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Злата Марјановић 

 

У ВОЈЕВАЊУ ЗА ФОЛКЛОР: 

ПСИХИЧКО ЗНОЈЕЊЕ НИКОЛЕ ХЕРЦИГОЊЕ 

 

Апстракт: Композитор Никола Херцигоња је следбеник националног стила. Отуда он током 

током Другог светског рата записује народне песме неких делова региона (односно, Црне Горе, 

Далмације, Истре, Међимурја итд), не би ли их суштински спознао и разумео, и на најбољи 

начин применио у својим делима. Његово мелографско делање 1944. године резултује у 

италијанском граду Барију Збирком 944 - рукописом необјављених народних песама, 

забележеним већином по певању партизана. Ову збирку Херцигоња допуњује и својим 

неизмерно корисним и стручним коментарима, везаним како за особине стихова и мелодија 

одабраних песама, тако и за прилике када се те песме изводе. У међувремену, а док се записаним 

народним песмама бави, или, како сам каже, док се психички зноји, Никола Херцигоња ненадано 

и непланирано постаје њихов искрени поштовалац, за чије се место у тадашњем друштву 

ватрено и неуморно бори.  

 

Кључне речи: Никола Херцигоња, Збирка 944, партизански фолклор, црногорске песме, 

далматинске песме, међимурске песме. 

 

 

Година 1995, Београд, Баново брдо, зграда у Пожешкој улици. Врата ми 

отвара - Никола Херцигоња, сувоњав и ситан, али живахан и расположен због 

посете. Јутро је, сунчано, летње, ни мало случајно долазим тада у посету, “јер 

ујутру ми је глава свежа,” каже, “а већ после поднева…”, одмахује руком уместо 

завршетка реченице и осмехује се. 

Објашњавам му опшрино да сам мелографисала звучне записе са његових 

трака, из 1953, 1954. и 1955. године, оне које је забележио у околини Колашина, 

Боки Которској и у деловима Црногорског приморја, а који се налазе у 

Фоноархиви Факултета музичке уметности у Београду. Кажем му и да сам 

сретна што такви записи постоје, да су важан део мојих истраживања. И још да 

су неки, поготово они настали у Паштровићима, сведочанство једног посебног 

начина музицирања, који је временом престало да буде пракса, па, ето, да не би 

његових снимака, нико за такво музицирање вероватно не би ни знао … 

- А, мислио сам да то никога неће занимати, каже Херцигоња, и то тако 

недвосмислено, да ми се чини како ни њему нису ти снимци нешто посебно 
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битни, те да га мој “етномузиколошки” ентузијазам баш нешто не усхићује 

превише. 

Јасно ми је, другачије поимамо народну музику, он школован за 

композитора (дипломирао 1935. године на Музичкој академији у Загребу, Кос 

1974: 115), а ја школована за етномузиколога, и све то још у размаку од више од 

пола века.1 Уосталом, да су му ти снимци, на којима ја темељим своја 

истраживања, битни, били би у његовом дому, а не у подруму Академије (како и 

даље многи говоре, иако је још 1973. године преименована Факултет музичке 

уметности). А онда, заокрет: 

- Када вас већ то све толико интересује, спремио сам за вас још нешто. 

И, у мојим се рукама нађе то, нешто. Једна, вероватно некад жута, можда 

и бела, а сада у типичној боји старе хартије фасцикла, без предње корице, на 

којој Херцигоња пером бележи: из 1952, 1953, 1954, 1956, 1957, па подвлачи све 

написане године, и испод црте додаје још и 1960. годину.2 Отварам, насумце, и 

схватам, ово су његове кратке импресије, које у наведним годинама налив-пером 

бележи у нотесима, а које су му, очигледно, важне, јер, како сам себе на једном 

месту у том истом рукопису објашњава: 

“Вала – треба средити и прекуцати ове нотесе – злу не требало, а – 

неког ђавола има и ту, макар само било психичко знојење (а то и чини 

19. фебруара 1961. године, рукопис: 20).” 

У њима, опет на танкој и пожутелој од година хартији искуцани на 

машини описи снова (које сања често у боји), делићи из одрастања његове деце, 

утисци са разних путовања по Европи и региону,3 размишљања о композицијама 

других композитора, упути које даје сам себи, за даље компоновање. У њима 

Херциогоња исказује и сам себе, и своје мишљење о стварању музике, и жељу да 

његово стваралаштво буде прихваћено. Како би у томе био што бољи, без 

назнака нарцисоидности или егоцентричности, он у томе потпуно “изгара”: 

                                                           
1 Kомпозитори школовани попут Николе Херцигоње, своја дела базирају на тоналитетима 
уметничке музике Запада, односно на дур-мол систему, који се веома разликује од тоналних 
основа, на пример, српске народне музичке традиције (видети више у Јовић-Милетић 2011: 9). 
2 У том периоду Никола Херцигоња компонује синфонијски плес Линђо, завршава балет 
Рођендан инфантин (започет 1942. године), сценски ораторијум Горски вјенац, завршава 
музичко-сценску визију Планетаријом, за солисте, хор и оркестар Три игре из Црне Горе и Боке 
и Ву клети, ради на делима за глас и оркестар Три песме посвећене Мусоргском, Пет песама 
Гупчевих пунтара, Задња попевка, Три баладе Петрице Керемпуха, Шест Змајевих сатиричних 
песама, и за глас и клавир пише циклус О пајацу и буба Мари (Кос 1974: 115.) 
3 Под називом регион подразумева се простор до 90-их година 20. века обједињен под називом 
Југославија. 
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“Што је заправо срећа? – Нешто врло релативно – субјективно узевши, 

а нешто апсолутно – узевши објективно: Стварати! А то је почетак 

среће. А она је потпуна, то је – осјетити да си користан и да то свијет 

око тебе увиђа и признаје. – И то је исто што и – вољети и осјетити да 

те због тога воле. Али – вољети, вољети без резерве, изгарати у томе 

(11. фебруар 1954. године, око Ускопоља, рукопис: 15)”. 

