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Музеј позо ри шне умет но сти Срби је сво ју изло жбу „Бисер ка Цве јић – од свет ске 
диве до врхун ског педа го га“ посве ћу је про сла ви 95. рођен да на јед не од нај ве
ћих опер ских умет ни ца XX века и 40годи шњи ци њеног педа го шког рада, а у 
окви ру обе ле жа ва ња 150 годи на од осни ва ња Народ ног позо ри шта у Бео гра ду, 
у којем је госпо ђа Цве јић 1950. деби то ва ла, у наред них десет годи на поче ла да 
раз ви ја сво ју бли ста ву кари је ру, а касни је често госто ва ла.
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БИСЕР КА ЦВЕ ЈИЋ 
ОД СВЕТ СКЕ ДИВЕ ДО ВРХУН СКОГ ПЕДА ГО ГА
„Један пун живот у којем је постиг ну то и оно што је нај те же пости ћи – бити не само широ
ко цењен, већ и вољен. Такви ма апла у зи као да ника да не пре ста ју... (Миро слав Радој чић, 
„Поли ти ка“)

Бисер ка Цве јић, јед на од нај ве ћих опер ских умет ни ца XX века, током ско ро три деце ни је 
дуге певач ке кари је ре, оства ри ла је 77 мецо со пран ских уло га у ско ро 1.800 пред ста ва на вели-
ким дома ћим, југо сло вен ским сце на ма, као и на мно го број ним ино стра ним, које укљу чу ју и оне 
нај ве ће: Метро по ли тен, Беч ку држав ну опе ру, милан ску Ска лу, Аре ну у Веро ни, Ковент гар ден 
у Лон до ну, Теа тро Колон у Буе нос Ајре су, Бољ шој теа тар у Москви и мно ге дру ге. Њен сна жан 
мецо со пран посеб не лепо те и пуно ће, те лич на емо тив на ризни ца покре та на сна жним инстинк-
том и обли ко ва на студиозном анализом и зади вљу ју ћом инвенци јом, капи тал су помо ћу којег 
је кре и ра ла узор ну гале ри ју опер ских лико ва, узне тих до нај ви шег умет нич ког нивоа: Амне рис, 
Ебо ли, Кер мен, Ацу че на, Улри ка, Прин це за де Бујон, Дали ла, Ђули јет, Лау ра Адо р но...

Кри ти ча ри су хва ли ли њену музи кал ност, њен драм ски мецо со пран и нагла ше ни сми сао 
за карак те ри за ци ју лико ва, а жур на ли ста и музич ки кри ти чар Сло бо дан Еле зо вић је иста као: 
„умјет ност Бисер ке Цве јић теме љи се на инвен тив ној син те зи вокал не тех ни ке у пуној функ-
ци ји интер пре та тив не сна ге вокал не и пси хо ло шке одред ни це тума че ног лика. Тиме се у ције-
лом бога том опе р ном опу су про фи ли ра гале ри ја про та го ни ста гла збе них дра ма, које је сна гом 
сво је осо бе но сти, пуне емо ци о нал них набо ја, Бисер ка Цве јић узно си ла на нај ви ше рази не 
гла збе них сцен ско-умјет нич ких достиг ну ћа“. 

Током бли ста ве кари је ре пева ла је са нај ве ћим опер ским умет ни ци ма (Бир гит Нил сон, 
Рена та Тебал ди, Фран ко Коре ли, Нико лај Геда, Пла си до Домин го, Тито Гоби, Марио дел Мона-
ко...) и сусре та ла се са зна чај ним лич но сти ма из раз ли чи тих миљеа, попут Грејс Кели, Јоси па 
Бро за Тита и мно гих дру гих.

Увек рас по ло же на и ведра, са шерет ском искр ом у очи ма, госпо ђа Цве јић и у 95. годи-
ни пле ни мла да лач ком ене р ги јом, јед но став но шћу, непо сред но шћу, срдач но шћу. По при ро ди 
вели ки опти ми ста, шаљив џи ја, скром на, никад пре по тент на, на све гле да ведро („песма, игра 
и смех су моје тај не пилу ле дуго веч но сти“, „сма трам вели ком сре ћом што сам била у при ли-
ци да сво јим гла сом и песмом обра ду јем дру ге људе“), и још увек активно помаже мла дим 
пева чи ма да закораче стазама своје славне професорке, увек у срдачном, готово материнском 
контакту са бившим студентима који том стазом увелико ходе.
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БИСЕР КА ЦВЕ ЈИЋ – СВЕТ СКА ДИВА

„Кре а ци је Бисер ке Цве јић не пред ста вља ју само вокал ни три јумф већ и пра ви пар нас дра
ма ти ке удру же не са сна жном лич но шћу, инте ли ген ци јом и про фи ње но шћу“ („Musi cal Ame ri ca“)

