је ана ли зи ра ти, али и слу шно 
дожи ве ти његов ком по зи тор ски начин да из сло же ни јих звуч них сфе ра про на ђе аде кват ни 
звуч ни свет музи ке која је при ме ре на деци. У кон тек сту поме ну тог сасвим је упут но раз-
ми шља ти и у прав цу да га је у у том сми слу ства ра лач ки води ла и чуве на Гете о ва (Јоханн 
Wолфганг Гоет хе) мисао: „Оно што је одлич но за одра сле, једва да је добро за децу“, која 
на спе ци фи чан начин ука зу је на нео п ход ност посто ја ња спон та не одго вор но сти код сва ког 
ства ра о ца који се опре де ли да се изра зи у овој обла сти ства ра ла штва. 

Милен ко Жив ко вић је, пишу ћи сво ју деч ју опе ру, био инспи ри сан тек стом Десан ке Мак си-
мо вић Деч ја соба у коме су, нежним и наив ним деч јим јези ком и уз драм ску тен зи ју при-
ме ре ну деч јем све ту, опи са не сце не из деч је сва ко дне ви це. Ути сак који се сти че на осно ву 
спон та но сти и логич но сти музич ког тока, при род но поста вље них соли стич ких и хор ских 
нуме ра и њихо вог међу соб ног одно са, ука зу је на њега као на ауто ра који би, да није било 
раз ли чи тих порат них дру штве них анга жо ва ња и пре ра не смр ти, сна гом свог ства ра лач ког 
изра за могао да се изра зи и сцен ским делом ширих димен зи ја, сна жне дра ма ти ке, цело-
ви тог тока и импре сив но сти, које не би зао ста ја ло за оства ре њи ма у кру гу слич них ком по-
зи ци ја сло вен ских ства ра ла ца опе ра. Упра во тај сло вен ски иди ом карак те ри ше мело ди је и 
инстру мен тал не сег мен те њего ве деч је опе ре. У прве две сли ке то су еле мен ти сло вен ског 
фол кло ра, док у тре ћој, накнад но допи са ној, коју испу ња ва балет ски дивер ти сман без деч-
јих гла со ва, оства ре не су стра ни це које по дуби ни не зао ста ју за позна тим пар ти ту ра ма 
сло вен ске опе р ске сце не.   

Већ на самом почет ку дела Жив ко вић се пред ста вља као аутор коме сцен ски ток не само 
да није непо знат, него му је чак и као ства ра о цу бли зак. Као у каквом црта ном фил му, наив-
но и јед но став но, али уве р љи во и логич но, бога то алте ра ци ја ма, које инвен тив но про ши-
ру ју тонал ни план, он гра ди музи ку свог опер ског првен ца, у коме ће се посеб на музич ка 
инвен тив ност испо љи ти у инстру мен тал ним интер у ди ју ми ма. Не изла зе ћи из све та деч је 
машто ви то сти, он изгра ђу је и амби ци о зно зами шље не хор ске сце не, кори сте ћи тро гла-
сни хор ски слог деч јег ансам бла, над орке стар ском хар мон ском прат њом, која допри но си 
укуп но сти зву ка и пре по зна тљи во сти мело ди ја у њихо вом касни јем поја вљи ва њу. 

Посеб но место при па да тре ћој сли ци опе ре Деч ја соба, која је касни је доком по но ва на као 
опе р ско-балет ски дивер ти сман. Сцен ским јези ком гово ре но, то је Цода у којој, у пуној раз-
и гра но сти ансам бла, сце ну испу ња ва ју балет ски при ка зи  инспи ри са ни деч јим све том. За 



раз ли ку од коре о граф ског дожи вља ја, који нужно мора оста ти у деч јој машто ви то сти са 
карак те ри сти ка ма наи ве, музи ка као да је једва чека ла да је напу сти, и дотак не звуч не сфе-
ре са свим осо бе но сти ма музи ке за сце ну. Знат но ком плек сни ји звук орке стра посте пе но 
се раз ви ја у сло же ни је мело диј ске токо ве, са карак те ри стич ним рит мом сва ке уну тар ње 
сце не, које обли ку ју овај део пар ти ту ре, нади ла зе ћи домен деч јег дожи вља ва ња музи ке. 
Милен ко Жив ко вић се упра во овим стра ни ца ма при бли жа ва зву ку сло вен ског опер ског 
репер то а ра, ста вља ју ћи до зна ња да је њего во перо довољ но изо штре но, инвен тив ност 
довољ но раз ви је на и ства ра лач ки потен ци јал довољ но сна жан и за већа и озбиљ ни ја прег-
ну ћа. 