Касније, читам рукописе не једном, све, до последње, картонске корице 

која је сачувана. Схватам да ми је пружио његове мисли, исказане веома снажно, 

а да су оне још не само део његовог бића, већ и драгоцено сведочанство 

“партизанских” и “постпартизанских” времена.4 

По тим, прекуцаним редовима, Никола Херцигоња је уметник, а партизан, 

који војује против буржоазије и Шваба. Након 1945, још дуго, дуго, и даље 

живи, размишља и ствара у том, борбено-партизанском духу, али искрено, из 

најчистијих нахођења и побуда. Никола Херцигоња је, према тим истим 

редовима, и композитор, додуше, једног минулог, доба, оног социјалистичког, 

данас анахроног, многим генерацијама непојмљивог и ужасно далеког. Само, 

Никола Херцигоња у све то искрено и потпуно верује, и у социјализам, и у 

комунизам, и у Партију (комунистичку), то недвосмислено доказује садржај 

наведене, ваљда-некада-жуте фасцикле: 

“Тврдити да стваралачки и научни рад није политички рад, то значи – 

стајати на буржоаским позицијама. То значи – признавати да тај рад 

смије и може бити без везе са политиком. 

--- 

Умјетност је политична и партијна, и умјетничка дјелатност се не може 

одвајати од политичке” (27.март 1954. године, рукопис: 17). 

Испод ове фасцикле је још једна, зелена, исто картонска. На њој, црвеним 

дебљим фломастером, пише: Збирка (Бари). Унутра примерак новина Народна 

армија, од четвртка, 23. марта 1954, у којима је објављен Херцигоњин чланак 

Фрагменти разговора о народној музици. Наслов Херцигоња уоквирује, 

хемијском оловком црвене боје, да се издвоји од других чланака. Наравно, како 

то временом и бива, примерак је пожутео, а како су новине већег формата, много 

већег од свих данашњих, лист је пресавијен. Унутра налазим његову верзија овог 

                                                           
4 Део тих мисли публикујем, и то само оне везане за Херцигоњине боравке у Црној Гори, како у 
њеним планинским деловима, тако и на приморју. Нашавши се у нимало захвалној улози, у улози 
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чланка, откуцану на машини, коју вероватно у таквој форми својевремено 

односи у редакцију. Иза тога је и Херцигоњина верзија чланка Живи фосили у 

музичком фолклору Црне Горе, такође искуцана на машини, а објављена у 

Политици од 20. априла 1958. године. 

Коначно, након листања ових чланака, схватам зашто ова зелена 

фасцикла има наведени наслов. У њој уредно, као и све остало, Никола 

Херцигоња похрањује и своју рукописну збирку народних песама насталих у 

септембру месецу 1944. године. Како је то уобичајено у то време, попут, на 

пример, етномузиколога Миодрага Васиљевића, насловљава је Записи народних 

мелодија, IX – 944 (септембар 1944. године). 

 

 

 

Са друге стране листа, Херцигоња дописује да своју збирку намењује 

друговима Оскару и Браци. 

 

 

Мој једини, и описани сусрет са Николом Херцигоњом кратко траје, стар 

је, брзо се умара, нема сврхе дуже му бити у посети. Стога му не постављам 

                                                                                                                                               
селектора, одабирам, по мом мишљењу, најадекватније белешке, за употпуњавање “слике” око 
нотних записа његових снимака из делова Црне Горе (Марјановић 2002).  
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многа питања која ми се “роје”. Одговоре на њих налазим, “изокола”, читајући 

га у његовим редовима зелене фасцикле и постојећим документима.  

Тако откривам да се он године 1942. придружује партизанима, из, већ сам 

навела, чисте и искрене жеље да се бори против непријатеља, не само окупатора, 

већ и за тада ново и модерно, социјалистичко друштвено уређење. Откривам, 

такође, да он и након рата, и даље живи са истим тим уверењима са којима је и 

пошао у партизане: 

“Заиста – степен социјалистичке свијести је један виши квалитет, виши 

степен који не може бити схватљив ономе тко га није доживио. То је 

као једна нова димензија.” (16. новембар 1953. године, рукопис: 11). 

Све је то логично, али се и даље питам откуда Никола Херцигоња у 

“водама” мелографије, тешко спајам њега, композитора, са збирком од педесет и 

шест народних песама региона која настаје током Другог светског рата.  

Одговор на питање зашто су песме записиване током Другог светског 

рата налазим у литератури: новембра 1942. године на слободној територији тзв. 

Бихаћке републике постављена је привремена управа позоришта Народног 

ослобођења, при којем је партизан Никола Херцигоња руководилац музичке 

секције.5 У овом позоришту делају и поменути другови Оскар и Брацо, односно, 

позоришни редитељ, сплићанин Браслав-Брацо Борозан (1917-1988) и диригент 

и музиколог из Сарајева, Оскар Данон (1913-2009).6 

Брацо Борозан и Оскар Данон су му засигурно важни, можда због своје 

стручности и начина размишљања, или му их Партија можда “поставља” као 

претпостављене, тек, њима посвећује своју збирку, и њима, напослетку, тумачи 

своје закључке и анализе потекле из проучавања песама које увршћује у своју 

збирку.7 

Одговор на питање зашто је збирка “нумерисана” 1944. годином такође 

налазим на истом месту, у литератури. Почев од јануара те, 1944. године, у 

                                                           
5 Ово позориште негује и развија кулутурни дух бораца, а то је једно од задужења и Николе 
Херцигоње. Тако он, на пример, новембра 1943. године у Јајцу (тј. у периоду и на месту када је 
одржано друго заседање АВНОЈ-а) припрема за наступ групу сеоских девојчица и дечака из 
околине Јајца (видети више на сајту: www.benevolencija.eu.org/component/option, 
com_document/task,doc_view/gid,172). 
6 Видети више на www. znaci.net/001/96_12.pdf. 
7 Касније се показало се да Херцигоња нема баш позитивно мишљење о другу Браци, па тако у 
својим нотесима 21. маја 1961. године бележи како је “Брацо нарцисоидан тип, а поред тога има 
страшан комплекс мање вриједности, још страпнији комплекс “пјевања у мраку” и насјтрашнији 
од свих – завидљивост промашеног Don Juana који то (Don Juan) није ни у браку. Зато – сиромах 
– увијек открива “спасоносну мисао” – као заборављену кравату у ормару …” (рукопис: 21). 
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јужној Италији, око Барија је основана војна база тадашње 

Народноослободилачке војске Југославије. У њој се организују многи састанци 

(војни), али и током целе ове године у њу на опоравак пристиже и на хиљаде 

рањеника. Њима “у госте” новембра 1944. године долазе и “запослени” из 

позоришта Народног ослобођења, који дају не представе, већ, како је у то време 

било актуелно, приредбе, и то на бини професионалног позоришта Teatro 

Piccinni.8 И наравно, са њима је и Никола Херцигоња, који као свој боравак у 

Барију очигледно користи не само да осмишљава наступе за рањене борце (али и 

за грађане Барија и припаднике савезних војних јединица), већ и од њих 

неуморно скупља песме, на основу којих настаје и наведена Збирка 944. А све то 

Никола Херцигоња записује на нотној хартији Premiata stamperia musicale fratelli 

de Marino – Napoli, очигледно тада купљену у Италији. 

