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Са же так: У овој пре глед ној сту ди ји аутор 
нај пре од ре ђу је зна че ње тер ми на ста ро град-
ске пе сме до во де ћи га, пре све га, у ве зу са 
срп ским пе сни ци ма, чи ме упу ћу је на то да је 
реч о по себ ној вр сти срп ске по е зи је и му зи-
ке. Аутор да ље кон ста ту је да је ста ро град ска 
по е зи ја срп ских пе сни ка у на шој про шло сти 
има ла две ета пе раз во ја: пе ри од ис пе ва ва ња 
и пе ри од ожи вља ва ња и по нов не по пу лар но-
сти. За тим нас аутор упо зна је са исто ри ја том 
ста ро град ских пе са ма срп ских пе сни ка ко ји 
об у хва та пе ри од од 1793. до 1943. го ди не. У 
од но су на сти ло ве ста ро град ског пе ва ња овај 
пе ри од по де љен је на три раз вој на ци клу са. За 
сва ки од њих аутор да је ис црп на об ја шње ња и 
број не при ме ре. По себ на па жња по све ће на је 
на шој пр вој ста ро град ској пе сми, еле ги ји Све 
што ме не окру жа ва, чи ји је аутор До си теј Об-
ра довић. 

Кључ не ре чи: ста ро град ске пе сме срп ских 
пе сни ка, До си теј Об ра до вић, Ли ра По е те, 
Гу сле Пе сни ка, Сев дах Пе сни ка – сев да ли је.

У окви ру еми си ја на род не му зи ке на ших ра дио-ста-
ни ца, по гла ви то Ра дио Бе о гра да и Ра дио Но вог 
Са да, не по сред но по сле ра та, али и да нас, еми то-

ва не су пе сме ко је су нам спи ке ри на ја вљи ва ли као ста ро-
град ске пе сме, ва ро шке пе сме, а че сто и под на зи вом ста ро-
град ске пе сме и ро ман се. Ти тер ми ни су у све сти слу ша ла ца 
об у хва та ли од ре ђе ну вр сту му зи ке ко ју је наш про сеч ни 
слу ша лац раз у ме вао, али се ни ка да ни је струч но из ја шња-
вао. Шта тај тер мин ста ро град ске пе сме и ро ман се зна чи, 
од но сно шта би тре ба ло да зна чи?

Ако у из ра зу ста ро град ске пе сме и ро ман се од ба ци-
мо тер мин ро ман се, те „ле пе ту ђин ке“, му зич ко-по ет ску 
тво ре ви ну ко ја ни је плод на шег му зич ког ства ра ла штва 
и не при па да срп ској му зич кој фол клор ној ни пе снич-
кој ба шти ни, оста је нам са мо по јам ста ро град ске пе сме. 
Ако тај скра ће ни по јам, ту не пот пу ну сми са о ну син таг му 
упот пу ни мо до дат ном од ред ни цом и цео ци клус тих пе са-
ма на зо ве мо пра вим, а струч ним име ном – ста ро град ске 
пе сме срп ских пе сни ка, или по пу лар не ста ро град ске пе сме 
срп ских пе сни ка, он да смо углав ном из гра ди ли пра ви 
по јам о по себ ној вр сти срп ске по е зи је и му зи ке.

По пу лар на ста ро град ска по е зи ја срп ских пе сни ка има-
ла је у про шло сти две ета пе раз во ја: пе ри од ис пе ва ва ња, 
ства ра ња у ко ме је она цве та ла, па и пре цве та ла, те пе ри од 
ожи вља ва ња и по нов не по пу лар но сти. Вре мен ски пе ри-
од ње ног ства ра ња, по сто ја ња и пе ва ња мо же се пра ти ти 
из ме ђу 1793. и 1943. го ди не, док су у за јед ни штву би ле срп-
ска по е зи ја и му зи ка, од но сно му зич ки фол клор. По том је 
до шао Дру ги свет ски рат ка да је она пре ста ла да се ства-
ра, а не по сред но по сле ра та, у пе ри о ду од 1945. до да нас, 
на ста је пе ри од ожи вља ва ња ње не по пу лар но сти уз са зна-
ње да је реч о ста рим до брим пе сма ма, за ко је је ре че но 
да су из гу би ле сво је ауто ре. Пред ла жем да про ђе мо кроз 
по ме ну та два вре мен ска пе ри о да по сто ја ња и по пу лар но-
сти пе ва не (ста ро град ске) по е зи је срп ских пе сни ка ка ко 
би смо упо зна ли њен исто ри јат, основ не ци клу се и сти ло ве 
ста ро град ског пе ва ња, по том њен за бо рав, ње ну по сле рат-
ну ре не сан су и ње ну да на шњу де ка ден ци ју. На то нас оба-
ве зу је и овај ре дак ју би леј, два ве ка ста ро град ске по е зи је 
срп ских пе са ма у Ср би ји ме ђу на ма.
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Пе ри од ства ра ња и ис пе ва ва ња по пу лар не ста ро град ске 
по е зи је срп ских пе сни ка 1793–1943. об у хва тао је тач но век 
и по ње ног по сто ја ња. У том вре ме ну фор ми ра ла су се три 
основ на сти ла ста ро град ског пе ва ња, ко ји се и вре мен ски 
по кла па ју са пе снич ким прав ци ма у исто ри ји но ви јег срп-
ског умет нич ког пе сни штва.

Ђорђе Перић*

ДВА СТОЛЕЋА ПОСТОЈАЊА И ПЕВАЊА ПОПУЛАРНЕ 
СТАРОГРАДСКЕ ПОЕЗИЈЕ СРПСКИХ ПЕСНИКА (1793–1993)
Поглед на историјат, поетику и периодизацију староградске песме
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* Ђор ђе Пе рић (1947), књи жев ни исто ри чар. 
Сту ди рао је срп ско хр ват ски је зик и књи жев-
ност на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. 
По све тио се из у ча ва њу по пу лар но сти пе са-
ма срп ских пе сни ка у на ро ду. Про вео три 
де це ни је у Му зи ко ло шком ин сти ту ту (1969–
1999) са ку пља ју ћи гра ђу за те му: Ста ро град-
ска по е зи ја срп ских пе сни ка (1793–1943). На 
по зив Му зи ко ло шког ин сти ту та (СА НУ) 
уче ство вао у про у ча ва њу тек сто ва у Ру ко-
ве ти ма Сте ва на Мо крањ ца, ко је је у ви ду 
на уч них ра до ва читао на Мокрањчевим 
данима у Неготину и об ја вљи вао у ча со пи су 
Раз ви так. Уче ство вао у из ра ди Би бли о гра-
фи је му зич ких ра до ва Сте ва на Мо крањ ца 
об ја вље не у де се том то му ње го вих са бра них 
де ла 1999. го ди не. Из ра дио би бли о гра фи је 
Кор не ли ја Стан ко ви ћа (1985) и Же не-ком-
по зи то ри у срп ској му зич кој би бли о гра фи ји, 
1843–1918 (1994). Огле де и есе је о ста ро град-
ским пе сма ма срп ских пе сни ка об ја вљи вао 
је у публикацијама: Збор ни ци Ма ти це срп-
ске за књи жев ност и је зик, Раз ви так (За је-
чар), До ме ти (Сом бор), Све ске (Пан че во) и 
др.  Живи и ради у Београду као независни 
књижевник.
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1. У пе ри о ду кла си ци зма, ра ци о на ли зма, про све ти тељ-
ства и сен ти мен та ли зма (би дер ма је ра), под ко ји ма се под-
ра зу ме ва пред ро ман ти зам – од 1793. до 1843. го ди не, фор-
ми рао се ци клус ста ро град ске по е зи је срп ских пе сни ка, 
сим бо лич но на зван Ли ра По е те. Глав ни пред став ник и 
ро до на чел ник ста ро град ске по е зи је овог вре ме на био је 
наш ува же ни фи ло зоф, пре во ди лац и про све ти тељ До си-
теј (Ди ми три је) Об ра до вић (1739–1811) са сво јом ста ро-
град ском еле ги јом Све што ме не окру жа ва, на пи са ном у 
Бе чу 1793. го ди не.

2. У пе ри о ду ро ман ти зма, од 1843. до 1880. го ди не упо-
зна је мо ста ро град ске пе сни ке то га до ба кроз ци клус њи хо-
ве по пу лар не пе ва не по е зи је сим бо лич но на зван – Гу сле 
Пе сни ка. Пр ви ста ро град ски пе сник овог ци клу са био је 
и остао веч но мла ди Бран ко (Алек си је) Ра ди че вић (1824–
1853) са сво јом пр вом и да нас по зна том пе смом Де вој ка на 
сту ден цу (Кад сам си ноћ ов де би ла), на пи са ном пре век и 
по, ју ла 1843. го ди не у Те ми шва ру.

3. Тре ћи пе ри од, од 1880. до 1943, об у хва та вре ме по зног 
ро ман ти зма и фол клор ног ре а ли зма у срп ском умет нич-
ком пе сни штву. Бар јак тар овог пе снич ког ци клу са ста ро-
град ског пе ва ња у сти лу сев да ха, ко ји но си на слов Сев дах 
Пе сни ка – сев да ли је, је сте бе о град ски пе сник и бо ем Јо ван 
Илић „ Ре сни ча нин“ (1824–1901) са сво јом ба ла дом Абас-
сах (На пре сто лу ка лиф сје ди), пр вом срп ском умет нич ком 
сев да лин ком, ис пе ва ном 1880. го ди не у Бе о гра ду.

То су ци клу си ста ро град ске по е зи је срп ских пе сни ка, 
сти ло ви пе ва ња и вре мен ска раз до бља кроз ко ја је про ла-
зи ла ова на ша пе сма, то ком два ве ка ње не по пу лар но сти.
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Наш нај ве ћи књи жев ник 18. ве ка До си теј Об ра до вић, 
по знат је у срп ској књи жев но сти по број ним сво јим де ли-
ма ко ја су пи са на на про све ште ни је срб ског (на) ро да. Го то-
во да не ма обла сти људ ског ду хов ног жи во та ко ју До си-
теј ни је пред ста вио кроз сво ја де ла срп ским чи та те љи ма. 
Пи сао је о фи ло зо фи ји, мо ра лу, ле пом по на ша њу, пре у де-
ша вао и пре во дио раз не по ле зне ства ри на срп ски је зик.

Нај ма ње је го во рио о умет но сти, ли ков ној и му зич кој, 
али је знао њи хов зна чај. Уз то, пи сао је и по е зи ју, че сто се 
у го во ру и у про зним де ли ма слу жио сти хом као из ра жај-
ним сред ством. Ма ло је по зна то да је До си теј био наш пр ви 
ста ро град ски пе сник. И ви ше од то га, До си теј је: 

1. уста но вио и обра зло жио по е ти ку и су шти ну ста ро-
град ског пе ва ња сво јим пра ви лом о при род ном со гла сију 
(хар мо ни ји, хар мон ском скла ду, са звуч ју) по е зи је и му зи-
ке, во кал не и ин стру мен тал не;

2. аутор је пр ве ста ро град ске пе сме Све што ме не окру-
жа ва, на пи са не 1793. го ди не, на ко јој је при ме ње но то пра-
ви ло, ко је је по том по ста ло и основ ни кри те ри јум за од ре-
ђи ва ње ста ро град ске пе сме уоп ште;

3. по ред то га што је за чет ник ста ро град ског пе ва-
ња, До си теј је и глав ни пред став ник пр вог до ба ста ро-
град ске по е зи је срп ских пе сни ка, на зва ног Ли ра По е те 
(1793–1843).