О Бисер ки Цве јић је мно го писа но. Две моно гра фи је, Бисер ка Цве јић Сло бо да на Еле зо ви-
ћа и Бисер на Бисер ка Ричар да Свиф та, врло исцрп но гово ре о њеном живо ту и умет нич ком 
ства ра ла штву, зато ћемо у овом ката ло гу само под се ти ти на неке важне дату ме и дога ђа је из 
њеног бога тог и зани мљи вог живо та:
- 1923. (5. новем бар), рође на у месту Кри ло-Јесе ни це код Спли та, као прво дете у оца Сти па 
Кату ши ћа и мај ке Ивке Трго Кату шић.
- 1925. поро ди ца Кату шић се исе ља ва у Бел ги ју, у град Лијеж, где је отац нашао посао у руд-
ни ку, а мај ка води ла бри гу о поро ди ци (доби ли су још два сина, Анту и Бран ка) и кући, у којој 
је увек било мно го гости ју – при ја те ља, чла но ва поро ди це, од којих је мала Бисер ка слу ша ла 
ностал гич не при че о домо ви ни којој је свим бићем осе ћа ла да при па да. У Лије жу је завр ши ла 
сред њу шко лу, поче ла да пева у цркви... Била је актив ни члан удру же ња исе ље ни ка „Сло бод-
на Југо сла ви ја“. Поред оста лих актив но сти, осно ва ла је и води ла омла дин ски и пио нир ски 
хор, при ре ђу ју ћи кон цер те нашим исе ље ни ци ма по целој Бел ги ји.
- 1946. се вра ћа у Југо сла ви ју, дола зи у Бео град. Поста је члан КУД „Иво Лола Рибар“ и „Бран-
ко Крсма но вић“, са који ма пева по целој земљи. Уче ству је у Омла дин ској рад ној акци ји Брч-
ко –Ба но ви ћи. 
- 1946–1948. анга жо ва на као пре во ди лац са фран цу ског јези ка у Међу на род ном оде ље њу Цен-
трал ног већа омла ди не. Са дру га ри цом Надом Кола ко вић први пут при су ству је некој опер ској 
пред ста ви – Пучи ни је вим „Бое ми ма“ у Народ ном позо ри шту у Бео гра ду. Упо зна је се са сасвим 
новом врстом музи ке, јер до тада је пева ла и слу ша ла извор не народ не песме, џез, шан со не... 
Није оду ше вље на, опе ру дожи вља ва као нешто сме шно и досад но, чак је и заспа ла!
- 1948. упи су је соло пева ње на Музич кој ака де ми ји у Бео гра ду, у кла си проф. Јоси па Рија ве ца. У 
истој кла си је и мла ди и тален то ва ни Душан Цве јић, њен буду ћи живот ни парт нер и вели ка љубав.
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- 1949. јав ним насту па њем на Радио-Бео гра ду, уз прат њу Бог да на Баби ћа, запо чи ње умет нич ку 
кари је ру.
- Као сту дент је насту па ла на више дома ћих и међу на род них омла дин ских так ми че ња. Доби ла 
је прве награ де на так ми че њу мла дих пева ча у Загре бу 1952. и на интер на ци о нал ном так ми-
че њу пева ча у Вер ви јеу 1954.
- 1950. анга жо ва на у Народ ном позо ри шту у Бео гра ду, у које ју је увео дири гент Бог дан Бабић, 
а вели ку подр шку је доби ла и од мае стра Оска ра Дано на. Деби ту је 2. новем бра 1950. као Маша 
у „Пико вој дами“ Чај ков ског. Убр зо сле де Вас ка у „Кошта ни“, Ани на у „Тра ви ја ти“, Бер та у 
„Севиљ ском бер бе ри ну“, Мер це дес у „Кар мен“, Вол пи но у „Апо те ка ру“... 
- 1951. поста је стал ни члан Опе ре Народ ног позо ри шта, са којом наред них годи на пости-
же запа же не резул та те и на госто ва њи ма у ино стран ству (Базел, Цирих, Жене ва, Визба ден, 
Париз, Фирен ца, Вене ци ја, Лоза на, Вар ша ва...)
- 1952. се уда је за Душа на Цве ји ћа, тено ра, али пре све га лека ра, ото ри но ла рин го ло га и првог 
фони ја тра код нас. 
- 1955. (12. март) – дипло ми ра уло гом Шар ло те у опе ри „Вер тер“ Ж. Маснеа. Кри ти ка врло лепо 
при ма ову њену прву већу и сло же ни ју уло гу и пред ви ђа јој „несум њив успех који ће јој отво ри-
ти широ ке види ке буду ћег успе шног умет нич ког раз во ја“.
- 1955. реди тељ Јосип Кулун џић пове ра ва јој уло гу прин це зе Ебо ли у Вер ди је вом „Дон Кар-
ло су“. Ово оства ре ње јој доно си изу зе тан успех и мења живот, који поста је све сло же ни ји и 
узбу дљи ви ји. Не пева више само искон ском љуба вљу пре ма музи ци и пуним срцем, већ почи-
ње да се бори за ква ли тет, за све бољи наступ у глу мач ком и певач ком сми слу, све озбиљ ни је 
при сту па сва ком опер ском лику. Јавља се и амби ци ја...
- 1957. први пут пева Амне рис у „Аиди“, која јој нешто касни је отва ра вра та вели ких опер ских 
кућа: Држав не опе ре у Бечу и Метро по ли тен опе ре у Њујор ку. Пред ста ва је, са неко ли ко нових 
соли стич ких поде ла, изве де на 4. јану а ра на сце ни Народ ног позо ри шта у Бео гра ду, под дири-
гент ском пали цом Оска ра Дано на. Увер љи вост њеног тума че ња ове пси хо ло шки врло сло же не 
а певач ки и глу мач ки зах тев не уло ге, пре ма ши ла је сва оче ки ва ња „коли ко по музи кал но-
сти интер пре та ци је и сјај ним гла сов ним пре и мућ стви ма њеног до висо ке мере одне го ва ног 
мецо со пра на, толи ко и по спон та но сти глу мач ког оства ре ња. Изне на ђу ју ћа сонор ност дубо ких 
тоно ва алтов ске зао бље но сти, носи вост цен трал ног гла сов ног под руч ја и лако ћа њених пома-
ло затам ње них виси на били су поу зда на осно ва на којој је Бисер ка Цве јић изгра ди ла јед ну од 
сво јих сери о зно сти, до висо ког сте пе на дове де ну музи кал ну интер пре та ци ју уло ге Амне рис. 
Узо р но моде ло ва ње фра зе са изван ред ном дик ци јом, пла стич ност дина мич ког реље фа и један 
уну тра шњи интен зи тет којим је њено пева ње било надах ну то, били су бит ни и дра го це ни ква-
ли те ти ове нај зна чај ни је кре а ци је у кари је ри Бисер ке Цве јић“, запи сао је С. Еле зо вић у моно-