 

Не само својим делима, већ и својом Збирком 944 композитор Никола 

Херцигоња недвосмислнео показује да је, како је у стручној литератури 

установљено, следбеник националног музичког смера (Кос 1974: 115). За 

разлику од многих својих колега, он оно народно у музици не тражи у граду, већ 

се опредељује за музику руралног стила, потеклу понајпре из традиције 

континентално-планинског културног простора.9 Оваквим приступом он пре 

свега себи поставља за циљ да уђе у “срж” народних песама, сматрајући да “има 

међу њима (његовим записима, прим. З.М.) правих драгуља и зрна бисера” 

(Нешто као коментар мелодијама и текстовима: 1) јер:  

“Када се у хисторији умјетности нешто велико стварало, увијек се 

узимало са извора – из народа, из живота, из природе (објашњење 

текстова: 6).” 

                                                           
8 www.benevolencija.eu.org/component/option,com_document/task,doc_view/gid,17; 
www.radiosarajevo.ba/files/slobodnabosna_oskardanon.pdf. 
9 Под музичком традицијом континентално-планинског културног простора се подразумева 
музицирање патријархалних области континенталних делова Црне Горе, Херцеговине, 
Далматинско залеђе итд. 
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Из тог разлога он сам себи даје задатак, сакупљање песама током рата 

(стицајем околности, током којег је већ “на терену”),10 а након рата и намерни 

одлазак “на терен” и то баш у рурална, најчешће црногорска подручја, а у 

потрази за фолклором, како је његово доба називана музичка традиција.11 

То није ни мало лако - овакав одабир стила народног музицирања и 

препознавање његових квалитета не налазе одобравање међу многим његовим 

колегама композиторима, и веома су ниско вредновани (или нису уопште 

вредновани). Он се против таквог, како често сам истиче, малограђанског става 

ватрено бори, та је борба, очигледно, тешка, а он усамљен (и, не ретко, у својим 

редовима сам себе пореди и са Don Kihotom): 

“Мора се поћи у Црну Гору на фолклор, па ма шта било! О том сиротом 

фолклору и по њему, толике се будалаштине и гов…рије раде, да нема 

смисла ништа друго него се, свима уз инат, посветити њему, открити га 

и помоћи да се једном пронађе оно што свима од реда фали: 

посматрање фолклора као етике! Доста је тих Криловљевих свиња што 

поткопавају храст! (…) Па народна мелодија није готово јело, то је 

сировина, то је сјеме. Умјетник треба да га скуха, одгоји, одњиви, да се 

види у што ће се развити. То није користан предмет него сила којојм 

клија сјеме (13. септембар 1957. године, рукопис: 3, 4)”  

Херцигоња у својим белешкама описује и своје сукобе са колегама, не 

само због професионалног размимоилажења, већ и због актуелне политике, и то 

најчешће са композитором Михаилом Вукдраговићем (којег наводи као Вука) и 

са музичким критичарем Бранком Драгутиновићем, јер, на пример: 

“Вук и Драгутиновић говоре о фолклору и забавној музици као о 

националној обојености, а ја као неисцрпном извору из земље (20. 

септембар 1957. године, рукопис: 4)”, а, вероватно са тим у вези, додаје 

на другом приликом, “примитивизам је – чудити се томе да фолклор 

може бити стална подлога стваралаштву” (21. март 1960. године, 

рукопис: 13).  

Очигледно да има доста невоља са наведеним колегама, он је, биће, за 

њих превише слободоуман. У свом рукопису о њима често не исказује 

позитивно мишљење, па су тако неке његове “биљешке (су) без датума, а односе 

                                                           
10 На пример, током партизанских дана, Херцигоња стиче и своја прва сазнања, на пример, о 
музичкој традицији Црногораца (Радовић 2001: 104), из којих се рађа идеја о настанку сценског 
ораторијума Горског вијенца. 
11 Видети више у Марјановић 2002: 3-36. 
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се углавном на проблеме партијске организације М. А. (Музичке академије, 

прим. З. М.) и односе између (и према) појединца”: 

“Драгутиновић – незналица и пакосник, а он држи дио Вукове позиције 

у критици и ствара монополисте у репродукцији, он, писац шаблонских 

и примитивних критика и неписмених концертних коментара (биљешке 

из нотес 1955-1956 /?/, рукопис: 3).” 

Он у свом заносу и свом војевању за фолклор на моменте губи снагу, 

понекад и посустаје, али се, ипак, не предаје:12 

“Изгледа да су све те кризе због тога што се не борим и зарђао сам. Не 

борим се ни усмено, ни писмено, не борим се ни сам са собом - шта 

више, и са својим радом се хрвам лијено, ногу пред ногу. – Зато ми крв 

лијено тече, зато ме обузима сан с главобољом. Отупила је оштрица – а 

тупе оштрице се боји више онај који је носи, него противник. Бар 

чланак, дрски, ватрени чланак у новине! (9. јули 1954. године, Београд, 

рукопис: 20)” 

Из следа таквих околности и збивања, а без икаквих претензија, и само из 

жеље да што боље и адкватније проникне у суштину народне песме (како би то 

применио на своје компоновање), Никола Херцигоња саставља своју Збирку 944. 

Уз одабране нотне записе он прилаже још и музиколошку анализу (коју чини по 

својим нахођењима), анализу текстова - Текстови забиљежених мелодија, као и 

део насловљен Нешто као коментар мелодијама и текстовима. Реч је заправо о 

некој врсти објашњења његовог проучавања и одабира народних песама које, 

највероватније, мора да дâ већ наведеним друговима Оскару и Браци. 