Уз ове су до ве ево и њи хо вих илу стра тив них раз ја шње-
ња. Ба ве ћи се у Бе чу, До си теј је ту 1793. го ди не штам-
пао сво ју књи жи цу Со бра ни је ра зних на ра во у чи тел них 
ве штеј, в пол зу и уве се ле ни је. Књи га пред ста вља збор ник 

про зе, кра ћих и ду жих при по ве сти, а у 
24. по гла вљу об ја вље на је сен ти ме нтал-
на по вест Аде ла и да, па стир ка ал пиј ска. 
Пи сац те по ве сти мо рал не био је по зна-
ти фран цу ски књи жев ник, Жан Фран соа 
Мар мон тел (1723–1799). Пре во де ћи Мар-
мон те ло ву Аде ла и ду, па стир ку ал пиј ску 
на сла ве но серб ски, До си теј се ни је са свим 
др жао ори ги на ла. Он је уба ци вао и сво је 
ми сли, сво ја за па жа ња, па чак и сти хо ве. 
Кроз мо но лог па стир ке Аде ла и де, До си теј 
је уба цио и ове сво је ори ги нал не ми сли о 
му зи ци: 

1. Та ков је дар му зи ке! Ова, са ма, не 
тре бу је сли ша те ља! Онај ко ји ле по по је, 
со вер ше но се и сам са тим усла жда ва, ако 
га ни ко /и/ не ће слу ша ти, а сва оста ла 
зна ња по тре бу ју сви дје те ља.

2 . Овај не бе сни дар, (му зи ка), до зво љен 
је био чло ве ку у ње го вом пр вом без ло би ју и 
не ви но сти.

3. Му зи ка је од сви ју уве се ље ни ја нај чи-
стјеј ше и не по роч њеј ше, и не при сто ји, 
раз вје не ви ним и ле пим ду шам.

4. Све што је год ди ви је и су ро во, оно не 
по је не го ур ли че.

5. Исто жа ло сно и пла чев но по ја ње има 
у се би не ко усла жде ни је.

До си те јев пре вод Аде ла и де, па стир ке 
ал пиј ске, об ја вљен у књи зи Со бра ни је у 
Бе чу 1793. го ди не имао је у про зном тек-
сту и три крат ке еле гич не пе сми це, чи ји 
пр ви сти хо ви гла се: 1. Ка ко ле по Сун це 
си ја на за па ду за о де ћи, 2. Ова лад на зе мља, 
ово ми ло ме сто, 3. Све што ме не окру жа-
ва. Углед ни књи жев ни исто ри чар Па вле 
По по вић утвр дио је, по ре де ћи Мар мон те-
лов ори ги нал и До си те јев пре вод по ве сти 
да је све три пе сми це на пи сао сам До си теј. 
По сре ди су, да кле, До си те је ви ори ги нал-
ни сти хо ви, ко ји су то ком 19. ве ка до жи ве-
ли по себ ну по пу лар ност: пре пи си ва ни су 
у ру ко пи сним пе сма ри ца ма и штам па ним 
ли ра ма, пе ва ју ћи се као ва ро шке пе сме без 
озна ке пе сни ко вог име на. Са мо тре ћа од 
еле гич них пе са ма из Аде ла и де, по зна та по 
пр вом сти ху Све што ме не окру жа ва, ко ју 
је и по зна ти књи жев ни исто ри чар срп-
ског пе сни штва Мла ден Ле ско вац унео у 
Ан то ло ги ју ста ри је срп ске по е зи је (Бе о-
град – Но ви Сад, 1964), до шла је до на ших 
да на са са чу ва ним на пе вом, у пот пу ном 
пе ва ном об ли ку, из тих дав них До си те је-
вих вре ме на. У Аде ла и ди, па стир ки ал пиј-
ској текст ове пе сме пе ва са ма Аде ла и да. 
При на кло ну сун ца, па стир ка поч не ова ко 
пе ва ју ћи ту жи ти:

Све што ме не окру жа ва, све то са мном 
ту жи;
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здра вог ра зу ма, он на во ди те сво је уз о ре и схва та ња: Древ-
њеј ши на ро ди, до кле јошт пи сма ни су има ли, у сти хо ви и 
у пје сна ми су сво је со чи ња ва ли за ко не. Ја зи че ски бог Апо лон 
ни шта дру го ни је био не го древ ни за ко но да вац, ко ји је сво је 
за ко не с фла у том пе ва ју ћи љу ди ма пре да вао. Ор феј то је 
исто чи нио, и за то ска зу ју да је сво јом слат ком му зи ком 
ди ви је зве ро ве укро ћа вао. „Хри са епи“, то јест – „злат не 
ре чи“ Пи та го ро ве, за ко на су у пре кра сни сти хо ви уста но-
вље ни ја. Сти хо ви су се всег да пе ва ли.

Као што ви ди мо, на во де ћи при ме ре Апо ло на, Ор фе-
ја и Пи та го ре, До си теј ис ти че син кре тич ки спој по е зи-
је и му зи ке, ко ји у за јед нич ком со гла сију до сти жу нај ви-
ше са вр шен ство. У по нов ној ре не сан си кла си ци зма у 18. 
ве ку, До си теј по но во при ме њу је кла си ци стич ко, ста ро-
грч ко пра ви ло о со гла сију по е зи је и му зи ке на свом по ет-
ском тек сту Све што ме не окру жа ва у Аде ла и ди, па стир-
ки ал пиј ској 1793. го ди не. И упра во тај До си те јев по ет ски 
текст спон та но до би ја свој при ро дан на пев и пе ва се ду го у 
на ро ду. Та ко је по ста ла пр ва ста ро град ска пе сма, на пи са на 
да ле ке 1793. го ди не у Бе чу. И доц ни је, по том До си те је вом 
обра сцу или пра ви лу о со гла сију по е зи је, при род ног пе ва-
ња и свир ке, по че ле су да се ра ђа ју и дру ге ста ро град ске 
пе сме срп ских пе сни ка. У пр во вре ме пра ви ло о со гла сију 
по др жа ва ло се у срп ском пе сни штву та ко што су пе сни ци 
сен ти мен та ли зма ства ра ли сво је пе сме у раз ме ру ода и чак 
са фиј ске стро фе, ко ји ма су да ва ли усме не на пе ве, као што 
је слу чај са пе смом Ми ло ва на Ви да ко ви ћа У мје сту при-
јат ном ти хој пу сти њи или са пе смом Ми лу ти на (Ни ка-
но ра) Гру ји ћа Гди Фру шка Го ра у Ду нав си ла зи. Доц ни ји 
ста ро град ски пе сни ци сле ди ли су дру ге тек стов не уз о-
ре, али је по ет ско-ме ло диј ска струк ту ра њи хо вих ста ро-
град ских пе са ма увек оста ја ла иста: на чвр стим осно ва ма 
До си те је вог со гла сија по е зи је и му зи ке.

Та ко се уста ли ло основ но пра ви ло по ко ме ста ро град ска 
пе сма на ста је укр шта њем пе снич ког тек ста и при род ног, 
да кле усме ног на пе ва. Тај на пев мо гао је би ти до ма ћег или 
ин тер на ци о нал ног по ре кла, али је увек усме но при по јен 
пе сни ко вом тек сту. Шта ви ше, ме ло граф га је за те као и 
за пи сао у син кре тич ном об ли ку, ко ји нам да нас слу жи за 
тек стов но-ме ло граф ску ре кон струк ци ју сва ке ста ро град-
ске пе сме срп ских пе сни ка.

�) ��� ��� ��	 ��	� �� ��� �� ��� �
 ���� ��	 
�
 	 �� �	 ��� ���� �	 ��� �� (1793–1943)

Ка да је 1971. го ди не об ја вље на пр ва иден ти фи ка ци ја 
До си те је ве пе сме Све што ме не окру жа ва, ко ја под ра зу-
ме ва спа ја ње про на ђе ног на пе ва са ма тич ним пе сни ко вим 
тек стом, кре ну ло се у ре кон струк ци ју це ло куп ног опу-
са ста ро град ске по е зи је срп ских пе сни ка. По де лом це ло-
куп не пе ва не (ста ро град ске) по пу лар не по е зи јеу срп ских 
пе сни ка у три ци клу са ( Ли ра По е те, Гу сле Пе сни ка и Сев-
дах Пе сни ка – сев да ли је) тра си ран је обим и вре мен ски 
пе ри од ста ро град ског пе ва ња у ре ал ној исто риј ској пер-
спек ти ви. Про у ча ва њем ста ро град ске по е зи је по ка за ло се 
да је са мо је дан њен део до шао у пе ва ном об ли ку до на ших 
да на. Та ко смо све ста ро град ске пе сме по де ли ли на „жи ве“ 
и „уга ше не“. „Уга ше не“ ста ро град ске пе сме се ви ше не мо гу 
ре кон стру и са ти иако су се не кад пе ва ле, јер им ни је са чу-
ван ни је дан на пев, од но сно ни је дан нот ни за пис. „Жи ве“ 
ста ро град ске пе сме ста ро град ских пе сни ка са чу ва ле су 

Ни ти пти ца пти ци по је, нит се с дру гом 
дру жи.

Од зив ме ни из го ри це с пла чем од го ва ра,
Зе фир ми се ме ђу ли шћем на жа лост пре-

тва ра.
И по то ци с хлад ном во дом сви са мном 

уз ди шу,
Про ли вај те, очи мо је, гор ких су за ки шу.

(1793)

Овај сен ти мен тал ни, еле гич ни текст 
пе сме, До си те јев, и па стир кин на пев пра-
тио је и па сти рак Фон ро зе уз свир јел сво ју, 
флу ту и, по ути ску До си те је вом, он свир ку 
та ко со гла си с гла сом па стир ке, да не би 
мо гу ће би ло леп ше и уми ли тел ни је со гла-
си је на све ту чу ти. У том со гла си ју при-
род ног тек ста, на пе ва и ин стру мен тал-
не прат ње, До си теј је ви део не ко му зи ке 
бо же ство, вр ху нац умет нич ког до жи вља-
ја. Осе ћа ња слат ке ме лан хо ли је у том тек-
сту, тој ме ло ди ји и тој свир ци ни су би ла 
па стир ки на, ни па сти ре ва, већ – До си-
те је ва! Пот пун склад тек ста, при род ног 
на пе ва и свир ке До си теј озна ча ва реч ју 
со гла си је и та ко по сред но об ја шња ва, ка ко 
се по сти же са вр шен ство и пер фек ци ја у 
пе вач кој умет но сти. Тај склад, хар мо ни ју 
три ју умет но сти, из не сен у син кре тич ном 
спо ју по е зи је и му зи ке, До си теј у тек сту 
Аде ла и де на зи ва слич ним тер ми ни ма 
као што су: при род но чув ство со гла си ја, 
слат ко гла си је, на зи ва их чу до тво ре ни јам, 
ко ја се у древ ња вре ме на сти хо тво ре ни-
ју и му зи ки при пи си ва ху. До си теј је сво је 
пра ви ло со гла си ја три ју умет но сти, тек-
ста, на пе ва и свир ке, фор ми рао на при ме-
ри ма из хе лен ских из во ра му дро сти, ко ји 
на ро чи то ис ти чу за јед ни штво по е зи је и 
му зи ке. У дру гом јед ном де лу, Со вје ти 

Доситеј Обрадовић
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ћа; Јар ко сун це од ско чи ло (1847) Ђор ђа 
Ма ле ти ћа (1816–1888); Куд по гле дим свуд 
је та ма (1851) Ва се Ни ко ли ћа (1822–1890) 
и Мла да Јел ка љу би Јан ка (1850) Ма ти је 
Ба на (1818–1903).

Као што се ви ди, до нас је из овог пе ри-
о да ста ро град ске по е зи је срп ских пе сни-
ка до шло са мо пет на е стак пе са ма, док је 
да ле ко ве ћи број остао не по знат љу би-
те љи ма ста ро град ске по е зи је. Ме ђу тим 
не по зна тим пе сма ма је и До си те је ва пе сма 
Све што ме не окру жа ва, пр ва и нај ста ри ја 
на ша ста ро град ска пе сма (види примере 
бр. 1 и 2 – прве сачуване нотне записе 
Доситејеве песме). 