гра фи ји о госпо ђи Цве јић.
- У Народ ном позо ри шту у Бео гра ду насту па и у опе ра ма: „Борис Году нов“ (Ксе ни ја), „Манон“ 
(Росет), „Фауст“ (Сибел и Про да ва чи ца цве ћа), „Оте ло“ (Еми ли ја), „Кон зул“ (Вера), „Анал фа-
бе та“ (Мица), „Сутон“ (Павле), „Кнез Игор“ (Поло вец ка девој ка и Кон ча ков на), „Пико ва дама“ 
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(Поли на и Даф не), „Кар мен“ (Кар мен), „Дон Кихот“ (Дул си неа), „Евге ни је Оње гин“ (Олга), „Тра-
ви ја та“ (Фло ра), „Андре Шени је“ (Бер си), „Кава ле ри ја русти ка на“ (Лола), „Риго ле то“ (Мада-
ле на), „Заљу бљен у три наран џе“ (Сме рал ди на), „Каћа Каба но ва“ (Вар ва ра)... По одла ску из 
Бео гра да, на нека да шњој матич ној сце ни је госто ва ла, од 1961. до 1978, у позна тим рола-
ма (Амне рис, Кар мен, Ебо ли, Шар ло та), али и у новим: Дали ла („Сам сон и Дали ла“), Ацу че на 
(„Тру ба дур“), Лау ра Адо р но („Ђокон да“), Улри ка („Бал под маска ма“).
1959–1979: Држав на опе ра у Бечу. Почет ком 1959. са чла но ви ма Опе ре Народ ног позо ри шта 
у Бео гра ду, у свој ству пре во ди о ца, путу је у Беч на сни ма ње опе ре „Рат и мир“. Гру па наших 
соли ста одла зи на ауди ци ју у Беч ку држав ну опе ру. На наго вор Б. Баби ћа и Мато ни ја, аси стен-
та тада шњег дирек то ра беч ке опе ре, Хер бер та фон Кара ја на, при дру жу је им се и Бисер ка Цве-
јић, пева ју ћи сце ну Суд ни це из „Аиде“ и ари ју Ебо ли из „Дон Кар ло са“. Шест месе ци касни је 
доби ја позив из Беча – да заме ни боле сну Ђули је ту Сими о нат у „Аиди“. Тако, 4. окто бра 1959. 
први пут насту па у Беч кој опе ри, као Амне рис. Успех огро ман! Кара јан јој нуди стал ни анга-
жман, који тра је наред не две деце ни је, све до јуна 1979. Оства ри ла је 25 уло га у око 370 насту-
па, носе ћи мецо со пран ске роле у ита ли јан ском, фран цу ском, немач ком и руском репер то а ру: 
„Дон Кар лос“ (Ебо ли), „Моћ суд би не“ (Пре ци о зи ла), „Кар мен“ (Кар мен), „Евге ни је Оње гин“ 
(Олга), „Три стан и Изол да“ (Бран ген), „Пар си фал“ (Девој ка цве ћа), „Вал ки ре“ (Росвај се), „Оте-
ло“ (Еми ли ја), „Риго ле то“ (Мада ле на), „Бал под маска ма“ (Улри ка), „Сан лет ње ноћи“ (Хипо ли-
та), „Тру ба дур“ (Ацу че на), „Борис Году нов“ (Мари на)...
- 1961–1968: Метро по ли тен опе ра у Њујор ку. На Пери сти лу, у окви ру Сплит ских љет них ига ра, 
1960. је пева ла сво ју Амне рис у „Аиди“ коју је дири го вао Курт Адлер, као гост из Метро по ли-
те на. Импре си о ни ран њеном интер пре та ци јом, пози ва је да у истој уло зи насту пи и у Њујор ку. 
Неко ли ко месе ци касни је, 14. апри ла 1961. годи не деби ту је на нај по зна ти јој свет ској опе р ској 
сце ни, зајед но са Бир гит Нил сон као Аидом. У наред них осам сезо на насту пи ла је 53 пута, 
као Амне рис, Ебо ли, Ацу че на, Улри ка, Прин це за де Бујон, Дали ла, Ђули је та... „Бисер ка Цве-
јић је посе до ва ла глас као један од нај леп ших пле ме ни тих инстру ме на та у редо ви ма соли-
ста Метр о по ли тен опе ре шезде се тих годи на 20. века“ (С. Еле зо вић). Насту па ла је са нај ве ћим 
свет ским име ни ма опе р ске умет но сти: Рена та Тебал ди, Леон тин Прајс, Ђузе пе ди Сте фа но, 
Мон се рат Каба ље, Ричард Такер, Фран ко Коре ли, Нико лај Геда, Роберт Мерил, Марио Сере-
ни, Ето ре Басти ја ни ни, Бонал до Ђајо ти, Чеза ре Сие пи, Пла си до Домин го, Рај на Каба и ван ска, 
Џон Викерс, Тито Гоби, Шерил Милнс, Марио дел Мона ко... са који ма је насту па ла и на дру гим 
свет ским позор ни ца ма. 
- 1966. (16. април) – на опро штај ном кон цер ту (Gala Fare well) пово дом затва ра ња ста ре згра-
де Метр о по ли тен опе ре, међу ода бра ним умет ни ци ма који су сво јим оства ре њи ма нај ви ше 
допри не ли свет ском угле ду ове куће, нашла се и Бисер ка Цве јић. Исте годи не у сеп тем бру, 
насту па у опе ри „Ђокон да“, јед ној од пред ста ва који ма је отво ре на нова дво ра на Метр о по ли-
тен опе ре у скло пу Лин колн цен тра у Њујор ку. Сутра дан је „Њујорк тајмс“ обја вио: „Раз у ме се, 
посе ти о ци Метро по ли те на већ добро позна ју ту истак ну ту даму опер ских позор ни ца, али синоћ 
нас је пева ње Бисер ке Цве јић про сто оду ше ви ло. Иако је ‘Ђокон ду’ у првом реду носи ла Рена-
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та Тебал ди, тре ба иста ћи да је југо сло вен ска пева чи ца била вео ма заслу ж на за успех пред ста-
ве“. Меди ји су забе ле жи ли и да је публи ка њену поја ву испред заве се апла у зом поздра вља ла 
пуна чети ри мину та! 
- 1968, 1969 – две годи не током лета госту је у верон ској „Аре ни“, као прва југо сло вен ска пева-
чи ца и прва стран ки ња у уло зи Амне рис. На 100. јуби лар ној „Аиди“, 1968, њој је при па ла част 
да пева Амне рис пред 30.000 посе ти ла ца. Ита ли јан ски музич ки кри ти чар, Мар ко Беси нис, 
оду ше вље но је писао: „Сјај на мецо со пра нист ки ња је оства ри ла у дуе ту дру го га чина пра во 
ремек-дело музич ке пси хо ло ги је, ста вив ши акце нат на под му клост, симу ли ра ње, дво лич ност и 
ула ги ва ње – све што је Вер ди тра жио за ту уло гу, али пре ко чега ита ли јан ски прва ци углав ном 
пре ла зе. Бисер ка Цве јић је у пра вом сми слу три јум фо ва ла и спа сла част вокал них интер пре-
та то ра 'Аиде'“.
- 1970 – осва ја и милан ску „Ска лу“ сво јом Дали лом у опе ри „Сам сон и Дали ла“, после које је 