У самом почетку ни он сам није неки велики љубитељ народне песме 

руралног порекла континентално-планинског кулутрног простора. Иако се из 

његових редова насталих касније може читати велика љубав и одушевљење, на 

пример, Црном Гором и Црногорцима, он испрва према овој земљи и њеној 

народној музици (за њега, нижег уметничког нивоа) има потпуно другачији став: 

                                                           
12 Случај, или нешто друго, су хтели да се 29. јула 2011. године, током Фестивала клапа у 
Перасту, а након међународног научног скупа посвећеног клапском певању Црногорског 
класпко певање: путеви и путокази, упознам са г-ђом Смиљом Радоичић-Краљевић, 
професорицом музике у Сплиту, и – једном од некадашњих студенткиња Николе Херцигоње (а 
супругом композитора, диригента и аранжера Рајмира Краљевића). Њене су речи биле да је 
Никола Херцигоња држао непоновљива и никад иста предавања, често дигресирајући, али тако 
ватрено и сликовито донетим, да су студенти стицали не само основно, већ и много шире 
драгоцено знање. Херцигоња је, такође, био заслужан што су многи његови студенти заволели 
предмете које им је предавао (попут музичких облика), дајући им инспирацију и елан да цели 
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“Ово је шеснајст
13 пјесама Црне Горе коју никада нисам волио, и 

помало заволио кроз наше другове којима је домовина, а још више кроз 

њене пјесме. Оне ми се чине као ливаде и шумарци по сивим и црним 

стијенама Дурмитора, око којег се увијек ковитлају олујни облаци. Ове 

пјесме сурове су и красне, страшне су и – њежне. Немојте их 

потцењивати ни запустити! Оне су никле из наше земље (Нешто као 

коментар мелодијама и текстовима: 4).” 

За разлику од (првобитног) мишљења о црногорским песмама, 

Херцигоња велику инспирацију налази у песмама које су настале и које бележи 

током Другог светског рата. Њих назива партизанским фолклором, који је за 

његово композиторство, али и за његово биће, веома важан:14 

“ …можда баш партизански фолклор потврђује важност фолклора 

уопште и његову повезаност са животом (23. мај 1961. године, Београд, 

рукопис: 21). 

Временом, Херцигоња, вероватно ни сам не схватајући, постаје 

доживотно “инфициран” управо начином партизанског, црногорског и сличног 

музицирања осталих делова региона, које му није дато пореклом, и које је, 

својим особинама, потпуно опречно од музике на чијим је темељима поникао. И 

стога он, у свом даљем обраћању друговима Осакру и Браци, а, очигледно, 

морајући да им објашњава свој рад “на терену” и своје поручавање, народну 

музику види пре свега као вид уметности, пониклој из својеврсне равнотеже: 

“Све је у томе – равнотежа и склад међу различитим елементима 

изражавања – темељни принцип умјетничког стварања. У сликарству: 

склад и равнотежа међу бојама и темељним линијама, у архитектури – 

склад и равнотежа међу плохама и просторима, у литератури склад и 

равнотежа међу ријечима, реченицама и појмовима, у музици – склад и 

равнотежа између мелодије и ритма и између разних средстава 

изражавања која се увијек логично и природно проширују и скућавају у 

својим властитим могућностима.  

Мишљења је да тако настала народна песма има свој посебан и 

непредвидљив даљи “живот”, умногоме условљен својим носиоцима, али и 

                                                                                                                                               
даљи професионални живот са подједнаком стручношћу и ватреношћу, на исти начин и са истим 
квалитетом, подучавају своје ученике (Радоичић-Краљевић 2011). 
13 У рукопису су приметне понеке речи, попут ове, које нису намерно исправљане, јер чине део 
Херцигоњиног дијалекта. 
14 О Херцигоњиним делима инспирисаним партизанским фолклором видети више у 
Веселиновић 1983: 333, Кос 1974: 115. 
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неизбежном субјективношћу оних који је, попут њега, нотно бележе. Избегавање 

те субјективности Херцигоња види у својеврсном типизирању, пониклог из 

помних и детаљних проучавања (тј. сабирања многих варијаната једне песме). 

Искрено и скромно примећује да је он далеко од таквих достигнућа, али је 

оптимиста, сматрајући да “иде добрим путем”: 

“Народна пјесма живи и мјења се. Сваки је доживљава другачије. Нетко 

види у облаку профил пијанца, други види пароброд, трећи торзо 

Афродите. А једна запис народне мелодије то је само њен моментани 

дојам, то је “моментслика” са “Јелачићплаца” са једном ногом у зраку. 

Њена слика, њена карактеристична физиономија која садржаје више 

фаза покрета и расположења, то може бити једино низ записа мелодије 

и најкарактертистичнијих стихова, или, у једном сретнијем случају гдје 

се ради о њеном потпуном хватању и схватању – о њеном типизирању. 

А за ово треба много знања, разумијевања и осјећања на том подручју 

рада. Од тога смо далеко, али ствар није недостижна (Нешто као 

коментар мелодијама и текстовима: 3). 

“Осјећања” која Херцигоња наводи уз знање и “разумијевање” приликом 

проучавања народне музике у својим редовима често испољава веома отворено и 

снажно. У свом обраћању наведеним друговима, он их назива и слабошћу, па чак 

и хистеричним заносом, али одмах даје и разлоге свога емотивног односа према 

музицирању које би, као композитору стасалог на тзв. класичној музици, требало 

да му буде, ако ништа друго, оно бар неразумљиво: 

“У томе је ствар! Не чудите се мојој слабости и управо хистеричном 

заносу за ове и овакове мелодије. Али признајте ми сви ви, да ли је 

могуће не бити пијан од сазнања да ње у овој дивљачкој чобанској 

пјесмици са оног проклетог и дивног Дурмитора гдје се мјесто воде једе 

црвљиви снијег, гдје људи не говоре човечијим језиком, гдје се вјеђе 

упаљују од дима испод казана са хиљадугодишњим качамаком, да су у 

том планинском “завијању” садржани и примијењени сви они 

принципи који су учинили великима и “Divinu Comoediu” и “Посљедњи 

суд” и други ставак “Седме” (Нешто као коментар мелодијама и 

текстовима: 2). 

Уз нескривно изражавање осећања, Херцигоња у народним песмама 

руралног стила тражи – истину, и налази је у окружењу у којем те песме настају. 
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То се препознаје у његовом поимању и описивању Дурмитора из претходно 

наведеног пасуса, или у опису далматинских песама: 

“Погледајте само 33, 55 и 56 (далматинске песаме из његове збирке, 

прим. З.М.). Љепота, финоћа мелодије, основ и заметак једног bellcanta, 

али потпуно нашег – опет одраз свих могућих утицаја. Не смије се те 

мелодије схватити као отпатке запада које ћемо ми на малограђански 

начин примати или круто, бирократски одбијати. И то је мелодија као и 

оне 49. и 50. никнула у земљи. Јели она никнула ближе или даље од 

сплитске митнице, можда није ни важно. Важно је јели у њој истина! 