2. У пе ри о ду ро ман ти зма (1843–1880), 
од Бран ка Ра ди че ви ћа до Јо ва на Или ћа, 
сре ће мо у ме ло граф ским бе ле жни ца ма 
та ко ђе ве ли ки број ста ро град ских пе са ма 
срп ских пе сни ка. До сад је по зна то пре ко 
че тр де сет пе сни ка, а еви ден ти ра но пре-
ко сто њи хо вих ста ро град ских пе са ма, 
са аутен тич ним тек сто ви ма и на пе ви ма. 
Ци клус Гу сле пе сни ка об у хва тио је и ове 
на ма да нас по зна те ста ро град ске пе сме: 
Кад сам си ноћ ов де би ла (1843) и Где си 

свој пот пун пе ва ни об лик. Де ли мо их на ста ро град ске 
пе сме ко је се пе ва ју и да нас, на жа лост вр ло не кри тич ки, 
по ис ква ре ним тек сто ви ма и на пе ви ма, и на пе сме ко је 
су се не ка да та ко ђе пе ва ле, али се да нас не пе ва ју. Та ко 
је за бо рав пао на мно ге ле пе ста ро град ске пе сме и оне се 
да нас мо гу по но во ре кон стру и са ти.

Као што ни је по знат ко на чан број ста ро град ских пе са ма, 
та ко се још увек не зна ни ко ли ко је ста ро град ских пе сни-
ка да ло свој до при нос ста ро град ском пе ва њу. До са да шња 
про у ча ва ња да ју нам сле де ће ре зул та те:

1. У пе ри о ду пред ро ман ти зма (1793–1843), од До си те-
ја Об ра до ви ћа до Бран ка Ра ди че ви ћа, са чу ва не су ста ро-
град ске пе сме пре ко три де сет ста ро град ских пе сни ка. Тај 
пе ри од об у хва та пре ко се дам де сет ста ро град ских пе са ма. 
Из ци клу са Ли ра По е те по ме ну ће мо на сло ве са мо оних 
ста ро град ских пе сни ка и пе са ма ко је се пе ва ју и да нас. 
Се ти мо се, на при мер, пе са ма: Ду на ве, Ду на ве, ти ја во до 
лад на (1813) Ма ри це из Ре сни ка; Што се сун це цар на не бу 
(1827) Ата на си ја Ни ко ли ћа (1803–1882); Јошт не сви ти 
бе ла зо ра (1833) Јо ва на Ни ко ли ћа (1817–1886); Се ћаш ли 
се оног са та (1836) Спи ри до на Јо ви ћа (1801–1836); Лу ло 
мо ја сре бром око ва на (1836) и Мил ки на ку ћа на кра ју (1838) 
Ми лу ти на (Ни ка но ра) Гру ји ћа (1810–1887); Ти пла виш зо ро 
злат на (1839), Ра до иде Ср бин у вој ни ке (1844) и Ах кад 
те бе љу бит не смем (1857) Ва се Жив ко ви ћа (1819–1891); 
Што се бо ре ми сли мо је (пре 1841) Ми ха и ла Обре но ви-

Пример бр. 1 – Фрањо Кухач: Јужнословјенске народне попиевке, књ. VI, рукопис (напев записао 
Јосиф Шлезингер)

Пример бр. 2 – Исидор Бајић: Записи народних песама, св. II, бр. 214, рукопис
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Ра ти бо ра Бо јо ви ћа, бе ле жи мо но ви ци клус ста ро град ске 
по е зи је срп ских пе сни ка. Овај ци клус, сим бо лич но на зван 
Сев дах Пе сни ка – сев да ли је, још је број ни ји ка ко ста ро град-
ским пе сма ма та ко и ста ро град ским сев дах пе сни ци ма од 
два прет ход на ци клу са. У ње му за па жа мо но вих ше зде сет 
пе снич ких име на са пре ко сто до са да из дво је них ста ро-
град ских пе са ма. И у овом пе ри о ду сре ће мо се са мно гим 
ста ро град ским пе сма ма ко је чу је мо на про гра му на ших 
ра дио и тв ста ни ца. На при мер: Ша но, ду шо, Ша но мо ри 
(1882) и Ви ју ве три (1884) Дра гу ти на Или ћа (1858–1926); 
Пред тво јом сам ево ку ћом, Се о ска сам ло ла и Нек уз ди ше 
ко мо ра (пе сме из Се о ског ло ле) Љу бо ми ра Пе тро ви ћа–Љу-
бин ка (1856–1916); Би ров ви че кроз све се ло (1882) Ни ко ле 
Ђо ри ћа (1859–1913); Бур ни Те рек шу ми те че (1883) Во ји сла-
ва Или ћа (1860–1894); Кад чу јем там бу ре (пре 1886) Јо ва-
на Ста ји ћа (+1913); Ој обла ци, мут ни су мор ни (1891) Са ве 
Ми јал ко ви ћа (1864–1926); Ој љу бо, љу бо, зла ће на ја бу ко и 
Уро ди ле ја го да ле (пе сме из Ђи де, 1892) Јан ка Ве се ли но ви ћа 
(1862–1905); Си ни си ни сјај мје се че (1894), Ево ову ру мен-ру-
жу (1894) и Го лу би це, си во га ти пер ја (1900) Са фе та Ба ша-
ги ћа (1870–1934); Ре ших да се же ним (1894) Мар ка Спу-
жи ћа; Ба на ћан ско ко ло (1896) Пе тра Кр сто но ши ћа (1871–
1963); Од ка ко сам сев дах све зо (1897) Све то за ра Ћо ро ви ћа 
(1875–1919); Сун це јар ко, ју тром кад се ро диш (1892) Је ле не 
Миљ ко вић-Ди ми три је вић (1862–1945); Про лет њи осмех у 
да ни ма срет ним (пре 1902) Сте ва на Лу ко ви ћа (1878–1902); 
Не лу дуј, Ле ло, чи ни не чи ни (1902), За ру де ла шљи ва ран ка 
(1902) и Ој, ја бла не, ши ри гра не (1902) Ми ло ра да Пе тро ви-
ћа–Се љан чи це (1875–1921); Си ноћ кад се вра тих из то пла 
ама ма (1902), Гон џе ру жо у зе ле ну са ду (1902), Леп ти ри ћи 
ма ли ша ре ни јех кри ла (1908) Алек се Шан ти ћа (1864–1924); 
Ду ни ве тре ма ло ја че (1902) Је ле По по вић–Спа сић (1872–
1968); И сру ши ше се ле пи сно ви мо ји (1903) Ве ли ми ра Ра ји-
ћа (1879–1915); Ђе ла Фа то, ђе ла зла то (1904), У бо ста ну 
ис под ђул-бе ха ра (1904), Осма на Ђи ки ћа (1879–1912); Узми 
Ста ну, ми ли си не (1907) Све то за ра Ма ној ло ви ћа (1848–
1909); На ли ва ди, на сер џа ди (1908) Шем су ди на Са рај ли-
ћа (1887–1970); Адио Ма ре! (1908), Са ве Пе тро ви ћа (1880–
1965); Ко па цу ра ви но град (пре 1912) Сер ги ја (Си ме о на) 
По пи ћа (1861–1913); Та па, ту па (1912), Ани ца ов це чу ва ла 
(1911), Мој Ми ла не, ја бу ко са гра не и Кад у вој ску ја по ла-
зим Пе ри ше Бог да но ви ћа (1894–1968); Ни шта ме не бо ли 
(1912) и Имам јед ну же љу (1912) Сте ва на Зе би ћа–Гор ског 
(1888–1967); Ла ђа се кре ће фран цу ска (1916) и Та мо да ле ко 
(1916) Ми ха и ла За став ни ко ви ћа (1879–1927); Не кад цва ле 
бе ле ру же (1924) и Што би би ло с ђу зел-ђу ла? (1931) Му ста фе 
Џе ли ла Са ди ко ви ћа (1894–1977); Има л’ ја да ко кад ак шам 
па да (1925) Ан дре је Ло ја ни це (1875–1959); Ту жно ве три 
го ром ви ју (1930) До бри во ја Ка пи са зо ви ћа (1906–1993); Да 
зна зо ра (1935) Мар ка Ди ми три је ви ћа (1908–1979); Ни Бај-
ра ми ви ше ни су (1935) и Ах, ме ра ка у ве че ри ра не Исме та 
Му ла ли ћа (1913–1943); Ду ни вје тре ма ло са Не ре тве (1937) 
Ла зе Ко ко ља (1907–1943) и У про лет ње ју тро по ђох се лом 
дав но (1942) Ра ти бо ра Бо јо ви ћа.

Не ко ће се мо жда за пи та ти шта је би ла свр ха овог на бра-
ја ња. Ни је ово са мо по мен и се ћа ње на и да нас „жи ве“ 
пе сме и дав но за бо ра вље не њи хо ве ауто ре. Же лео сам да 
овим на бра ја њем пе сни ка и по ет ских тек сто ва ста ро град-
ске по е зи је срп ских пе сни ка пред ста вим бу ду ће кон ту ре 
јед ног це ло ви тог збор ни ка ове по пу лар не по е зи је ко ји се 
че ка де це ни ја ма, иако до ње га ни је би ло та ко ла ко до ћи. За 
две де це ни је ак тив ног про у ча ва ња ком пли ко ва не про бле-

ду шо, где си ра но (1850) Бран ка Ра ди че-
ви ћа (1824–1853); Ле ти ле ти, пе смо мо ја 
ми ла (1848) и Про ту жи ла Пем бе Ај ша 
(1857) Јо ва на Или ћа (1824–1901); Се ло сун-
це, сти гло ве че (1857), Кад се се тим, ми ла 
ду шо (1858), Не бо је та ко ве дро (1860), Ти јо 
но ћи, мо је сун це спа ва (1862), На крај шо ра 
ча ђа ва ме ха на (1872, пре пев пе сме Шан до-
ра Пе те фи ја), Ја по зна до што не сам по зна-
во (1877) и Сун це же же, за па ра је љу та 
(1877), Јо ва на Јо ва но ви ћа (1833–1904); На 
те ми слим ка да зо ра сви ће (1852) Вла ди-
ми ра Ни ко ли ћа (1829–1866); Шта ће у 
ле пом вр ту (1857), Кроз по ноћ не му и гу сто 
гра ње (1861) и Зе лен ли сје го ру ки ти (1876) 
Ђу ре Јак ши ћа (1832–1878); Пе вај, Ан ка, 
нек те чу је ди ка (1862) Сте ва на Бо шко ви-
ћа (1833–1881); Се ти ће се ме не мо је Мил че 
(1862), Ко со мо ја, сви ле на па гу ста (1862), 
Са гра ди ћу шај ку од су во га ке дра (1881), По 
ли ва ди па ла ки ша ро су ља (1883), Си ноћ 
кад сам по шо у лов на је ле не (пре 1884) 
и Ди ко мо ја, слат ка не ве ро (1884) Ми те 
По по ви ћа (1841–1888); Би стра во до, хла-
ђа ни сту ден че (1862) Ко сте Пе тро ви ћа; 
Два се ти ћа по бра ти ла Ла зе Ко сти ћа 
(1841–1910); Ле по ти је у на ше му Сре му 
(1864), За је дан ча сак ра до сти (пре 1867) и 
Ве се ло ср це ку де љу пре де (пре 1874) Или-
је Окру ги ћа–Сри јем ца (1827–1897); Ми ле 
да не, успо ме не... (1865) Иси до ра Ћи ри ћа 
(1844–1893); Јед но мом че цр на ока (1864) 
Дра ге Ди ми три је вић – Де ја но вић (1843–
1871); Чер го мо ја, чер ги це (1866) Ми ло-
ра да По по ви ћа-Шап ча ни на (1841–1895); 
Сит на књи га на жа ло сти (1868) Ни ко ле 
Пе тро ви ћа Ње го ша (1841–1921); Жа лим 
те, мом че, што љу би ме не (1868) Со фи је 
Сте фа но вић-Лу цић (1851–1895); По ра ни-
ла де вој чи ца го лу бе да ра ни (1868) Јо ва на 
Гр чи ћа–Ми лен ка (1846–1875); До дир ни 
ру ком жи це (1870) Ми ла на Ку јун џи ћа – 
Абер да ра (1842–1893); Кад сам би ла де во-
ја на (1874 ) Ка ти це Мак си мо ви ће ве.