усле дио позив за госто ва ње и сле де ће годи не.
- 1959–1980: међу на род на опе р ска кари је ра. Насту па ла је на свим зна чај ним сце на ма у све-
ту: Ковент гар ден у Лон до ну, Бер лин ска опе ра, Бољ шој теа тар у Москви, Теа тро „Сан Кар ло“ 
у Напу љу, Опе ра у Пари зу, Теа тар „Колон“ у Буе нос Ајре су, Теа тар „Киров“ у Санкт Петер бур гу, 
Токио, Ница, Палер мо, Мек си ко Сити, Кијев... Кад год је могла, насту па ла и у сво јој земљи, 
уче ству ју ћи на свим важним фести ва ли ма и госту ју ћи у опер ским кућа ма (Бео град, Нови Сад, 
Загреб, Сплит, Дубров ник, Рије ка, Охрид, Ско пље, Сара је во...).
- 1962. после њене Кар мен (са ансам блом опе ре ХНК у Бер лин ској опе ри), апла уз је тра јао 24 
мину та, а заве са се диза ла 58 пута.
- 1975–1979: прва ки ња Опе ре ХНК у Загре бу, где је деби то ва ла 1956. као Шар лот у „Вер те ру“, 
а касни је оства ри ла анто ло гиј ске кре а ци је Вер ди је вих Амне рис, Ацу че не, Ебо ли и Бизе о ве 
Кар мен.
Током умет нич ке кари је ре афир ми са ла се и као певач ора то ри ју ма (Вер ди јев „Рекви јем“, 
Моцар тов „Рекви јем“, „Sta bat mater“ Двор жа ка и „Sta bat mater“ Роси ни ја, „Краљ Едип“ Стра-
вин ског, „Car mi na bura na“ К. Орфа, Бето ве но ва „Деве та сим фо ни ја“, Мале ро ва „Песма мртвој 
деци“) и певач лида (у фор ми реси та ла или у ком би на ци ји са опер ским ари ја ма), насту па ју ћи у 
нај ве ћим свет ским и југо сло вен ским цен три ма. 
- Уче ство ва ла је у сни ма њу пло ча неко ли ко ком плет них опе ра („Борис Году нов“, „Кнез Игор“, 
„Сње гу роч ка“, „Евге ни је Оње гин“, „Пико ва дама“), фил мо ва не опе ре те „Цига нин барон“ (са 
Зиг фри дом Јеру са ле мом) и игра ног фил ма „Ста кле ни грб“.
- 1977. сво јом Амне рис на сце на ма Народ ног позо ри шта у Бео гра ду и Хрват ског народ ног каза-
ли шта у Загре бу обе ле жа ва 25-годи шњи цу умет нич ког рада.
- 1978. доби ја Сед мо јул ску награ ду као при зна ње за нај зна чај ни ја достиг ну ћа из обла сти 
музич ке умет но сти. Добит ник је и мно гих дру гих углед них награ да и при зна ња: Вуко ва награ-
да, Злат на лира, Награ да „Мари ја на Радев“, Пла ке та Народног позоришта у Београду, Пла-
ке та ХНК у Загре бу, Пла ке та Гла збе ног заво да Загреб, Пла ке та Дал ма ци ја кон цер та, Пла ке та 
„Мокра њац“, Пла ке та Удру же ња музи ча ра Срби је...
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- 1978/79. низ опро штај них пред ста ва, већи ном у уло зи Амне рис, у свим важни јим теа три ма у 
који ма је годи на ма пева ла. „Слу ша ти је и гле да ти у овој њеној анто ло гиј ској кре а ци ји зна чи ло 
је при су ство ва ти нечем вели ком. У кости му Амне рис сту пи ла је на сце ну досто јан стве на, лепа 
и вели чан стве на. Певач ки је била суве ре на, глас ујед на чен, мла де нач ки свеж, интер пре та ци-
ја пре фи ње на. Јед ном реч ју овим насту пом је одр жа ла час бел кан та у нај бо љем сми слу речи“ 
(Мари ја Бар би е ри). Какав три јум фал ни завр ше так!
- 1979. од Беч ке држав не опе ре доби ја при зна ње, титу лу Kammersängerin – нај ви ше умет-
нич ко при зна ње за врхун ске доме те у вокал но-сцен ском музи ци ра њу и кре а ци ја ма на сце ни 
Држав не опе ре у Бечу, али и у међу на род ном музич ком све ту уоп ште.
- Била је члан жири ја нај ве ћих свет ских вокал них так ми че ња (Москва, Вашинг тон, Софи ја, 
Ати на, Бри сел, Тулуз, Падо ва, Бил бао, Бео град, Загреб, Љубља на, Нови Сад...)
- Насту па ла је мно го пута и у фабри ка ма, рад ним орга ни за ци ја ма, на факул те ти ма, при год ним 
све ча но сти ма, број ним при ред ба ма при ре ђе ним за наше исе ље ни ке у ино стран ству, при ред-
ба ма орга ни зо ва ним у хума ни тар не свр хе.
- 1985. јој је на сце ни Народ ног позо ри шта у Бео гра ду уру чен Орден рада са црве ном заста вом, 
про мо ви са на је књи га Сло бо да на Еле зо ви ћа „Бисер ка Цве јић“ и упри ли чен кон церт на којем 
су, њој у част, насту па ли њени уче ни ци и коле ге.
- 1989. доби ја Награ ду АВНОЈ-а. У обра зло же њу изме ђу оста лог пише: „у цели ни узев ши, 
Бисер ка Цве јић спа да у ред оних, не тако број них умет ни ка, који су се на син те зи врхун ског 
пева ња и суге стив не глу ме путем изван ред но зна чај ног изво ђач ког опу са увр сти ли у врхо ве 
опе р ске репро дук ци је у све ту данас... Њен живот и рад, сво јим богат ством и доме ти ма спа да 
у оне нај ви ше вред но сти... њена умет ност и лич ност, савла да ли су не само гра ни це држа ва 
и кул ту ра, већ су допри но си ли да се савла да ва ју све врсте уско гру до сти и про вин ци јал ног 
затва ра ња. Њен педа го шки рад данас је један од мосто ва кул ту ре са нашом будућ но шћу“.
- 1998. за свој умет нич ки рад доби ја нај ви ше фран цу ско одлич је – Орден Леги је части (уру чен 
2001).
- 2013. на Вели кој сце ни Народ ног позо ри шта у Бео гра ду, пово дом њеног 90. рођен да на и 35 
годи на педа го шког рада, упри ли чен је опе р ски кон церт „Про фе со р ки с љуба вљу“ на којем су 
насту пи ли њени сту ден ти, а у про сто ри ја ма Музе ја Народ ног позо ри шта је отво ре на изло жба 
„Бисер ка Цве јић – Вер ди је ва херо и на“, ауто ра Дра га на Сте во ви ћа, дирек то ра тог Музе ја.
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БИСЕР КА ЦВЕ ЈИЋ – ВРХУН СКИ ПЕДА ГОГ