Немогу да прешутим једну импресију код пјевања једне друге пјесме од 

истих пјевача: “Колудрице млада, ћа си уранила”. Немојте ме сматрати 

шашавим музикантом или закашњелим романтиком! Криво ћете ми 

учинити. У тој пјесми видјеле су се јутарње улице далматинског града, 

уске, засјењене, са рефлексом врхова фасада које су обасјане раним 

сунцем. Чула су се лагана клепетава јутарња звона, чиопе су цвркутале 

изнад кровова, на избочини старинских прозора гукали су голубови, а 

лијепа, црно-бијело обавијена “колудрица млада” са спутаном младости 

у сиву у влажну самостанску дисциплину иде лагано према високом 

порталу катедрале. – Неможеш видјети, ма како шашав био, овакове 

слике из обичне далматинско-сплитске пјесме од неколико тонова, ако 

нешто није по сриједи. Држим да је 33. прави, аутентични и истински 

развој своје околине, средине и времена. И та средина, и та околина и 

то вријеме извршили су неке позитивне задатке, ergo – не заборавите на 

те и такове мелодије” (нотни пример 33, Нешто као коментар 

мелодијама и текстовима: 6). 

 

 

Павле Мијовић, његов “ратни” друг из пратизанског војевања, уногоме 

сарађује са Херцигоњом, на само певајући му, већ и помажући му да са многих 

аспеката сагледа музичку традицију Црне Горе. У зеленој фасцикли се чак 
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налазе и два листа, на којима Херцигоња искуцава машином Примједбе друга 

Павла Мијовића након прегледања горњих текстова (тј. Херцигоњине анализе 

текстова сакупљених песама). Између осталих, ту се посебно издваја Павлов 

начин размишљања, такође о важности и певача, као и окружења у којем песма 

настаје (а не само о важности њених музичких особина): 

“Подаци о лицима према чијем пјевању су створени записи мелодија и 

текстова по мом мишљењу потребни су због оцјене записаног 

материјала. Потребно је знати средину у којој су пјевачи живјели, 

њихов однос према тој пјесми, вријеме и прилике у којима су пјесму 

чули и даље је предали. Све је то потребно због “вјеродостојности” 

мелодије која је записана (Примједбе друга Павла Мијовића након 

прегледања горњих текстова: 18).”  

Захваљујући казивању Павла Мијовића, Херцигоња у свом рукопису 

бележи и певање песама уз вретено у (још увек неистраженој) традицији 

Црмнице, које је престало да буде пракса онда када и су о жене престале да 

преду вуну: 15 

“Друг Павле Мијовић описао ми је начин пјевања неке пјесме “уз 

вретено”: 

Пјевачица стоји на високом зиду или стијени, откуда посматра стадо и 

преде. Вретено спушта низа зид и када вретено додирне земљу, 

пјевачица завршава фразу мелодије са ускликом (вриском) и тог 

момента тргне вретено увис. Није ли ту један од елемената тзв. 

“дескриптивне музике?” (Текстови забиљежених мелодија: 14). 

Павле Мијовић такође открива Херцигоњи и посебно извођење, у 

црногорској музичкој пракси познато као пјевање из гласа или иза гласа: 

“Запис текста и реконструкција мелодије по пјевању друга Павла 

Мијовића; Он је ту пјесму слушао потајно од свог дједа који је никада 

није хтио пјевати у нечијем присуству Старац је пјевао пјесму 

утакнувши прсте у оба уха стално вибрирајући прстима и 

подрхтавајући гласом. 

Држим да је тај моменат /пјевање за себе и појачавање ефекта 

вибрације гласа помоћу прстију – што осјећа само пјевач/ врло важан за 

                                                           
15 Херцигоња бележи не само податке везане за певање песама, већ се посвећује и игри уз коју се 
пева. Тако он, на пример, вербално описује црногорско или зетско коло, као и црмничко или 
шестанско коло, али и прилаже шеме, или како их он назива, фазе игре (Текстови забиљежених 
мелодија: 14). 
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схватање саме умјетности код народа.” (Текстови забиљежених 

мелодија: 6, 7). 

Поред значајних података о контексту у којем се музичка традиција 

његовог доба налази и развија, Херцигоња своју Збирку IX-944 темељи на 

музичкој традицији разних делова региона, почев од Црне Горе, преко Босне, 

Истре, Међимурја или Далмације. Уз сваку песму он даје и свој суд, у којем се 

препознаје онај његов “хистерични занос” у којем он и те како “изгара”, али и 

његов западноевропски музички темељ. Из тог разлога себи даје за право да 

субјективно изложи своје утиске о свакој песми, и са текстуалног, и са 

мелодијског аспекта. 

Текстови песама Збирке IX-944, сматра Херцигоња, заправо представљају 

материјал сабран “на најсировијој бази”, било да су настали у 

“препартизанским” или у “партизанским” данима. Међу њима има текстова 

“лоших, вулгарних, искварених, неукусних, наказно “модернизираних”, 

политички заосталих”, али, упркос томе, они служе као: 

“…путоказ у разним готовим и старијим збиркама, а такођер и у 

даљњем раду око сакупљања. Помоћу и једног познатог и утврђеног 

стиха моћи ћемо се оријентирати у анализу пјесама и њиховом 

сортирању, а помоћи ћемо и самим народним пјевачима да их 

потсјећамо на заборављене пјесме и стихове.” (Текстови забиљежених 

мелодија: 1). Такође, “кроз анализу рашчлањавања текста у народним 

пјесмама доћи ћемо /марљивим студијем/ сигурно до неких нових 

принципа у погледу форме, или ћемо моћи пронаћи и потврдити везу 

између неких правила више умјетничке пјесничке форме и народне 

поезије. 

Особиту позорност обраћам на ову ствар!” (Текстови забиљежених 

мелодија: 12). 

Своју збирку почиње црногорским песмама, које су по њему, мелодијски 

и текстуално најједноставније: 

“Почети ћу тако одмах од реда, на школски начин, можда мало, а 

можда и јако досадно, али материјал је пред вама и до вас стоји да га за 

себе оживите. Распоред који је направљен на брзу руку има задаћу да 

барем површно градира пјесме према њиховом развоју, од 

нетемперираних и формој најједноставнијих до темперираних и 

развијенијих, затим да барем донекле повезује разне степене развитка 
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мелодија са сродности њиховом према појединим географским 

подручјима (Нешто као коментар мелодијама и текстовима: 1).” 

Оштри, храбри, можда чак и груби описи црногорских песама 

(“најпримитивнијих”, “ дивљачки чобанских”) не подразумевају да их 

Херцигоња не цени, он их само искрено назива онако како мисли да треба, али, 

он и доследно “изгара” бавећи се њима, речима описујући какве му емоције 

изазивају. Анализирајући текстове песама, он није ни мало благ, али налази и 

разумевања, које стиче својим боравком и комуникацијом “на терену”: 

“Текст ове пјесме примјер је “језивог” модернизирања народне пјесме, 

но ако промотримо услове под којима се то десило, видјећемо да је 

управо ова “ језивост” врло рјечита и документарна за оне односе у 

којима на ливадама и камењарима чувају овце сељачке дјевојке које 

живе физичким и духовним животом од пре двадест хиљада година, а 

поред њих аутострадом јури у својим лимузинама “пословни свијет”. 