Коли ки је зна чај у срп ском музич ком живо ту има ла поја ва Жив ко ви ће ве опе ре Деч ја соба 
можда нај бо ље све до чи чиње ни ца да је дело штам пао чуве ни изда вач Јован Фрајт, као 
кла вир ски извод са хор ским пар том. Од пре ми је ре, па до данас опе ра није сцен ски поста-
вља на, али су неки њени дело ви, захва љу ју ћи кла вир ском изво ду, повре ме но про на ла-
зи ли сво је место на про гра ми ма школ ских при ред би музич ких и основ них шко ла. У том 
сми слу, недав ни про на ла зак, пре пи си ва ње и штам па ње те пар ти ту ре пред ста вља зна чај ни 
исто риј ски тре ну так за срп ску музи ку, не само у сми слу очу ва ња важних музич ких оства ре-
ња дома ћих ства ра ла ца, већ као импулс савре ме ним ком по зи то ри ма да дају лич ни допри-
нос упра во жан ру деч је опе ре. На тај начин сим бо лич но ће се наста ви ти и Жив ко ви ћев 
умет нич ки траг, који је, поред ком по но ва ња, обе ле жи ло и њего во мно го стру ко дело ва ње, 
које је у сва ком сег мен ту било усме ре но ка очу ва њу наци о нал не кул ту ре и педа го шком 
обли ко ва њу кул тур них нави ка код публи ке свих гене ра ци ја. Сим бо лич но, тај траг се пра ти 
и овим изда њем, које ће заин те ре со ва ној публи ци – музич ким педа го зи ма, тео ре ти ча ри-
ма, музи ко ло зи ма, дири ген ти ма, али и настав ни ци ма музич ке кул ту ре, поста ти доступ но у 
годи ни када срп ска музи ка обе ле жа ва 80 годи на од пре ми је ре Деч је собе, као и 120 годи на 
од рође ња ком по зи то ра. 

Опе ру Деч ја соба Милен ко Жив ко вић је посве тио Јел ки (Јеле на Жив ко вић), сво јој првој 
ћер ки, те инвен тив ност, спон та ност и љубав за при зо ре из деч јег живо та тре ба тра жи ти у 
топли ни осе ћа ња мла дог и срећ ног оца. 

др Алек сан дра Пала дин, музи ко лог

Учесници представе 1941. године



РЕЧ ДИРИ ГЕН ТА

Ово је јед на од првих ком по зи ци ја нашег, дома ћег ауто ра која је сме р но и без дво у мље ња 
зами шље на за децу, наме ње на деци, писа на да је деца и изво де, из жеље да деца нешто 
нау че и дожи ве,...из љуба ви пре ма деци. Од како сам први пут поже лео да сазнам шта је то 
„опе ра“ за децу „Деч ја соба“ Милен ка Жив ко ви ћа, како је то напра вљен либре то на осно-
ву исто и ме не при че Десан ке Мак си мо вић коју позна јем од детињ ства пар ти ту ру сам дуго 
тра жио и конач но нашао копи ју руко пи са у ното те ци радио Бео гра да. 
Ова опе ри ца није пер ја ни ца опу са самог ком по зи то ра али ово дело отво ра важна вра та и 
за оста ле ком по зи ци је из њего вог опу са. Сва ка ко је јед но од нај ва жни јих дела наме ње них 
деци, живо све до чан ство спо зна ња Милен ка Жив ко ви ћа коли ко је важно бави ти се нашом 
мла дом или нај мла ђом публи ком и то на који начин и којим сред стви ма, а све то у недо ба 
људ ске „циви ли за ци је“, самим почет ком дру гог свет ског рата.
Деца као нај чи сти ји и нај ва жни ји део сва ке попу ла ци је заслу жу ју несе бич ну бит ку да им 
се пред ста ви све оно нај вред ни је и нај ва жни је што тре ба да зна ју и за чим би како расту 
има ла потре бу. О томе коли ко је шта за децу добро као див ни при мер и морал ни сема-
фор сто ји ово дело. Оно тако ђе сто ји раме уз раме са дели ма К.Сен-Сан са, С.Про ко фје ва, 
Б.Брит на и мно гих дру гих који у свом опу су има ју дела наме ње на деци.
Вели ку уте ху мени и лич но и про фе си о нал но чини сазна ње да и код нас од четр де се тих 
годи на  про шлог века, па у неким слу ча је ви ма и пре, посто ји висо ка свест о бри зи за дечи-
ји свет. 
Дра го ми је да сам ја као део тима који при пре ма ово дело, бар на крат ко, чувар те бакље.

