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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 20
e
 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 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)1
 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 

                                                                    
1  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. 

 



(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.  

 

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.  

 

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 12
e
 tot de 16

e
 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 

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 19
e
 en 20

e
 eeuw, 

vervolgens op orkestwerken (zoals Russian Easter Festival Ouverture van Rimsky-

Korsakov) 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 20
e
 

 
eeuw, volgens 

Anastasia Siopsi,
2

 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 

                                                                    
2 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. 



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). 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 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 (1991-1996), 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; 

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 20
e
 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 20
ste

 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 20
ste

 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 (Taruskin, Slonimsky, 

Machlis)
3

 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).
4
 Ook worden de 

‘archaïsche’ referenties naar middeleeuwse muziek in de muziek van de 20
ste

 eeuw 

(vooral karakteristiek voor het werk van Arvo Pärt), met een apart begrip aangeduid – 

neo-mediëvalisme (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; 

                                                                    
3  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. 
4 Robert Fink, Robert R. Ricci, The Language of Twentieth Century Music. A Dictionary of Terms, 

Schrimer-Macmillan, New York, 1975. 



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 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 (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 20
e
 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, 

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 20
e
 eeuw. Om die redenen is Ljubica Marić niet alleen als de 

belangrijkste en origineelste Servische componist van de 20
e
 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 20
e
 

eeuw. 

 

 
 
 