Зар није ова пјесма гротескна сељачка варијанта “холивудских снова” 

малограђанских шипарица?” (уз песму број 10, Текстови забиљежених 

мелодија: 4). 

 

 

У том селу више Бара  

Ђуришића чува Мара 

Чува овце брду томе  

Суторману високоме 

Па јој нешто на ум паде 

Сјави овце покрај џаде 

Сјави овце покрај џаде 

И ауте бројит стаде (!) 

Седам – осам набројила 

Деветога уставила 

Уставила сивог тића 
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Баш Филипа Малетића 

“Ој Филипе, тихи ветар 

Пошто возиш километар?” 

“Километар два динара 

Тебе, Маро, без динара. 

Но ти Маро динар створе (?) 

На аут' се пењи горе!”  

(Текстови забиљежених мелодија: 4) 

Отуда, управо супротно од очекиваног, многе од текстова црногорских 

песама сматра веома квалитетним, попут текста песме Полећела бјела вила. Иако 

текстуално настала током Другог светског рата, та је песма, по њему: 

“… аутентична /т.ј. не искварена разним неумјесним додацима/ и 

прилично стара. Свршетак и ако се чини да је “монтиран”, могао би се с 

временом стопити са осталим дјеловима пјесме.” (Текстови 

забиљежених мелодија: 2). 

 

 

 

“Бјела вила са планине 

Знаш ли гдје су базе њине?” 

Одговара бјела вила: 

“Ја сам синоћ с њима била 

На планини Дурмитору 

Сједила сам код логора, 

Гледала сам колективе 

И другарски како живе, 

Слушала сам другарицу 

Како збори за правицу, 

И слушала час читања 

Политичког васпитања..” 
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(Текстови забиљежених мелодија: 2) 

Бавећи се текстовима записаних песама, Херцигоња полако “прелази на 

другу (етномузиколошку?) страну”, па оштроумно налази да неке од 

црногорских песама имају “припјев који наликује врачању или преклињању”, 

односно дугачак рефрен састављен од различитих речи без неког значења.  

 

Три ђевојке друговале 

Сој-нини-ној 

Ој-нини-ној 

Ленка-ленђу 

Зеј-нини-неј 

Мој лијепи неј-милени 

Мој милане итд. 

(Нотни пример 7, Текстови забиљежених мелодија: 3, 4) 

 

 

 

Три ђевојке друговале 

вил-виле развијале 

Лов лове гору ломе 

Мене маме да премаме 

Ја млад 
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Ја нејак 

Ја у мајке јединак итд. 

(Нотни пример 8, Текстови забиљежених мелодија: 4) 

Посебан текст за њега има и, на пример, песма Вишњичица род родила. 

Тај је текст далеко од “дивљачко чобанског”, он је “драг, блистав и чист као кап 

росе, а израђен као брушени дијамант”: 

 

 

Вишњичица род родила 

Од рода се саломила 

Нема вишњу ко да бере 

Само момче и девојче 

Стиђе момче но девојче. 

Испод стида момче рече: 

“Дај ђевојко једно око!” 

“О ђетићу, јадан бија, 

А шта ће ти једно око, 

Кад ти могу оба бити 

Оба ока и ђевојка!” 

(Нотни пример 14, Текстови забиљежених мелодија: 6) 

Текст песме Садих јелу на планину је, опет, “свакако веома стар, а сам 

мотив пјесме, чест и много употребљаван, што је због његове љепоте и 

разумљиво”: 
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Садих јелу на планину 

Присадих јој жуту дуњу 

Жуту дуњу и неранџу 

Наврнух јој жумбер-воду итд  

(Нотни пример 15, Текстови забиљежених пјесама: 6) 

У својој Збирци Херцигоња нарочито место одваја за текстове песама 

потекле из далматинске музичке традиције. Песму Ој вијоло крај воде студене, 

на пример, веома цени, повезујући њене стихове са стиховима далматинских, и 

посебно дубровачких песника: 

“Анализом ових стихова доћи ћемо до констатације да је “и прије нас 

било паметних људи”, а то су били далматински и дубровачки класици 

…: 

 

Ој вијоло крај воде студене 

Драга душо ти се сјети мене 

Ти се сјети рад живота мога 

Којега сан уживати могла. 
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(нотни пример 48, Текстови забиљежених мелодија: 15) 

Сматра да су ти великани, попут Марулића, Гундулића или Луцића, своја 

дела темељили на народној баштини, тј. да су: 

“…проникли већ у ту “тајну.” Ипак имам велико задовољство у томе 

што сам у овим стиховима пронашао оне елементе из поезије хрватске 

даламтинско-дубровачке класичне књижевности. Ови стихови звуче 

као она гимназијалска чудовишта из вискошколских уџбеника 

“Хрватске књижевности”, на којима смо добивали слабе оцјене. Али 

ови стихови Кате са Хвара (Кате Бркушић из места Богомоље, Хвар, 

прим. З.М.) живи су и помоћу њих ће оживјети и та класика. А зар није 

лијепо спознати да је све оно што је хисторији умјетности било велико, 

имало свој коријен у народном умјетничком стваралаштву?” (Нешто 

као коментар мелодијама и текстовима: 6). 

Уз своје нескривено дивљење, Херцигоња мисли како је даламтинским 

песмама могуће тумачити књижевна и архитектонска дела наведеног подручја, 

ту уочава синкретичну повезаност музике, књижевности и архитектуре, и стога 

жели да међу њима издвоји оне најстарије, не би ли проникао у саму суштину 

далматинског стваралаштва: 

“Како бих волио да ископамо и добро проучимо тај доњи слој 

далматинске народне пјесме! Како би другачије читали дубровачку 

класику и посматрали оне драгоцјене остатке далматинске архитектуре 

– ако иза овог пакла (рата, прим. З. М.) нешто остане. Но колико остане 

да остане, бити ће нам послије овога врједније и научити ћемо на томе 

више него што се научило стотинама година на недирнутим 

споменицима. Није то утјешна фраза, него чињеница, јер сада знамо 

извор из којег се црпла та силна духовна снага и енергија, које је била у 

стању да створи такова дјела. А за то сазнање није било скупо уз 

стотине хиљада људских жртава жртвовати и коју далматинску 

катедралу, па била то и шибенска”(Нешто као коментар мелодијама и 

текстовима: 4). 