„За пева ње је потре бан глас и 'оно нешто', јер у пева њу је мно го позва них али мало ода
бра них“ (Бисер ка Цве јић)

Бисер ка Цве јић већ пуних четр де сет годи на сву сво ју ене р ги ју, певач ки занат и умет ност 
ула же у педа го шки рад, којем се посве ти ла са истим жаром, ангажманом и про фе си о на ли змом 
са којима је сво је вре ме но при сту па ла раду на уло га ма. 

После ско ро три де сет годи на изу зет не певач ке кари је ре, мада још у пуној сна зи, доне-
ла је одлу ку да се пову че са опе р ске сце не и посве ти вокал ној педа го ги ји. Интим на жеља да 
више вре ме на про во ди са супру гом и уну тра шњи нагон и потре ба да сво јим зна њем и иску-
ством пома же мла дим пева чи ма, резул ти ра ли су пре у зи ма њем кла се на кате дри за соло пева-
ње на Факул те ту музич ке умет но сти у Бео гра ду, школ ске 1978/79. После успе шних десет годи-
на педа го шког рада, „по сили зако на“ одла зи у пен зи ју. На сре ћу, тада шњи декан Ака де ми је 
умет но сти у Новом Саду, Ненад Осто јић, пози ва је да пре у зме кате дру за соло пева ње у овој 
висо ко школ ској уста но ви, где успе си, опет, не изо ста ју. Била је про фе сор и на при ват ној Ака-
де ми ји умет но сти у Бео гра ду. Током чети ри деце ни је, води ла је и неко ли ко Опер ских сту ди ја: у 
Народ ном позо ри шту у Бео гра ду, Срп ском народ ном позо ри шту у Новом Саду, Опе ри и теа тру 
„Мадле ни а нум“. 