Милан Недељ ко вић

РЕЧ РЕДИТЕЉА

Могућ ност поста вља ња опе ре за децу Милен ка Жив ко ви ћа „Деч ја соба“ на позо ри шну 
сце ну је при ма мљи ва нај пре из два раз ло га. Први је једин стве на при ли ка за „ожи вља ва-
њем“ овог дела које није сцен ски изво ђе но још од сво је пре ми је ре 1941. Дру ги раз лог је тај 
што је „Деч ја соба“ као дело писа но и при ла го ђе но деч јој публи ци иде ал но за упо зна ва ње 
деце са чари ма опе ре, тј. за поче так одга ја ња јед не нове гене ра ци је опе р ске публи ке. Због 
тога смо се тру ди ли да наша постав ка овог дела садр жи све еле мен те јед не успе шне опе-
р ске пред ста ве у малом. Ту су раз и гра на и духо ви та сцен ска реше ња, атрак тив не балет ске 
сце не и вели ки хор ски завр ше так. Кључ на реч током нашег про це са је била игра зато што 
нам се још од првог сусре та са делом чини ло да је оно при каз непре ста не деч је жеље за 
игром која пре че сто бива спу та ва на. Самим тим тру ди ли смо се да и наше про бе и рад за 
пева чи ма буде бази ран на раз и гра но сти и импро ви за ци ји. Игра ли смо са њима раз не игре: 
жмур ке, ћора ве баке, поли ца ја ца и лопо ва, при се ћа ли се детињ ства и тако се вра ћа ли у 
машто ви ти деч ји свет у коме се ова опе ра и деша ва. Тако поде ти њи ли импро ви зо ва ли 
смо сва ку сце ну и кроз те импро ви за ци је дошли до реше ња и рад њи које вече рас види те 
на сце ни.Након тога нај ве ћи иза зов је био дра ма тур шке при ро де. Наи ме, како укло пи ти у 
кохе рент ну драм ску цели ну тре ћу сли ку, балет ски дивер ти сман, који у ори ги на лу посто ји 
пот пу но ван дра ма тур шког кон тек ста самог либре та. И ту смо реше ње нашли у теми деч је 
игре и ту балет ску део ни цу смо интер пре ти ра ли као сво је вр стан бег наших деч јих про та-
го ни ста у чуде сну шуму, свет њихо ве маште, бес крај не игре. Тако је дра ма тур ги ја ове опе-
ре зао кру же на на један при ме ре но раз и гран начин за који посеб ну захвал ност дугу је мо 



нашим вред ним и машто ви тим коре о граф ки ња ма Ани Бошко вић и Мили Сти јак. Визу ел ни 
иден ти тет пред ста ве је намер но све ден. Сви про сто ри у који ма се опе ра деша ва (дво ри-
ште, трпе за ри ја, спа ва ћа соба, шума) су само назна че ни пре него у пот пу но сти оте ло тво ре-
ни да би се оста ви ло про сто ра деч јој публи ци да те про сто ре по жељи дома шта, осми сли и 
доцр та. Машта је нај ве ћи део и нај жи вље поље деч је игре и као таква је у самој бити овог 
дела. Она уз пра ви под сти цај може ство ри ти фан та стич ни је и леп ше пре де ле него било 
која позор ни ца на све ту. Веру је мо да „Деч ја соба“ Милен ка Жив ко ви ћа нуди баш такав 
под сти цај.

Матеја Ђедовић

У јед ном дав ном вре ме ну, када се позо ри шна лите ра ту ра за децу пажљи во него ва ла, 
наста ла је Деч ја соба, јед но од рет ких музич ко-сцен ских дела за децу код нас. Забо ра вља-
мо да је музи ка први језик људ ског бића и да дола зи пре речи. Она непо сред но раз го во ра 
са нашим невер бал ним, емо тив ним бићем, нај а у тен тич ни јим и тешко изре ци вим. Дете, 
још увек неза тр па но гоми ла ма речи, свет дожи вља ва, пре него што га раз у ме. Тако гле-
да но, фор ма опе ре је деци суштин ски бли ска, јер је њен садр жај кому ни ци ран кроз речи, 
али непо сред но дожи вљен кроз музи ку. Деч ја соба, уокви ре на јед но став ним бај ко ли ким 
либре том, доча ра ва деч ји дожи вљај све та – музи ка има при звук игре која не пре ста је и 
зра чи чисту радост. Усхи ће ност која се чује у сва ком так ту наве ла нас је да се упи та мо где 
се кри је наша игра и како да се вра ти мо оном деч јем у нама. Зајед но са нашим соли сти ма 
(лико ви четво ро деце и роди те ља) при се ћа ли смо се детињ ства, игра ли ласти ша, шуге, 
жмур ке, гађа ли се јасту ци ма, јури ли и скри ва ли по позо ри шту... Тру ди ли смо се да сво је 
одра сло ја и пита ње ‘чему ова игра тач но слу жи’ оста ви мо испред сале. Поче ли смо да се 
при се ћа мо да је циљ игре игра сама, то јест онај осе ћај који у нама буди. Јед ног дана на 
про бе су умар ши ра ли патуљ ци (деч ји хор) и поче ли да нам пома жу у нашој потра зи. Учи ли 
смо од њих да сва ку реч у песми, мело ди ју, лик и детаљ сце но гра фи је обр ће мо, окре ће мо, 
загле да мо радо зна ло и раду је мо им се. Затим су нам се при дру жи ле и живо ти ње (балет) 
и игра је пре ра сла у плес. Деч ја соба је била пред нама! Иако се чини да опе ра све теже 
кому ни ци ра са новим гене ра ци ја ма, при ме ти ли смо да патуљ ци често вире иза кули са, 
гле да ју сво је ста ри је коле ге и певу ше њихо ве нуме ре. Начу ли смо и да су поно сно рекли 
дру га ри ма да пева ју у јед ној опе ри, а да су им они одго во ри ли да једва чека ју да дођу да 
их гле да ју.  Поред ожи вља ва ња игре на сце ни, то је наш дру ги нај бит ни ји циљ. 

Наталија Станковић



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

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...