Поред текстова песама, посебну пажњу Никола Херцигоња посвећује и 

мелодијама. Иако је школован на основама дур-мол система, пручавањем 

мелодијсих особина записаних песама он јасно увиђа да постоје и другачије 

тонске основе. 
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Тако он у свом обраћању пре свега Оскару Данону (јер је школовани 

музичар, попут њега), открива зашто је баш једна црногорска песма посебна, и 

то не само са музичког аспекта, и стога у збирку увршћена као прва по реду. По 

таквом принципу, ова песма: 

“… стављена је на то мјесто као најпримитивнија. То је запис по 

прилично магловитом сјећању и унешен је као једна обична 

темперирана схема мелодијске линије. Сјетићеш се те мелодије јер ће 

те ова крута схема ипак успјети изазвати да се споменеш оне тешке и 

сурове “камене” мелодије што се појављивала уз партизанске логорске 

ватре у свим офанзивама. Усјекла ми се упамет у Невесињу марта 943, 

када сам је чуо на текст о Сави Ковачевићу. Нажалост, нисам никада 

касније настојао да је “упијем” ухом, како би могао учинити барем 

приближно точан запис” (Нешто као коментар мелодијама и 

текстовима: 1, нотни пример 1).” 

 

 

У својој збирци Херцигоња недвосмислено препознаје и истиче важност 

секундног двогласја црногорске традиције, и то у време када скоро нико од 

етномузиколога региона не записује ову врсту двогласја.16 У том послу му није 

лако, записивање траје невероватно дуго, али он ипак успева, без трунке сујете и 

поштено признајући да његов запис: 

                                                           
16 Према постојећој литератури, хетерофоно двогласно певање педесетих година прошлог 
века, на пример у Грбљу (део залеђа Црногорског приморја), звучно бележи још само српски 
етномузиколог Миодраг Васиљевић (снимци се налазе у Фоноархиви етномузиколошког 
одсека Средње музичке школе “Стеван Мокрањац” у Краљеву, видети више у Марјановић 
2008. 179-196). 
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“ …није “посљедња ријеч” у установљавању другог гласа, но та 

чињеница да сам успио чути и забиљежити други глас, тако ме 

одушевила, да су сви у мојој околини тога дана мислили да самном 

нешто “није у реду”. А није чудо! Шест година хватам тај други глас! 

Ево га сада у овим записима, мало је плашљив и несигуран, али – 

истинит! Молим те, јеси ли икада мислио да тај други глас тако 

изгледа? (Нешто као коментар мелодијама и текстовима: 1, 2).  

А онда, у свом даљем размишљању преточеном на хартију, Никола 

Херцигоња покушава да повеже западноевропски начин музичког размишљања 

са народним, пониклим из црногорске обредно-обичајне традиције 

континентално-планинског културног простора, али при том, не скрива своје 

одушљевљење стилом музике који је не само у његово доба, већ и данас многим 

музичарима стран: 

“Мене је управо збунио факт, да овај “други глас” руши све појмове и 

принципе рјешавања дисонанце и кретања дисонанце у хармонији и 

контрапункту. Несмијемо ствар оставити на миру док то не доведемо у 

склад, док не пронађемо везу измешу тих момената. (…) Ево прилике – 

ишчепркајмо испод слоја земље, смећа, муља и пијеска елементе 

природног допуњавања мелодије и можемо покушати да створим 

потпуно нови, свој израз. (…) У томе је ствар! (нотни пример 3, Нешто 

као коментар мелодијама и текстовима: 2). 

 

 

Попут мишљења о неким текстовима песама, ни за понеке мелодије Херцигоња 

нема мног лепих речи. То, се, међутим, и супротно наведеном, односи не на мелодије 

настале у традицији континентално-планинског културног простора, већ на мелодије 
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потекле управо у традицији Западне Европе, попут мелодије песме Топлички смо 

млади партизани: 

“Мелодија је врло примитивна и са својим секвенцама у тоници смрди 

по швапским пјесмицама. Једино је исправља дометнут други финални 

тон, који јој придаје незнатно мало духа и народног карактера. 

Иначе мелодија коју би требало елиминирати код сваког озбиљног 

посла, а и сам текст не вриједи много” (нотни пример 44, Текстови 

забиљежених мелодија: 15). 

 

 

У свом сагледавању записаних песама, посебно га одушевљава песма 

Играло је димно оро, не само због особина њене мелодије и текста, већ и зато 

што оштроумно запажа постојање многих њених текстуалних, али и мелодијских 

варијаната у региону: 

“Пјесма /мелодија и текст/ врло је достојанственог и свечаног 

карактера, изгледа готово као неки обред. Као и код мелодије, опажа се 

и у тексту сличност са далматинским елементима народне поезије. Сам 

први стих “Играло је димно оро” /готово редовни увод у свечанија кола 

старије добе, нека врста “пролога” сваком таковом колу/ налази се у 

разним варијантама и у другим крајевима. Успореди “Заиграло дивно 

коло” са Баније, а исто тако у далматинским колима” (нотни пример 16, 

Текстови забиљежених мелодија: 6). 

“Мелодија 16. необично ме сјећа по својој главној линији и карактеру 

/без обзира на мелизме/ на пјесме уз “Божићно коло” из Пољица 

/Сплит/ а донекле и на конављанско пјевање”(Нешто као коментар 

мелодијама и текстовима: 4). 
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Након црногорских песама, Херцигоња у својој збирци прилаже песме 

потекле из других крајева, за које сматра да су сложеније и на вишем 

уметничком нивоу. Међу њима нарочито место заузимају оне породичне, 

потекле из традиције медитеранско-приморског културног простора, попут 

успаванке које бележи:17 

“… /према сјећању/ по пјевању моје мајке. Она је ту успаванку слушала 

од своје дадиље жупљанке /околица Дубровника/, а пјевала је ту 

успаванку успављујући мог брата Марка. Ту мелодију пјевала ми је 

једном пригодом 937. године (нотни запис 37, Текстови забиљежених 

мелодија: 13). 

 

                                                           
17 Под традицијом медитеранско-приморског културног простора се подразумева музицирање 
забележено у урбаним срединама попут приморске Хрватске, Боке Которске или делова 
Црногорског приморја. 
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Иако се чини да су све песме из збирке неизмерно драге, посебан однос 

има према оној забележеној у Међимурју, и то не само зато штоје то једна од 

песама која има најразвијенију и најпродубљенију мелодију: 

“Међимурске су мелодије управо моја слабост – но реците, гледајући 

ову једину међимурску мелодију међу толико других, ову једну 

“просјечну” међимурску умјетнину, па реците да ли има негдје толико 

суптилности, финоће, дубине, непосредности, интимности, толико 

топлине, осјечаја и душе, и напросто – љепоте као у нашим 

међимурским пјесмама? 