У раду са мла дим пева чи ма, Бисер ка Цве јић „афи р ми ше вред но сти мето дич ко-функ ци о-
нал них при сту па у моде лу инди ви ду ал не наста ве, с основ ним насто ја њем у про це су пре по зна-
ва ња нај бо љег избо ра садр жа ја у корист раз во ја сва ког сту ден та. Вели ко и више слој но лич но 
иску ство, допри но си да се сва ком сту ден ту посве ћу је при сту пом 'мај сто ра ваја ра' који, нај пре 
про у ча ва 'врсту мате ри ја ла' и њего ва свој ства, а после тога бира 'алат' за обра ду мате ри ја ла, 
до пуног оства ре ња почет не визи је у конач но обли ко ва но дело. Успе хе умет ни ца оства ру је сво-
јом вокал но-педа го шком делат но шћу, у при сту пи ма који ма хар мо нич но раз ви ја вокал ну тех-
ни ку, интер пре та тив не зада но сти вокал не део ни це иза бра ног опер ског лика, кул ту ре покре та, 
'гово ра тела', скла да мими ке, гесте, дина ми ке и рит ма сцен ског покре та, уз музич ко-сцен ску 
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димен зи ју лика, са нагла сци ма на вред но сти пси хо ло шког про фи ла који етап но раз ви ја до 
рази не зре ле пре зен та ци је на опе р ској сце ни. А тек тада запо чи њу усло ви за умет нич ку кари-
је ру дипло ман та, на некој од број них ста за живо та и раз вит ка вокал ног умет ни ка, каквим се, 
након дипло ме, тре ба тек поста ти, устрај ним ства ра лач ким радом“ (Сло бо дан Еле зо вић). 

Умет ни ца вели ког фор ма та, топао и срда чан човек, непо сред на и добро на мер на, пре ма 
сво јим уче ни ци ма никад није има ла кла си чан однос сту дент –про фе сор, већ се увек опхо ди 
бри жно као мај ка („ми смо у ства ри јед на поро ди ца, они су сви моја деца“), мно ги су по више 
годи на живе ли код ње, у кући на Топ чи дер ском брду. 