Као што се ви ди, до на ших да на до шло 
је из пе ри о да ро ман ти зма не што пре ко 
35 ста ро град ских пе са ма и два де се так 
пе снич ких име на. До на ших слу ша ла-
ца ни је, да кле, из ово га пе ри о да до спео 
ве ли ки број за бо ра вље них ста ро град ских 
пе са ма и пре ко два де сет име на њи хо вих 
ауто ра. Ве ћи на по ет ских тек сто ва ста ро-
град ских пе сни ка ро ман ти зма, ко је да нас 
пе ва мо, а ко је смо ов де на ве ли, до шла је, 
на жа лост, до на ших пе ва ча и до љу би те ља 
ста ро град ских пе са ма у ис ква ре ном тек-
стов ном об ли ку и да ле ко су од аутен тич-
но сти. Све те тек сто ве ва ља ло би по но во 
ре ви ди ра ти и вра ти ти им њи хов из вор ни 
об лик.

3. И нај зад, у пе ри о ду фол клор ног ре а-
ли зма (1880–1943) од Јо ва на Или ћа до 



7

Гру ји ћа, Збор ник Ма ти це срп ске за књи-
жев ност и је зик, књ. XXXIV/2, 1986, 299–
327 + нот ни за пис). 

5. Што се бо ре ми сли мо је, пре 1841. 
(оглед: „Књи жев но и сто риј ске ва ри ја-
ци је на пе сму Што се бо ре ми сли мо је“, 
Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност 
и је зик, књ. XXXII/ 2, 1984, 285–304 + нот-
ни за пис пе сме).

6. Јар ко сун це од ско чи ло, 1947. (оглед: 
„Ана ли за не ких фол клор них тек сто ва у 
Ру ко ве ти ма Сте ва на Мо крањ ца“, Раз-
ви так, 4/5, 1983, 79–86, + нот ни за пис 
пе сме).

7. Куд по гле дим, свуд је та ма, 1851. 
(оглед: „Адво кат и по е та Ва са Ни ко лић – 
ро ма неск ни ју нак из про шло сти Но во га 
Са да“, Збор ник Ма ти це Српс ке за књи-
жев ност и је зик, књ. XXX/1, 1982, 101–132 
+ нот ни за пис пе сме).

��� �
 �
 ��: �
 ��� �� ��� 
(�� ��� �� ��	 
�: 1847–1880) 

8. Про ту жи ла Пем бе Ај ша, 1857. 
(оглед: „Ана ли за не ких фол клор них тек-
сто ва у Ру ко ве ти ма Сте ва на Мо крањ ца“, 
Раз ви так, 4/5, 1983, 79–86 + нот ни за пис 
пе сме).

9. На те ми слим ка да зо ра сви ће, 1852. 
(оглед: „Ко је пе сник ста ро град ске пе сме 
На те ми слим ка да зо ра сви ће?“ Збор ник 
Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик, 
књ. XXX/2, 1982, 259–269 + нот ни за пис 
пе сме).

10. Са гра ди ћу шај ку, 1881. (и још де вет 
ста ро град ских пе сама Ми те По по ви ћа 
(оглед: „По пу лар не пе сме Ми те По по ви-
ћа“, До ме ти (Сом бор), 24, 1981 + нот ни 
за пи си ви ше пе сни ко вих пе са ма.)

11. Ми ле да не, успо ме не... 1865. (оглед: 
„Две пе сме Иси до ра Ћи ри ћа“, До ме ти 
(Сом бор), 48, 1987, 101–106.)

12. Јед но мом че цр на ока, 1864. (оглед: 
„На ше пе сни ки ње и пе ва на по е зи ја. Дра га 
Ди ми три је вић-Де ја но вић: Не знам – зна 
ли?“, Ве нац, 2 (71), 1979, 21–23 + нот ни 
за пис.)

13. Жа лим те, мом че, што љу биш 
ме не, 1868. (оглед: „На ше пе сни ки ње и 
пе ва на по е зи ја: Со фи ја Сте фа но вић-Лу-
цић: Пе ваш ми пе сме..“, Ве нац, 4(73), 1979, 
36 – 37 + нот ни за пис пе сме.) 

!�	 �	 �
 ��: �
 ��� 
�
 ��������, �	 ������, 
�
 �	� �� (�� ���: 
1880–1943) 

14. Про ту жи ла Пем бе-Ај ша, По ско-
чи, мо мо, по ско чи и На пре сто лу 

ма ти ке ста ро град ске по е зи је срп ских пе сни ка, у свој ству 
тек сто ло га-фол кло ри сте, иден ти фи ко вао сам ве ћи део 
обим ног ста ро град ског пе снич ког опу са, обра зо вао сти-
ло ве ста ро град ског пе ва ња, ука зао на кри те ри ју ме за од ре-
ђи ва ње ста ро град ске пе сме и фор ми рао збор ник ње них 
аутен тич них тек сто ва и нот них за пи са. Пр ва фа за, да кле, 
тек сто ло шко-ме ло граф ске ре кон струк ци је ста ро град ске 
по е зи је срп ских пе сни ка, по зна та као иден ти фи ка ци ја или 
утвр ђи ва ње и уса гла ша ва ње тек сто ва и на пе ва, као и њи хо-
ва ауто ри за ци ја, већ је до брим де лом ура ђена. По треб но 
је још ра да у да ле ко ма њем оби му да се, у кон сул та ци ји 
са ет но му зи ко ло зи ма, је дан та ко оби ман ру ко пис при-
пре ми за штам пу. Из да ва њем јед ног та квог збор ни ка са 
ори ги нал ним по ет ским тек сто ви ма ста ро град ске по е зи је 
срп ских пе сни ка, обе ло да ни ли би се не са мо пра ви тек сто-
ви, већ и њи хо ви пе сни ци, за тим рас по ло жи ви ме ло граф-
ски за пи си за око 130 ауто ра и пре ко 270 ста ро град ских 
пе са ма, ко ли ко их тре нут но има. Уви дом у основ не био-
би бли о граф ске по дат ке и тек стов но-ме ло граф ску гра ђу 
ко ју би да ла јед на ова ква књи га, до би ло би се у ква ли те ту 
ре кон струк ци је и ин тер пре та ци је ста ро град ске по е зи је 
срп ских пе сни ка ка ко на ра ди ју, та ко и на те ле ви зи ји, ка ко 
код про фе си о нал них му зи ча ра ко ји се ба ве сни ма њем ове 
по е зи је, та ко и код пе ва ча. Тек са по ја вом ове књи ге број ни 
љу би те љи ста ро град ске по е зи је срп ских пе сни ка има ли би 
пред со бом до стој но ре кон стру и са ну по е зи ју ко ју су не го-
ва ле мно ге ге не ра ци је на ших пре да ка. Јер, пра ва ле по та 
ста ро град ске по е зи је срп ских пе сни ка из про шлих ве ко ва 
ле жи у њи хо вој – аутен тич но сти! На дам се да ће је дан та ко 
кри тич ки и ар гу мен то ва но из дат збор ник ста ро град ске 
по е зи је срп ских пе сни ка већ не ка бу ду ћа ге не ра ци ја има ти 
пред со бом, на сво јим усна ма и у сво јим ср ци ма. 

�� ��� � ���� 	
� ��� ���
(Члан ци, огле ди и сту ди је Ђор ђа Пе ри ћа о по је ди ним 

ста ро град ским пе сма ма)

"� 
 �
 ��: ��	� �
 ��� �� ��� (�	 �� 
�� ���: 1793–1847)

1. Све што ме не окру жа ва, 1793 (огле ди, при ло зи, члан-
ци: „Ка ко се пе ва ла До си те је ва пе сма Све што ме не окру-
жа ва“, Ков че жић, књ. IX, 1971, с. 134–135, + нот ни за пис 
До си те је ве пе сме Јо си фа Шле зин ге ра у ре дак ци ји Ане 
Ма то вић; „О јед ном не по зна том нот ном за пи су До си те-
је ве пе сме Све што ме не окру жа ва“, Ков че жић, књ. XVII, 
1979/1980, 45–47 + нот ни за пис До си те је ве пе сме Иси до-
ра Ба ји ћа; „Пе сме срп ских пе сни ка у Ју жно-сло вјен ским 
на род ним по пи ев ка ма Фра ње Ку ха ча“, Збор ник о Ср би ма у 
Xрват ској, 7, 2009, 402–403 + нот ни за пис До си те је ве пе сме 
ка пел ни ка Јо си фа Шле зин ге ра са пот пи са ним тек стом, из 
Ку ха че ве за о став шти не). 

2. Ду на ве, Ду на ве, ти ја во до ’лад на, 1813. (оглед: „Ка ко 
је на ста ла пе сма Ду на ве, Ду на ве, ти ја во до ’лад на?“ , Ве нац, 
2 (62), 1970, 23–34).

3. Што се сун це, цар на не бу, 1827. (оглед: „Сен ти мен-
тал ни по е та Ата на си је Ни ко лић“, До ме ти (Сом бор), 55, 
1988, 65–69).

4. Мил ки на ку ћа на кра ју, 1838. (оглед: „Мил ки на ку ћа 
на кра ју и дру ге по пу лар не пе сме Ми лу ти на (Ни ка но ра) 
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пе сни ки ње Ве ре Тор њан ске“, Ве нац (Гор њи Ми ла но вац), 
2 (119), 1984, 42–43 + нот ни за пис пе сме.)

28. Имам јед ну же љу, 1912. (чла нак: „Дру ги жи вот Сте-
ва на Зе би ћа“, Све ске (Пан че во), 9, 1991, 7–14.)

29. Та мо да ле ко и Ла ђа се кре ће фран цу ска, 1916. (оглед: 
„Пе сник-ме лод Ми ха и ло За став ни ко вић Уча“, Да ни ца, 
срп ски на род ни илу стро ва ни ка лен дар за го ди ну 2012, 
Бе о град, 2011, 222–249 + нот ни за пис пе са ма.)

30. Има л’ ја да ко кад ак шам па да, 1925. (оглед: „О 
аутор ству пе сме Има л’ ја да ко кад ак шам па да“, Ужич ки 
збор ник, 8 1979, 531–540 + нот ни за пис пе сме.)

ON THE TRACK OF THE ETNOSOUND AND SONG

Đorđe Perić*
TWO CENTURIES OF EXISTING AND 
SINGING OF POPULAR OLD URBAN POETRY 
OF SERBIAN POETS (1793–1993)
А view on history, poetics and periodisation of old urban song

UDK: 784.4(497.11)"1793/1943" ; 821.163.41.09-143 Обрадовић Д. ; 
821.163.41.09-1"1793/1943"
ID: 211134476
BI BLID: 0354–9313, 19(2013) pp. 2–8
Sub mit ted: 10th October 2012
Ap pro ved: 25th October 2012

Summary: In this systematic study, the author first determines the mean-
ing of the term old urban songs, bringing it primarily in connection with 
the Serbian poets, indicating in such a way that this is a special kind 
of Serbian poetry and music. The author further notes that during our 
history the old urban poetry of Serbian poets had two phases: period of 
singing and the period of revival and repopularity. Further, the author 
presents us the history of old urban songs whose lyrics were written by 
Serbian poets during the period from 1793. to 1943. With regard to the 
styles of old urban songs singing, this period is divided into three devel-
opmental phases. For each of them, the author provides with detailed 
explanations and numerous examples. A special attention is given to our 
first urban folk song, elegy Sve što me ne okru ža va, written by Dositej 
Obradović.