Неке од њих су као септембарско предвечерје у “горицама”, кад је 

запад још румен и наранчаст, када над Дрвом лебди лагана, прозирна 

маглица, на зеленкастом небу искре прве звијезде. Зрак мириши по 

увелом грожђу и сијену, штурци пјевају. Високи tremollo првих 

виолина и далеки људски глас мек и дрхтав. А нису само те међимурске 

пјесме. Није овдје мјесто да говорим о њима, тек немогу да не кажем да 

ће из ове борбе произаћи такових међимурских пјесама да ће бити 

могуће ставити их уз “Чапајевку” и “Пољушку”. Не – него бити ће још 

веће снажније!” (нотни пример 42, Нешто као коментар мелодијама и 

текстовима: 7). 

 

 

 

Напослетку, да се он у својим коментарима обраћа друговима Оскару и 

Браци, са којима војује, са којима пева, али и којима је, по политичкој “линији”, 

изгледа дужан објашњење себе и свог делања, сведочи и пропратни текст уз 

једну македонску песму, која је оставила снажан утисак на сву тројицу још 



 25

током њихових заједничких “партизанских” дана, а коју, Оскар Данон бележи у 

погрешној тактовној подели: 

“Ову пјесму накнадно сам додао, заборавивши је прије. Мјесто сваког 

коментара о њој потсјећам вас на један наш разговор у Босанском 

Петровцу о овој мелодији. За њу смо рекли да ће једном са употребом 

њеног богатог тематског материјала бити написани наши “Половјецки 

плесови”. Што да вам говорим? Пјевали сте је и осјетили како витла и 

носи, како хучи и грми, осјетили сте како се ваља, како лети!  

Касније сам чуо за примједбу другова из Македоније да ритам није 

шестодјелан, него седмо-дијелан” (нотни пример 54, Текстови 

забиљежених мелодија:16). 
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Све то Херцигоња не само бележи, дубоко проживљава и помно 

проучава, већ повезује, али и сазрева као музичар, у потпуности схватајући 

знања добијена током школских дана. Тако заиста спознаје музичку традицију 

региона кроз њене различите аспекте, а та му спознаја омогућава употребу, како 

он каже (пише) фолклора у свом композиторском стваралаштву: 

“Када смо код Стражњицког учили хисторију грчке музике, тумачио 

нам је он, да је недостатак хармоније у грчком музицирању 

надокнађивало много елемената у самој мелодији који нама нису 

познати. Нисам разумио. А сада разумијем и могу устрврдити да су ми 

ти елементи познати. Иако је ова мелодија богата својом латентном 

хармонијом /што сам и искусио јер сам је једном употребио у балету 

“Инфантин рођендан” 942. у мало савременијем хармонијском систему/ 

она може да постоји и савршено “функционира” и дјелује самом својом 

мелодиком, својом линијом, својим помацима, својим карактером. Она 

је богата, неисцрпна, дубока и интимна, снажна и велика. Погледајте је, 

прочитаје и доживите, видјећете да нису то синовске сентименталности 

(нотни пример 36, Нешто као коментар мелодијама и текстовима: 6). 

 

 

И, напослетку, ко је заправо Никола Херцигоња, који примарно себе види 

као композитора, па, као такав, недвосмислено истиче разлог настанка рукописа 

и збирке: 

“Има још ствари које радим, али највише су ми на срцу ове мелодије, 

ове пјесме из којих ћемо касније стварати и створити музичку 

умјетност какове код нас још није било. (…) Ми ходамо по благу, ми 
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ходамо поред љепоте. Треба се само сагнути и узети их! (Нешто као 

коментар мелодијама и текстовима: 8). 

А, опет, кроз редове рукописа и збирке, Никола Херцигоња се може 

читати и тумачити на још један начин, као - човек, човек који сакупља, снима, 

мелографише, тумачи и анализира песме из народа, као човек који све то у 

рукопису и даље деценијама помно чува, па чак и прекуцава. Значи, човек, који 

још тада, у време док исписује и куца странице свог рукописа и своје Збирке IX-

944, “отвореног срца” схвата суштину народне песме. Он за такву песму бори, 

врло импулсивно, а у тој га борби скоро праволинијски покрећу мисли да је 

музика, и то баш она народна, и баш она руралног стила, не само исконски лепа, 

већ да је таква музика заправо духовна вертикала једног народа. Он прелази дуги 

и “неутабан” пут од пуке, скоро занатске потребе да као неко потекао из тзв. 

западне цивилизације пронађе оно “народно” у тој врсти музике до истинског 

поштовања и – љубави, и, ни сам не схватајући, почиње да се бори за ту музику. 

У том војевању је за своје време поприлично усамљен, али, како показује ово 

наше доба, и како то скоро увек код нас бива, након толико деценија, да је он 

потпуно у праву. И, како се дâ читати и певати из његовог рукописа и збирке, он 

се тој музици, иако му то није била намера, нусиљено, потпуно и заувек – 

предаје, “изгарајући” исто онако ватрено, како се за њу и бори. 
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Zlata Marjanović 

IN THE STRUGGLE FOR FOLKLORE: 

NIKOLA HERCIGONJA'S MENTAL SWEATING 

(Summary) 

 

As a composer, Nikola Hercigonja is a folower of the national style. For this 

reason, during his partisan days (e.i. during Second World War), he collects and 

explores music folklore of some part of the region (such as rural parts of Monte Negro, 

Dalmatia, Istria, Medjimurje ecc). Hercigonja wants to understand music folklore of 

this parts of region essentially, and, also, he wants to make the best application of this 

folk music in his compositions. Thus, in 1944th, he created in Bari (Italy) an 

unpublished manuscript of folk songs (Antology 944). In this antology, he write down 

songs mostly from partisan fighters. In addition of antology, he analyzes the features 
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of the songs (lyrics, tunes, multipart singing), and he noted the socio-cultural 

environment of songs. Like many other composers of his time, and at the beginning of 

his collection work, he does not respect a lot a folk songs (so much different from 

Western music). Hercigonja's attitude changes trough time, and more analysis he done, 

he understand folk music better and accepts it (he calls this process mental sweating). 

Finaly, Nikola Hercigonja becames a lonely fighter, who struggled passionatly and 

selflessly to find for folk music appropriate place in the musical practice of his era. 