Целим бићем се посве ћу је сва ком свом сту ден ту, а они јој веру ју, сле де је и узвра ћа ју 
вели ку коли чи ну љуба ви коју од ње доби ја ју. Никад јој ништа није било тешко да би охра бри ла 
ста са ва ње мла дих тале на та, чак је и у позним годи на ма савла да ла модер не тех но ло ги је, како 
би пре ко „скај па“ била у стал ном кон так ту са сво јим бив шим и сада шњим сту ден ти ма расу тим 
широм пла не те.

Пажљи во бру се ћи гла со ве сво јих сту де на та, она их увек учи да је на путу од тален та 
до врхун ских постиг ну ћа, нај бит ни је оно што нај ви ше недо ста је нашем вре ме ну – стр пље ње: 
„Сви хоће брз успех, а то је, када је пева ње у пита њу немо гу ће. Ни дете не про хо да одмах: прво 
пузи, па пра ви неси гур не кора ке, тек онда трчи. Мора се напре до ва ти корак по корак... У нор-
мал ном фор ми ра њу мла дог пева ча нео п ход но је опре зно, посте пе но осва ја ње репер то а ра, од 
лак шег, лир ског, ка драм ском. Нажа лост, то није чест слу чај у нашим при ли ка ма у који ма сви, 
силом при ли ка, желе све што пре, што више – али ја сво је уче ни ке при пре мам да раде свој 
посао с љуба вљу, да не под лег ну атмос фе ри гра бе жа, интри га, да веру ју само у вред ност оног 
што раде и да издр же све што их чека на путу који су ода бра ли“. 

Њени сту ден ти осва ја ју награ де на репу блич ким, саве зним, међу на род ним так ми че њи-
ма, доби ја ју анга жма не на опер ским сце на ма Срби је и реги о на (Бео град, Нови Сад, Љубља на, 
Рије ка, Оси јек...), у опе ре ти, у про фе си о нал ним хоро ви ма, уче ству ју у еми си ја ма на ради ју и 
теле ви зи ји и доби ја ју одлич не кри ти ке. А мно ги су се вину ли и у сам врх вокал не умет но сти; 
напра ви ли су или пра ве вели ке умет нич ке кари је ре у ино стран ству, осва ја ју ћи и оне нај ве ће 
опе р ске сце не, као што су Метро по ли тен, Беч ка држав на опе ра, Ковент гар ден... Међу њима 
су: Жељ ко Лучић, Миле на Китић, Све тла на Сер дар, Ире на Зарић, Нико ла Кита нов ски, Ради-
во је Симић, Софи ја Пижу ри ца, Дуња Симић, Сне жа на Ста мен ко вић, Оли ве ра Дукић, Борис 
Тра ја нов, Љубо мир Попо вић, Дари ја Ола још, Вио ле та Полек сић, Јеле на Бодра жић, Борис 
Петр о ње, Вла ди мир Андрић, Ива на Дими три је вић, Сања Кер кез, Ненад Јако вље вић, Ива на 
Мила ши но вић, Тања Обре но вић, Тама ра Мар ко вић, Све тла на Лов че вић, Ане та Илић... Неки 
од њих су, попут сво је про фе сор ке, поста ли и извр сни вокал ни педа го зи у нашој земљи, као и 
у ино стран ству. 
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1. Професори и сарадници Одсека за соло певање Факултета музичке уметности у 
    Београду (са Д. Радивојевић, Љ. Грујић, А. Коларовић, И. Арсикин, З. Крнетић и Р. Савић)
    Professors and associates of the Department of solo singing Faculties of musical art in Bel
    grade (with R. Radivojević, Lj. Grujić, A. Kolarović, I. Arsikin, Z. Krnetić and R. Savić)
2. Професорке и сараднице Одсека за соло певање Факултета музичке уметности у Београду 
    (са Р. Смиљанић, М. Тумпеј Кршљанин, Р. Бакочевић, В. Радаковић Панчетовић и Г. Јевтић)
    Professors and associates of the Department of solo singing Faculties of musical art in Belgrade 
    (with R. Smiljanić, M. Tumpej Kršljanin, R. Bakočević, V. Radaković and G. Jevtić)
3. Са својим студентима (А. Јовановић, С. Керкез, Н. Китановски, С. Стаменковић, И. Томашев, Ж. 
    Лучић, М. Китић, Ј. Петровић и Р. Симић)
    With her students (A. Jovanović, S. Kerkez, N, Kitanovski, S. Stamenković, I. Tomašev, Ž. Lučić, M. Kitić, J. Petrović and R. Simić)
4. У њеном дому са С. Ловчевић Несторов, Н. Китановски, Д. Цвејићем и А. Илић Трифуновић
    In her home with S. Lovčević Nestorov, N. Kitanovski, D. Cvejić and A. Ilić Trifunović