Keywords: old urban songs of Serbian poets, Dositej Obradović, Lira 
poets, Poets’ gusle, Poets’ sevdah – sevdalije

*Đorđe Perić (1947), a literary historian. He studied Serbo-Croatian lan-
guage and literature at the Faculty of Philology in Belgrade. He devoted 
himself to the study of the popularity of songs of Serbian poets. He spent 
three decades at the Institute of Musicology (1969–1999), collecting mate-
rials on the subject: Sta ro grad ska po e zi ja srp skih pe sni ka (The old urban 
poetry of Serbian poets) (1793–1943). On invitation of the Institute of 
Musicology (SANU), he participated in the study of texts contained in 
Rukoveti by Stevan Mokranjac, which have been published in the form of 
scientific papers in the journal Razvitak. He participated in the work on 
the Bibliography of musical works of Stevan Mokranjac, published in the 
tenth part of his collected works in 1999. He worked on the bibliographies 
of Kornelije Stanković (1985) and Že ne-kom po zi to ri u srp skoj mu zič koj 
bi bli o gra fi ji, 1843–1918 (1994). His essays and studies on old urban songs 
of Serbian poets have been published in: Zbornici of the Matica srpska 
for literature and language, Razvitak (Zaječar), Dometi (Sombor), Sveske 
(Pančevo) and others.

ка лиф сје ди, 1880. (оглед: „Три по пу-
лар не пе сме Јо ва на Или ћа у (не)об ја вље-
ним ме ло граф ским ски ца ма Сте ва на Ст. 
Мо крањ ца“, Раз ви так, 225/226, 2006, 130 
– 138 + три нот на за пи са из ру ко пи са Ст. 
Мо крањца.)

15. Ша но ду шо, Ша но мо ри, 1882. 
(оглед: „По во дом пе сме Дра гу ти на Или ћа, 
Ша но ду шо, Ша но“, Збор ник Ма ти це срп-
ске за књи жев ност и је зик, књ. XXXV/2, 
1987, 303–312 + нот ни за пис.)

16. Би ров ви че кроз све се ло, 1882. 
(оглед: „При ча о Пи пи рев ки. Све ске, 
(Пан че во) 21, 1994, 6–14.)

17. Ој обла ци, мут ни су мор ни, 1891. 
(чла нак: „Ра ста нак Ни ко ле Ле на уа у пре-
пе ву Са ве Ми јал ко ви ћа“, Књи жев ни лист, 
1. јун / 1. јул. 2003.)

18. Ба на ћан ско ко ло, 1896. (чла нак: 
„Под се ћам на за бо ра вље ног ауто ра по зна-
тог на род ног ко ла“, По ли ти ка, 30. јул, 
1977.) 

19. Сун це јар ко, ју тром кад се ро диш, 
1892. (оглед: „Је дан фол клор ни про плам-
сај пе сни ки ње Је ле не Ди ми три је вић“, 
Раз ви так (За је чар), 2, 1985, 70–73 + нот ни 
за пис.)

20.  Про лет ни осмех у да ни ма срет-
ним, пре 1902. (чла нак: „Око јед ног (не) 
по зна тог пре пе ва Сте ва на Лу ко ви ћа“, Гра-
дац, 49, 1982, 54–55.

21.  Не лу дуј, Ле ло, чи ни не чи ни, 1902. 
(чла нак: „Му зи ка и пе сма. Ми ло рад 
Пе тро вић Се љан чи ца“, Ве нац, 9, 1977. + 
нот ни за пис.)

22. Еми на, 1902. (оглед: „ Еми на и дру-
ге сев да лин ке Алек се Шан ти ћа“, Да ни ца, 
срп ски на род ни илу стро ва ни ка лен дар 
за го ди ну 2013, Бе о град, 2012, 267–289 + 
че ти ри нот на за пи са. )

23. Ду ни, ве тре, ма ло ја че, 1902. 
(оглед: „ Јед на ста ро град ска у пе снич-
ком опу су Је ле По по вић-Спа сић“, Пи рот-
ски збор ник, 21, 1995, 257–263 + нот ни 
за пис.)

24. И сру ши ше се ле пи сно ви мо ји, 
1903. (оглед: „На дан ње ног вен ча ња Ве ли-
ми ра Ра ји ћа као по пу лар на ста ро град ска 
пе сма“, збор ник Ве ли мир Ра јић – жи вот и 
де ло, Ниш, 2002, 47–63 + нот ни за пис.)

25.  Узми Ста ну, ми ли си не, 1907. 
(оглед: „ Се фа ри ни Све то за ра Ма ној ло-
ви ћа, 1907“, Све ске (Пан че во), 11, 1962. 
6–12.)

26. Адио Ма ре,1908. (оглед: „О срп-
ском пе сни ку по пу лар не ду бро вач ке 
еле ги је Адио Ма ре“, Срб ско-дал ма тин-
ски ма га зин, 2010, 158–174 + нот ни за пис 
пе сме.)

27. Је се ње ли шће, 1909. (оглед: „О ауто-
ру по пу лар не ста ро град ске пе сме Је се ње 
ли шће“. Ски ца за књи жев ни пор трет 



Са представе Пјеро месечар/Песник Ленц у Мадленијануму, 2013.
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УДК:  782.071.1 Шнитке А.
ID: 211134732
Biblid: 0354–9313, 19(2013) pp. 10–22
Примљено: 10. новембра 2013.
Одобрено: 15. новембра 2013.
Са же так: У овом тек сту раз ма трам опер ско 
ства ра ла штво Ал фре да Шнит кеа. Све три 
опе ре – Жи вот с иди о том (до вр ше на 1991), 
По вест о док то ру Јо ха ну Фа у сту (1994) и 
Ђе зу ал до (1994) – на ста ле су у по зној ства ра-
лач кој фа зи, на кон што је Шнит ке на пу стио 
Со вјет ски Са вез и на ста нио се у Не мач кој. У 
исто вре ме, ком по зи тор се бо рио и са те шком 
бо ле шћу, услед ко је су све три опе ре пи са не са 
пре ки ди ма, до вр ша ва не у жур би и уз по моћ 
спољ них са рад ни ка, те ни за јед ну од њих 
не мо же мо ре ћи да је пре зен то ва на пу бли ци 
она ко ка ко је Шнит ке ини ци јал но за ми слио. 
Прем да су опе ре ме ђу соб но ве о ма раз ли чи те, 
у сва кој од њих те ма ти зо ва не су Шнит ке о ве 
основ не ства ра лач ке пре о ку па ци је: ди хо то ми-
ја до бра и зла и суд би на умет ни ка у 20. ве ку. 
Кључ не ре чи: Ал фред Шнит ке, Со вјет ски 
Са вез, Не мач ка, са вре ме на опе ра, Жи вот с 
иди о том, По вест о док то ру Јо ха ну Фа у сту, 
Ђе зу ал до, Вла ди мир Иљич Ле њин, Вик тор 
Је ро фе јев, Јир ген Ке хел, То мас Ман. 

Го ди не 1990, док се Са вез Со вјет ских Со ци ја ли стич-
ких Ре пу бли ка рас па дао, а ње го ви по ли тич ки, еко-
ном ски и кул тур ни те ме љи уру ша ва ли, ком по зи тор 

Ал фред Шнит ке (1934–1998) по стао је је дан од сто ти на 
хи ља да ин те лек ту а ла ца ко ји су на пу сти ли зе мљу, за рад 
пу ког пре жи вља ва ња. Ова кав „од лив мо зго ва“ прет ход но 
је био за бе ле жен са мо у пе ри о ду не по сред но по сле Ок то-
бар ске ре во лу ци је. Као ет нич ки Не мац по мај чи ној ли ни ји 
(Је вре јин по оче вој), те ства ра лац ко ји је чи та вог жи во та 
био фа сци ни ран не мач ком кул ту ром и умет но шћу, Шнит-
ке се на ста нио у Хам бур гу. Ма да му се здра вље дра стич но 
по гор ша ло све га не ко ли ко ме се ци по до ла ску у Не мач-
ку, хи пер про дук тив ни Шнит ке је на ста вио да ком по ну-
је не сма ње ним ин тен зи те том, те ње гов по зни опус кра се 
и три опе ре: Жи вот с иди о том (1990–1991), на ли бре то 
књи жев ни ка Вик то ра Је ро фе је ва, пре ми јер но из ве де на 
1992. го ди не у Ам стер да му; По вест о док то ру Јо ха ну Фа у-
сту (1983–1994), на ли бре то Ал фре да Шнит кеа и Јир ге-
на Ке хе ла, уред ни ка му зич ке из да вач ке ку ће Си кор ски из 
Хам бур га; пр во из во ђе ње 1995. го ди не у Хам бур гу; нај зад, 
Ђе зу ал до (1993–1994), ком по но ва на на ли бре то Ри хар да 
Блет ша хе ра; пре ми је ра одр жа на 1995. го ди не у Бе чу.

Иако је про шло пет на ест го ди на од ње го ве смр ти, Шнит-
ке је и да ље је дан од нај че шће из во ђе них ком по зи то ра 
из дру ге по ло ви не 20. ве ка. Ње го ва де ла сни мље на су на 
ви ше од три сто ти не ком пакт ди ско ва, укљу чу ју ћи и го то-
во ком пле тан опус у из да њу швед ске дис ко граф ске ку ће 
БИС. Ме ђу тим, упр кос Шнит ке о вој по пу лар но сти, ње го-
во ства ра ла штво ни је схва ће но и при хва ће но на пра ви 
на чин, по го то во на За па ду. За пра во, Шнит ке о ва по пу лар-
ност већ де це ни ја ма збу њу је кри ти ча ре, ко ји му за ме ра ју 
због гру бо струк ту ри са них фор ми, ба нал них те ма, пре те-
ра не емо тив но сти итд. Кри ти ча ри бри тан ског ли ста The 
In de pen dent Мар тин Ан дер сон и Деј вид Ре вил об ја сни ли су 
екс пло зи ју ин те ре со ва ња за Шнит кеа од кра ја се дам де се-
тих го ди на 20. ве ка ти ме што је ве ли ки број љу ди био же љан 
са вре ме не му зи ке ко ја би им би ла ра зу мљи ва. Де це ни ја ма 
пре то га су ком по зи то ри сле ди ли вла сти та ин те ре со ва-
ња, а да ни су ми сли ли на пу бли ку. У та квој кли ми, сва ки 
ком по зи тор ко ји је био у ста њу да пи ше дра ма тич ну, уз бу-
дљи ву, ду хо ви ту му зи ку, са ре фе рен ца ма на по зна те сти-
ло ве, био би до че кан са ен ту зи ја змом. Шнит ке се иде ал но 
укло пио у то.1 

Упр кос кри ти ка ма, Шнит ке се да нас сма тра за по след њег 
ве ли ког ком по зи то ра два де се тог ве ка. На рав но, кри те ри-
ју ми шта чи ни не ко га „ве ли ким“ ком по зи то ром дра стич но 
су се из ме ни ли у по след њих че тр де се так го ди на от ка ко се 
мо дер ни стич ка оп се си ја кон стант ном ино ва ци јом, за сно-
ва на на исто ри ци зму, уру ши ла. Шнит ке о ва де ла ак тив но 
су уче ство ва ла у ства ра њу но ве кул тур не па ра диг ме у ко јој 
је, пре ма ре чи ма Зиг мун та Ба у ма на, син хро ни ја за ме ни ла 
ди ја хро ни ју, са по сто ја ње за у зе ло ме сто сук це си је, а пер-
ма нент на са да шњост за ме ни ла исто ри ју.2 Ова свест о 

Ивана Медић*

ИДИОТИ, ЂАВОЛИ И ГРЕШНИЦИ: 
ОПЕРЕ АЛФРЕДА ШНИТКЕА

ОГЛ
ЕДИ

 О 
ОП

ЕРИ
ОГЛ

ЕДИ
 О 

ОП
ЕРИ

*Др Ива на Ме дић (рођ. Јан ко вић) је на уч ни 
са рад ник Му зи ко ло шког ин сти ту та Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти. Ан га жо ва на је 
и као ис тра жи вач при Цен тру за ру ску му зи-
ку ко ле џа Gol dsmiths Уни вер зи те та у Лон-
до ну и као је дан од ко ор ди на то ра Сту диј ске 
гру пе за ру ску и ис точ но е вроп ску му зи ку 
при Бри тан ској асо ци ја ци ји за сла ви сти ку 
(RE EM/BA SE ES). Ра ди ла је као пре да вач на 
Отво ре ном уни вер зи те ту (The Open Uni ver-
sity) и као са рад ник у на ста ви на Уни вер зи-
те ту у Ман че сте ру, Ве ли ка Бри та ни ја. Ива на 
Ме дић је за вр ши ла основ не и ма ги стар ске 
сту ди је му зи ко ло ги је на Фа кул те ту му зич ке 
умет но сти у Бе о гра ду. Као до бит ни ца пре-
сти жних сти пен ди ја Over se as Re se arch Award, 
Gra du a te Te ac hing As si stantship и School of 
Arts, Hi sto ri es and Cul tu res Award од ла зи у 
Ве ли ку Бри та ни ју, где је 2010. го ди не док то-
ри ра ла на Уни вер зи те ту у Ман че сте ру, под 
мен тор ством проф. Деј ви да Фе нин га. Ње на 
док тор ска ди сер та ци ја по све ће на је сим фо-
ни ја ма бр. 1–3 Ал фре да Шнит кеа у кон тек-
сту по зне со вјет ске му зи ке. Oбјавила je две 
књи ге и пре ко 30 на уч них ра до ва. У обла сти 
ње гог ис тра жи вач ког ра да спа да ју ру ска и 
со вјет ска му зи ка, аван гар да у му зи ци, Шток-
ха у зен, про је кат све о бу хват ног умет нич ког 
де ла, кла вир ска му зи ка, по пу лар на му зи ка, 
му зи ка на Бал ка ну и жен ске сту ди је. Ак тив-
на је као пи ја нист ки ња и бас ги та рист ки ња, 
пр вен стве но у до ме ну са вре ме не му зи ке.
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ме ни ци сма тра ли хро ни ча рем свог вре-
ме на, Шнит ке о во ин си сти ра ње на „ов де“ 
и „са да“ до ве ло је до то га да је да нас не ка 
ње го ва де ла те же из ве сти, јер се про ме-
нио дру штве но-по ли тич ки кон текст ко ји 
је омо гу ћа вао да ком по зи то ро ве по ру ке 
бу ду ис прав но схва ће не. 

Што се ти че опе ра По вест о док то ру 
Јо ха ну Фа у сту и Ђе зу ал до, освр ну ћу се 
на њи хо ву не до вр ше ност и на по сто ја ње 
раз ли чи тих вер зи ја. На и ме, обе ове опе ре 
Шнит ке је пи сао ка да му је здра вље би ло 
озбиљ но на ру ше но, а пре ми је ра ма ни је 
ни при су ство вао, та ко да је про ду цен-
ти ма и ди ри ген ти ма би ло оста вље но на 
во љу и од го вор ност да ове опе ре до вр ше 
и „пре кро је“ пре ма соп стве ним ви зи ја ма. 
Шнит ке је пре тр пео пет мо жда них уда ра 
у пе ри о ду од 1985. до сво је смр ти. Ма да се 
по сле пр вог и дру гог мо жда ног уда ра опо-
ра вио у до вољ ној ме ри да мо же да на ста ви 
да ра ди, по сле тре ћег пао је у ко му из ко је 
се про бу дио тек по сле три ме се ца, а сте-
пен ин ва лид но сти био је то ли ки да је у 
пот пу но сти за ви сио од по мо ћи дру гих, 
оте жа но је го во рио, а де сна стра на те ла му 
је би ла од у зе та, те је сво ја по след ња де ла 
му ко трп но пи сао ле вом ру ком. 

Раз лог због ко јег се Шнит ке ка сно 
окре нуо опер ском жан ру ни је био не до-
ста так ин те ре со ва ња: на и ме, пред пре-
ми је ру Жи во та с иди о том он је ис та као: 
Пи шем му зи ку већ че тр де сет го ди на, али 
до сад ни сам пи сао опе ре, ма да сам од у век 
ма штао о то ме. Ве о ма сам сре ћан што је 
ова опе ра ко нач но до вр ше на. Она озна ча-
ва но во по гла вље у мом жи во ту, по гла вље 
ис пу ње но но вим пла но ви ма и но вим иза зо-
ви ма.3 Као ком по зи тор ве о ма дра ма тич-
не, екс пре сив не, го то во филм ски илу-
стра тив не му зи ке, Шнит ке је био иде ал но 
пре ди спо ни ран да пи ше опе ру. Ме ђу тим, 
по што је он то ком ве ћег де ла сво је ка ри је-
ре у Со вјет ском Са ве зу сма тран за „аван-
гар ди сту“, за „про бле ма тич ног“, „не по слу-
шног“ и „ри зич ног“ ком по зи то ра, ни јед на 
опер ска ку ћа се ни је усу ђи ва ла да од ње га 
по ру чи опе ру – та кве ве ли ке по руџ би не 
би ле су ре зер ви са не ис кљу чи во за „по доб-
не“ ком по зи то ре. Но, ка да су се по ли тич-
ке окол но сти ко нач но про ме ни ле, др жа-
ва је бан кро ти ра ла и ви ше ни је мо гла да 
фи нан си ра опер ске по руџ би не. Због то га 
су све три Шнит ке о ве опе ре по ру че не и 
из ве де не у ино стран ству. 

Опе ра По вест о док то ру Јо ха ну Фа у сту 
је пр ва за по че та, а по след ња до вр ше на и 
из ве де на. На овој опе ри Шнит ке је ра дио 
го то во пет на ест го ди на, у са рад њи са сво-
јим из да ва чем, Јир ге ном Ке хе лом из из да-
вач ке ку ће Си кор ски из Хам бур га, ко ји 
је ов де пот пи сан псе у до ни мом Јерг Мор-

не по сто ја њу ди ја хро ни је би ла је по себ но ур гент на у ко му-
ни стич ком дру штву ко је је на сил ним пу тем „уни шти ло“ 
сво ју про шлост, у име про јек то ва не иде ал не бу дућ но сти. 
На кон ко лап са ко му ни зма, до ју че ра шњи Со вје ти оста-
ли су без про шло сти, ко ја је са да мо ра ла да бу де из но ва 
на пи са на, али и без ја сне ви зи је за бу дућ ност. Ком по зи тор 
по пут Шнит кеа, ко ји је био искре но за бри нут за суд би ну 
чо ве чан ства и ба вио се овом те ма ти ком у чи та вом ни зу 
ком по зи ци ја, по чет ком де ве де се тих мо рао је да се су о чи 
са но во на ста лом си ту а ци јом, те је би ло оче ки ва но да сво ју 
фру стра ци ју из ли је у сво ја но ва де ла.

У овом ра ду раз мо три ћу да ли се Шнит ке о ве опе ре 
на сла ња ју на ру ску или на не мач ку стра ну ком по зи то ро вог 
кул ту ро ло шког на сле ђа, те до ко је је ме ре ова дво стру кост 
Шнит ке о вог кул тур ног иден ти те та ре флек то ва на у ње го-
вом из бо ру си жеа. Ана ли зи ра ћу и на ко ји на чин Шнит ке 
у опе ра ма ко мен та ри ше рас пад сво је до мо ви не. Иако се 
је ди но у опе ри Жи вот с иди о том Шнит ке екс пли цит но 
(прем да ме та фо рич но) ба ви жи во том под дик та ту ром и 
„ис пи ра њем мо зга“ ко јем су би ли под врг ну ти по да ни ци 
со вјет ског ре жи ма, мој ар гу мент је сте да све три опе ре, 
сва ка на свој на чин, ак ту е ли зу ју про блем по ли тич ке и кул-
тур не пре си је, чи ја је нај и зра зи ти ја по сле ди ца гу би так 
иден ти те та по је ди на ца. По себ но ка да је у пи та њу опе ра 
Жи вот с иди о том, вре ди по ста ви ти пи та ње да ли је ово 
че до пе ре строј ке ре ле вант но да нас, ви ше од 20 го ди на 
на кон рас па да Со вјет ског Са ве за. Шнит ке је био ком по-
зи тор ко ји ни је мно го бри нуо о „уни вер зал но сти“ и „трај-
ној вред но сти“ сво јих оства ре ња – он је ком по но вао за 
са да шњи тре ну так и ни је се устру ча вао да у сво јим де ли ма 
пру жи ди рек тан или по сре дан ко мен тар на ак ту ел на зби-
ва ња. Шнит ке о ве опе ре до дат но раз ви ја ју и на гла ша ва-
ју ње го ве глав не ства ра лач ке пре о ку па ци је: ди хо то ми ју 
до бра и зла, као и суд би ну умет ни ка у не при ја тељ ском све-
ту ко ји га окру жу је. Ма да је ово, с јед не стра не, до при не ло 
ње го вој по пу лар но сти у Со вјет ском Са ве зу, те су га са вре-

Слика бр. 1 – Јуриј Комов (Вова), Живот с идиотом 
Алфреда Шниткеа у продукцији Државног академског 
оперског и балетскот театра из Новосибирска, редитељ 
Хенрик Барановски, 2013.
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Јир ген Ке хел и дру ги. Упр кос то ме, као што ће мо ви де ти 
(види при мер бр. 1в и 1г), ова опе ра се чак мо же сма тра ти 
ре ла тив но до вр ше ном кад се упо ре ди са пре о ста ле две.

Шнит ке је при су ство вао ам стер дам ској пре ми је ри опе ре 
Жи вот с иди о том 13. апри ла 1992. го ди не, ко јом је ди ри го-
вао Ро стро по вич.7 По ред то га, опе ра је има ла још не ко ли ко 
за па же них из во ђе ња, укљу чу ју ћи и по став ку Опер ског 

ген штерн. Опе ру са те ма ти ком Фа у ста 
је, за хва љу ју ћи Ке хе ло вим ве за ма и не у-
мор ном про мо ви са њу Шнит ке о ве му зи-
ке, још 1980. го ди не по ру чио Кри стоф 
фон Дохна њи (та да му зич ки ди рек тор 
Хам бур шке опе ре); ме ђу тим, ка да је он 
оти шао са тог ме ста, про је кат је об у ста-
вљен.4 Го ди не 1983. Шнит ке је сво је иде је, 
пр во бит но на ме ње не за опе ру, пре то чио у 
кан та ту Бу ди те тре зве ни и ра зум ни (Seid 
nüchtern und wac het), по зна ту и под на зи-
вом Фа уст-кан та та. Ово де ло за сно ва-
но је на по след њем по гла вљу ори ги нал не 
но ве ле о Фа у сту из 1587. го ди не, у ко јем је 
опи сан Фа у стов тра гич ни крај. Кан та та 
је пре ми јер но из ве де на ју на 1983. го ди не 
на Беч ком фе сти ва лу, a то ком не ко ли ко 
на ред них го ди на Шнит ке је ски ци рао и 
оста так опе ре, пред ви дев ши да кан та та 
по ста не њен тре ћи чин5 (види пример 1а 
и 1б).