2

4

1

3
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1. Са В. Полексић, С. Пижурицом, Б. Петроње, Р. Симићем 
     With V. Poleksić, S. Pižurica, B. Petronje and R. Simić
2. Са О. Бородином и Ж. Лучићем у МЕТ-у
     With O. Borodina and Ž. Lučić in MET 
3. Са М. Тумпеј Кршљанин, М. Китић, Б. Цвејић Мезеи, С. Стаменковић и И. Зарић
    With M. Tumpej Kršljanin, M. Kitić, B. Cvejić Mezei, S. Stamenković and I. Zarić
4. Са С. Штулићем и Д. Олајош
     With S. Štulić and D. Olajoš

2

4

1

3
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2

4

Кратак пре глед:

- Факул тет музич ке умет но сти у Бео гра ду (1978–1988)
- Фонд „Бисер ка и Душан Цве јић“ осно ва ла је 1985. на Факул те ту музич ке умет но сти у Бео-
гра ду, као подр шку мла дим тален ти ма. Циље ви: уна пре ђе ње музич ке умет но сти и педа го ги је; 
под сти ца ње мла дих музич ких тале на та и њихо вих педа го га, посеб но вокал них; орга ни зо ва ње 
и одр жа ва ње кон це ра та, семи на ра, так ми че ња, фести ва ла; под сти ца ње изда вач ке делат но-
сти; доде ла награ да и сти пен ди ја... и нарав но, очу ва ње име на и дела Бисер ке и Душа на Цве-
ји ћа.
- Ака де ми ја умет но сти у Новом Саду (1988–1998) 
- Опе р ски сту ди ји: у Срп ском народ ном позо ри шту у Новом Саду, Народ ном позо ри шту у Бео-
гра ду, Опе ри и теа тру „Мадле ни а нум“.
- Зајед но са супру гом, проф. др. сц. Душа ном Цве ји ћем, при ре ди ла је дра го це ну књи гу „Умет-
ност пева ња“, наме ње ну вокал ним педа го зи ма и пева чи ма (1994).
- 2011. сти че нај ви ше педа го шко зва ње у све ту – про фе сор еме ри тус.
- При зна ња за педа го шки рад: Награ да „Доси теј Обра до вић“ за живот но дело (2014), Пла ке та 
Факул те та музич ке умет но сти, Награ да за живот но дело Саве за музич ких и балет ских педа го-
га...

И у 95. годи ни живо та, са вели ким ужи ва њем пома же мла дим тален то ва ним пева чи ма 
и каже да ће ради ти до свог послед њег дана: „Радим нон-стоп, без обзи ра на годи не. Никад 
нисам воле ла кућ не посло ве, па ни кува ње! Рад са мла ди ма је нешто нај леп ше!“
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BISERKA CVEJIĆ  
FROM INTERNATIONAL DIVA TO LEADING PEDAGOGUE 

“It is a fulfilled life in which the most difficult things are achieved – being not only widely recog
nized, but loved at the same time. This sort of people never cease receiving applauses…” 

(Miroslav Radojčić, The Politika)

Biserka Cvejić, one of the greatest opera artists of XX century, has performed 77 mezzo-so-
prano roles in almost 1,800 performances during her almost three decade long singing career. She 
performed on renowned national, Yugoslav stages, as well as on numerous international ones, that 
include great theatres like Metropolitan, Vienna State Opera, La Scala in Milan, Arena in Verona, Cov-
ent Garden in London, Teatro Colon in Buenos Aires, Bolshoi Theatre in Moscow and many others. 
Her forceful mezzo-soprano of remarkable beauty and strength, as well as her personal emotional 
treasury that was put into action by her strong instincts, fashioned with her tremendous intuition 
and invention, are the capital with which she created an exemplary gallery of opera characters taken 
to highest artistic levels – Amneris, Eboli, Carmen, Azucena, Ulrika, Princess de Bouillon, Dalilah, 
Juliet, Laura Adorno…

The critics praised her performances, her dramatic mezzo-soprano and strong sense for 
characterization; therefore, a journalist and music critic Slobodan Elezović wrote,“…Biserka Cve-
jić’s skill is based on inventive synthesis of vocal technique put in its full function of interpretative 
strength of vocal and psychological characterization of her roles. This outlines a gallery of music 
drama protagonists that Biserka Cvejić lifted to highest levels in her whole operatic opus, with the 
strength of her uniqueness filled with emotion.“

During her remarkable career, she sang with greatest opera artists (Birgit Nilsson, Renata 
Tebaldi, Franco Corelli, Nicolai Gedda, Placido Domingo, Tito Gobbi, Mario del Monaco…) and met 
numerous significant people from various social scenes, like Grace Kelly, Josip Broz Tito and many 
others. 

At the age of 95, Mrs Cvejić is still cheerful and optimistic, she possesses joyful sparkle in her 
eyes and still makes strong impression with her youthful energy, unassuming behaviour, direct and 
friendly manners. An optimist by nature, funny and modest person, she has maintained positive atti-
tude (“song, dance and laughter are my secret medication for longevity”, “I have been quite fortunate 
to be able to bring joy to other people with my voice and singing”), and she still contributes to culture 
by supporting talented young singers and stays in contact with her numerous students who follow 
their professor on the path to fame. 
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