Ка да је још је дан Шнит ке ов при ја тељ и 
про па га тор, че ли ста Мсти слав Ро стро по-
вич, ко ји је са су пру гом Га ли ном Ви шњев-
ском еми гри рао из Со вјет ског Са ве за још 
сре ди ном се дам де се тих, у про ле ће 1990. 
обез бе дио ам стер дам ску по руџ би ну за 
Жи вот с иди о том, Шнит ке је при вре ме но 
об у ста вио рад на Док то ру Фа у сту. Исте 
го ди не Шнит ке се на ста нио у Хам бур-
гу, где је на ста вио да ра ди на овој опе ри. 
Као ли бре ти ста иза бран је Вик тор Је ро-
фе јев, аутор крат ке при че Жи вот с иди о-
том, оштре са ти ре на жи вот у Со вјет ском 
Са ве зу под ко му ни стич ком вла шћу. Ова-
ква те ма би ла је са свим у ду ху тре нут ка, 
те су Ро стро по вич и Шнит ке ис прав но 
про це ни ли да би има ла до бру „про ђу“ на 
За па ду, као ак ту е лан ко мен тар на де це-
ни је жи во та „иза гво зде не за ве се“. По ред 
Је ро фе је ва, за овај про је кат ре гру то ван је 
и осам де сет дво го ди шњи Бо рис Па кров-
ски, ле ген дар ни сце но граф из мо сков ског 
Бољ шој те а тра, као и сли кар Иља Ка ба-
ков, ко ји је ду го ва жио за со вјет ског ди си-
ден та. Ме ђу тим, све га не ко ли ко ме се-
ци на кон што се на ста нио у Хам бур гу, 
Шнит ке је претр пео дру ги мо жда ни удар. 
На кон не ко ли ко ме се ци ин тен зив не те ра-
пи је, Шнит ке се до не кле опо ра вио. Ме ђу-
тим, као по сле ди ца ње го ве бо ле сти, дру ги 
чин опе ре је знат но сла би ји од пр вог, јер је 
до вр ша ван у жур би. Ма да је са мо не ко ли-
ко ски ца за ову опе ру са чу ва но и тре нут-
но пред ста вља ју део Џу ли јар до ве ру ко пи-
сне ко лек ци је (The Ju il li ard Ma nu script Col-
lec tion),6 оне по ка зу ју да је ком по зи то ров 
ру ко пис био ве о ма не си гу ран, „кли мав“, 
те да је Шнит ке са мо ски ци рао глав не 
ме ло диј ске ли ни је и хар мо ни је, оста вља-
ју ћи пра зни не ко је су ка сни је до пу ња ва-
ли ње го ви са рад ни ци – ње гов син Ан дреј, 

Пример 1а – Скица бр. 454 из Џу ли јар до ве рукописне 
колекције 
Скица датира с почетка осамдесетих година 20. века 
и садржи уредно преписан вокални парт за Фауст-
-кантату (будући трећи чин опере Повест о доктору 
Јохану Фаусту), довршену 1983. године; Шниткеов 
рукопис пре болести.

Пример 1б – Скица бр. 438 из Џу ли јар до ве рукописне 
колекције 
Скица вероватно датира из 1982. или 1983. и садржи 
скицирану деоницу Фаустове последње арије Ich sterbe... 
из Фауст-кантате; Шниткеов рукопис пре болести.
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те а тра из Но во си бир ска из 2003. го ди не, 
ко ја је го сто ва ла у Мо скви, Бер ли ну, Мин-
хе ну, Маг де бур гу, Ри му и То ри ну. Опе ра је 
би ла и на ре пер то а ру не ко ли ко опер ских 
ку ћа из Не мач ке, за тим из Бе ча, Лон до на 
и Мо скве итд., та ко да се мо же ре ћи да је 
за и ста по ста ла са став ни део са вре ме ног 
опер ског ре пер то а ра.

Ма да су број ни кри ти ча ри ис ти ца ли да 
у опе ри Жи вот с иди о том Шнит ке од ба-
цу је сво ју „ру скост“ и об ра чу на ва се са 
го ди на ма ко је је про жи вео у Со вјет ском 
Са ве зу, сма трам да је Жи вот с иди о том 
за пра во Шнит ке о ва „нај ру ски ја“ опе ра, 
ка ко по те ма ти ци ко ју об ра ђу је, та ко и по 
му зич ком ма те ри ја лу ко ји ко ри сти и по 
опер ској тра ди ци ји на ко ју се на сла ња. 
„Иди от“ из Је ро фе је вље ве при по вет ке је 
па ро ди ја на Вла ди ми ра Иљи ча Ле њи на, 
сво је вре ме но на зва ног нај ве ћим ге ни јем 
чо ве чан ства и во ђом и учи те љем на ро-
да из чи та вог све та.8 У ис тој го ди ни у 
ко јој је по чео да пи ше Жи вот с иди о том, 
Шнит ке је од био да при ми Ле њи но ву 
на гра ду, јед но од нај ва жни јих др жав них 
при зна ња. Шнит ке је об ја снио сво је од би-
ја ње ти ме што је уво ђе ње ви ше пар тиј ског 
си сте ма у Со вјет ски Са вез до ве ло до ре е-
ва лу а ци је уло ге исто риј ских лич но сти 
по пут Ле њи на, ко ји ви ше ни су сма тра-
ни сим бо ли ма од ре ђе не епо хе, већ су по 
пр ви пут са гле да ни као љу ди са вр ли на ма 
и ма на ма.9 Шнит ке ни је же лео ни ти мо гао 
да при хва ти на гра ду ко ја но си Ле њи но-
во име, јер је та да већ уве ли ко ра дио на 
сво јој опе ри о иди о ту Во ви (што је уоби-
ча јен ру ски на ди мак за име Вла ди мир), 
чи ји ула зак у жи вот јед ног про сеч ног 
со вјет ског брач ног па ра до во ди до њи хо-
вог лу ди ла и смр ти. 

Крат ка при ча Вик то ра Је ро фе је ва, на пи-
са на пет на е стак го ди на ра ни је, при ву кла 
је Шнит кеа за то што у њој Је ро фе јев ко ри-
сти сло же не тех ни ке укр ште ног при по ве-
да ња, пре ки де у на ра ци ји, го то во филм ску 
мон та жу и флеш бе ко ве, као и на гле про-
ме не пер спек ти ве.10 Шнит ке је успе шно 
пре нео ову ком плек сну на ра тив ну струк-
ту ру у го то во ши зо фре нич ну и екс трем но 
на сил ну пар ти ту ру, у ко јој је про та го ни-
ста осо ба ко ја је из гу би ла ра зум. На ра ци ја 
ска че из про шло сти у са да шњост на из глед 
без ика кве ло ги ке, чи ме се до ча ра ва исто-
риј ска дез о ри јен ти са ност на ро да ко ји су 
жи ве ли у Со вјет ском Са ве зу, те не по сто ја-
ње ко хе рент ног ди ја хро ниј ског на ра ти ва 
ко ји би ин тер пре ти рао шта се све до га ђа-
ло на со вјет ском про сто ру то ком 20. ве ка.

Без и ме ни про та го ни ста ове опе ре, 
му шка рац озна чен као Ја, и ње го ва та ко-
ђе без и ме на Же на ин те лек ту ал ци су ко ји 
па си о ни ра но про у ча ва ју Мар се ла Пру ста 

Пример 1в – Скица бр. 434 из Џу ли јар до ве рукописне 
колекције 
Скица датира с почетка 1991. године и садржи скициране 
вокалне деонице за крај првог чина опере Живот с 
идиотом; Шниткеов рукопис после првог, а непосредно 
пре другог можданог удара.

Пример 1г – Скица бр. 445 из Џу ли јар до ве рукописне 
колекције 
Скица вероватно датира из друге половине 1991. године 
и садржи скицирану деоницу Жене из другог чина опере 
Живот с идиотом; Шниткеов рукопис после другог 
можданог удара.
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он за хва та у фун дус ру ске и со вјет ске, ка ко ви со ке та ко 
и „ни ске“ умет но сти, чи ме ово де ло чвр сто по ста вља у 
ло кал ни кон текст. Већ сâм ко ри шће ни ли те рар ни пред-
ло жак пун је ци та та: на и ме, Је ро фе је вљев текст, ко ји се 
сма тра ра ним при ме ром ру ског књи жев ног пост мо дер-
ни зма, са др жи ре фе рен це на Иди о та До сто јев ског (ко ји 
пред ста вља ме та мо дел за чи та во де ло), за тим, на Пу шки-
но вог Бо ри са Го ду но ва, Го го ље ву При чу о сва ђи Ива на Ива-
но ви ча са Ива ном Ни ки фо ро ви чем, на „Се ља ка Ма ре ја“ 
из Пи шче вог днев ни ка До сто јев ског, за тим, се ћа ња Мак-
си ма Гор ког на Ле њи на, пе сме Ане Ах ма то ве из два де-
се тих го ди на про шлог ве ка итд.13 Осим ових ди рект них 
ре фе рен ци, текст ши ре алу ди ра на го го љев ску тра ди ци ју 
„ап сур да“ ко ја је до би ла свој про ду же так у оства ре њи ма 
Да ни ла Хар мса и Бо ри са Пиљ ња ка (оба пи сца су стра да ла 
за вре ме Ста љи но вог про го на пред Дру ги свет ски рат), 
што је на ве ло Шнит ке о вог би о гра фа Ва лен ти ну Хо ло по ву 
да опе ру Жи вот с иди о том екс пли цит но на зо ве му зич ким 
те а тром ап сур да.14 По ред то га, Је ро фе је вље ва па ро ди ја 
на ти пич но ру ски ар хе тип ју ро ди вог (све те бу да ле) је сте 
ре фе рен ца не са мо на већ спо ме ну тог Иди о та До сто јев-
ског, тј. на кне за Ми шки на, већ и на број не дру ге ли ко ве 
из ро ма на До сто јев ског ко ји оте ло вљу ју овај ар хе тип, као 
што су Аљо ша Ка ра ма зов (Бра ћа Ка ра ма зо ви) или Со ња 
Мар ме ла до ва (Зло чин и ка зна).

Шнит ке о ве му зич ко-те а тар ске ре фе рен це об у хва та ју 
опе ре ба зи ра не на ли те рар ним пред ло шци ма ко је сам већ 
спо ми ња ла, као што је Бо рис Го ду нов Мо де ста Му сорг ског. 
По ре чи ма Ка тје Слуц ке, ова опе ра је све вре ме ни мо дел 
„на ци о нал не“опе ре у ко јој је не у стра ши ва све та бу да-
ла тре ти ра на као пра ви ру ски на ци о нал ни ка рак тер.15 
Шнит ке се на до ве зу је и на Шо ста ко ви че ву пр ву, аван гард-
ну опе ру Нос – пр ву опе ру на ру ском је зи ку ко ја се на сла ња 
на тра ди ци ју те а тра ап сур да. При сут не су му зич ке ре фе-
рен це и на дру га Шо ста ко ви че ва де ла, као и на оства ре ња 
Ба ха, Шо пе на и Ма ле ра – на при мер, сам по че так опе ре 
је сте па ра фра за по чет ка Ба хо ве Па си је по Ма те ју, што 
је опет иро ни чан гест, али и на го ве штај стра да ња про-
та го ни ста опе ре. Шнит ке та ко ђе ево ци ра ру ску опер ску 
тра ди ци ју и прин цип ба зи ра ња чи та вих сце на око ци та та 
вер на ку лар не му зи ке, би ло да су у пи та њу на род не пе сме 

(ко ји се на крат ко по ја вљу је у јед ној сце ни), 
а на ро чи то су фа сци ни ра ни ње го вим иде-
ја ма о ево лу тив ном, про гре сив ном то ку 
исто ри је ка бу дућ но сти и о ва жно сти 
пам ће ња, се ћа ња и ис ку ства. Ме ђу тим, 
они би ва ју ка жње ни због сво је „ин ди фе-
рент но сти“, те су при мо ра ни да у свој дом 
при ме лу да ка. Овај мо ме нат „ка жња ва ња“ 
ин те лек ту а ла ца има сим бо лич но зна че ње 
и под се ћа да Ру си у сво јој исто риј ској све-
сти ни су има ли ис ку ство по ступ ног осва-
ја ња ин те лек ту ал них „сло бо да“, већ се увек 
ра ди ло о на сил ним про ме на ма и ра ди кал-
ним иде о ло шким за о кре ти ма. За ни мљи во 
је да је сâм Ле њин ро ђен у ари сто крат ској 
по ро ди ци, те да је у свом де лу Шта тре ба 
чи ни ти ар гу мен то вао да ин те лек ту ал ци 
по те кли из бур жо а ског сло ја тре ба да од и-
гра ју кључ ну ре во лу ци о нар ну уло гу, та ко 
што ће сво јим по ли тич ким иде ја ма обо га-
ти ти по крет рад нич ке кла се.11 У Шнит ке-
о вој опе ри, ин те лек ту а лац Ја усва ја Во ву, 
ко ји је у пр вим по став ка ма опе ре ви зу ел-
но мо де ло ван да ли чи на Ле њи на – ће ла ве 
гла ве, са ја ре ћом бра ди цом. И Же на и Ја 
се за љу бљу ју у иди о та Во ву, у пот пу но сти 
иг но ри шу ћи ње го во па то ло шко по на ша-
ње, скло ност ка на си љу и де струк ци ји, те 
у ње му тра же и на ла зе „му дрост“ ко ју овај 
– то је ба рем гле да о ци ма ја сно – не по се-
ду је. На по кон, Во ва уни шта ва ову по ро-
ди цу, уби ја Же ну и не ста је, а Ја за вр ша ва у 
луд ни ци, те по ре ме ће ног ума ис пре ки да-
но „вр ти филм“ свог жи во та и ре флек ту је 
над оним што се де си ло.

Шнит ке је био све стан да је ње гов глав-
ни, да се по слу жим је зи ком мар ке тин-
га, sel ling po int на За па ду чи ње ни ца да је 
ва жио за ком по зи то ра ло шег уку са, скло-
ног ме ша њу три ви јал них и уче них му зич-
ких сти ло ва, те пре те ра ној сен ти мен тал-
но сти и гру бо сти. На За па ду је то би ло 
при хва ће но као до каз Шнит ке о вог ру ског/
со вјет ског „ег зо ти зма“ и „бољ ше ви зма“, те 
је он ве ро ват но све сно играо на ову кар ту. 
Шнит ке ни је био пр ви ру ски ком по зи тор 
ко ји је на опер ској сце ни при ка зао сце не 
сек са, на си ља, уби ста ва – у то ме је имао 
пре те че у де ли ма дру гих ру ских ве ли ка-
на, по пут Леј ди Маг бет мсцен ског окру га 
Дми три ја Шо ста ко ви ча и Ва тре ног ан ђе-
ла Сер ге ја Про ко фје ва. Ме ђу тим, Шнит ке 
од ла зи да ље од свих у при ка зу хо мо сек су-
ал них од но са, бру тал ног пре би ја ња, од се-
ца ња гла ве ма ка за ма и дру гих сце на ко је 
су ра ни је би ле не за ми сли ве у кон тек сту 
опер ске умет но сти.12

По пут мно гих Шнит ке о вих де ла, 
Жи вот с иди о том са др жи број не ре фе-
рен це на дру га умет нич ка оства ре ња. 
У при лог мо јој те зи да је ово Шнит ке-
о ва „нај ру ски ја“ опе ра, ис так ни мо да 

При мер бр. 2 – У по љу је бре за ста ја ла
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Сва оли ста ла, ста ја ла је
Хеј хај, хеј хај, ста ја ла је.19 

(прев. И. Ме дић)

Ли бре то опе ре Жи вот с иди о том (пр ви 
чин, дру га сце на):

ЈА (по ку ша ва да над гла са хор): Ре ци те ми, 
да ли има те не ку све ту бу да лу ов де?

ЧУ ВАР (из не на ђен): Сва ки од њих је све та 
бу да ла.

ЈА: Хо ћу да ка жем, же лим бла го сло ве ну, 
све ту бу да лу...

ЧУ ВАР: Шта то ра диш, пи шаш, кре те-
ну?!

ЈА: И та ко сам кре нуо да на ђем све ту 
бу да лу, али не што ме спре чи ло. Не знам 
шта да окри вим – да ли ло ше осве тље ње 
у згра ди, или сва та раз ли чи та лу ди ла и 
бо ле сти пре дам ном? Мо жда ме из лу део 
не до ста так ва зду ха. Мо рао сам да при-
знам по раз. Јер мо је све те бу да ле ов де 
ни је би ло.

МЛА ДИЋ (ле ђи ма окре нут пу бли ци): „У 
по љу је бре за ста ја ла, у по љу, оли ста ла 
бре за је ста ја ла. Тра, ла, ла, бре за. Тра, 
ла, ла, бре за. У по љу је бре за ста ја ла...“ 

ЈА: Мој по глед се та да за у ста вио на ви со-
ком мом ку ста ром око три де сет го ди на. 
Се део је мир но са ру ка ма на бо ко ви ма. 
Из гле дао је при лич но људ ски, ње го во ли це 
је би ло уза но, као и код нас оста лих.20 

Ли бре то опе ре Жи вот с иди о том (дру-
ги чин, по след ња сце на):

Во ва игра са обез гла вље ним же ни ним 
те лом.

ХОР ПРИ ЈА ТЕ ЉА (тј. лу да ка, прим. И. 
М.): Убр зо се умо рио. Ухва тио је ње но 
те ло за сто па ла и од ву као га низ сте-
пе ни це, пре ма оста ви за сме ће.

ЈА: Во ва! Во ва! Во ва! Во ва! Ви ше ни кад 
ни сам ви део тог чо ве ка. Чу вар ме 
по здра вио као ста рог при ја те ља. За пе-
вао сам кроз зу бе, на зал ним фал се том: 
„У по љу је бре за ста ја ла.“21 

(прев. И. Ме дић)

Шнит ке о ва упо тре ба ове пе сме у фи на-
лу пред ста вља оштру кри ти ку чи та ве 
ру ске на ци је, ко ја је се би до зво ли ла да је 
за ве ду „иди о ти“ по пут Ле њи на и оста лих 
ко му ни стич ких иде о ло га. Као што смо 
ви де ли, у пр вом чи ну опе ре пе сму У по љу 
је бре за ста ја ла пе ва је дан од па ци је на та 
у луд ни ци, а за тим се она ја вља и у за вр-
шном ан сам блу про та го ни ста. Да би при-
ка зао њи хо ву људ ску, мо рал ну и ду шев ну 

или по пу лар не град ске пе сме. У ру ским опе ра ма, по чев од 
Ми ха и ла Глин ке пре ко оства ре ња Пе тор ке и Пе тра Чај ков-
ског до Иго ра Стра вин ског, ци тат или па ра фра за по зна те, 
по пу лар не пе сме увек има сим бо лич ну функ ци ју, те пред-
ста вља осно ву за жа нр сце ну, а мо же и има ти функ ци ју 
кре и ра ња ди стинк ци је из ме ђу „на ци о нал них“ и „стра-
них“ еле ме на та. У опе ри Жи вот с иди о том Шнит ке ко ри-
сти три на род не пе сме: Ви сте се жр тво ва ли у тра гич ном 
бо ју, Слав но мо ре, све ти Бај кал и У по љу је бре за ста ја ла.16 
По ред то га, Ве ра Лу ком ски је иден ти фи ко ва ла и низ по пу-
лар них и ре во лу ци о нар них пе са ма из до ба Ле њи но ве и 
Ста љи но ве вла да ви не, ко је Шнит ке ци ти ра у овој опе ри, 
као што су Вар ша вјан ка, Хра бро, дру го ви, у ко рак, Ин тер-
на ци о на ла, као и по пу лар ни тан го из три де се тих го ди на 
про шлог ве ка Ве о ма ми је жао.17 Нај зад, Шнит ке укљу чу је 
и зна тан број ауто ре фе рен ци на сво ја по пу лар на де ла као 
што су Моц-Арт и Пер Гинт. Од свих на ве де них, нај пре по-
зна тљи ви ји је ци тат пе сме У по љу је бре за ста ја ла из збир-
ке Љво ва и Пра ча, ко ју мо же мо на зва ти па ра диг ма тич ном 
„ру ском пе смом“.18 Ову ме ло ди ју ци ти ра ли су број ни ру ски 
ком по зи то ри, на при мер Пе тар Чај ков ски (у фи нал ним 
ста во ви ма Че твр те и Ше сте сим фо ни је), за тим Јев сти њеј 
Фо мин, Ми ха ил Глин ка, Ми лиј Ба ла кир јев, Алек сан дар 
Гре ча њи нов и мно ги дру ги (види при мер бр. 2).

У Шнит ке о вој опе ри, као и у број ним дру гим ру ским 
опе ра ма, ци та ти на род них пе са ма по ја вљу ју се у кључ ним 
мо мен ти ма за драм ски ток. Ка да Ја про кла му је да же ли да 
усво ји бла го сло ве ну, све ту бу да лу, на ци о нал ну по фор ми и 
ка рак те ру, Шнит ке то му зич ки пра ти ко ла жом у ко јем се 
алу зи ја на Ју ро ди вог из Бо ри са Го ду но ва Мо де ста Му сорг-
ског ком би ну је са па ра фра зом по греб ног мар ша Ви сте се 
жр тво ва ли у тра гич ном бо ју. По пу лар на ру ска на род на 
пе сма о си бир ским осу ђе ни ци ма Слав но мо ре, све ти Бај кал 
ци ти ра на је у сце ни у ко јој се Во ва и Ја по ја вљу ју као срећ-
ни љу бав ни ци, на кон што су су ро во пре ту кли Же ну. Ова 
сце на раз от кри ва да је Ја у пот пу но сти мо рал но и емо тив но 
ре гре си рао, што је по сле ди ца ње го ве оп чи ње но сти Во вом. 

Већ спо ме ну та ул ти ма тив на ру ска пе сма У по љу је бре-
за ста ја ла ко ри шће на је нај пре у сце ни ка да Ја пр ви пут 
до ла зи у луд ни цу, а за тим и као лајт мо тив за фи на ле опе-
ре, у ко јем је Ја у пот пу но сти по лу део. Шнит ке је иде ју да 
ис ко ри сти ову пе сму пре у зео из ори ги нал не Је ро фе је вље ве 
при по вет ке:

При по вет ка Жи вот с иди о том Вик то ра Је ро фе је ва:

„Али, да ли има те не ку све ту бу да лу?“ пи тао сам, при-
хва та ју ћи чу ва ре ву ша лу са осме хом пу ним раз у ме ва ња. 

„Али, сви су они све те бу да ле,“ ре као је чу вар, за па њен. 
„Оно што ми за и ста тре ба је сте не ка ква бла го сло ве на 

про ста ду ша...“
„Не мој ов де да пи шаш, кре те ну!“ за ур лао је чу вар и на 

бр зи ну из де ве тао пре ступ ни ка. Си шао сам до ле да по тра-
жим бла го сло ве ну про сту ду шу; мо жда ми је то бо ле сно 
цр вен ка сто осве тље ње сме та ло, или ми је ра зно ли кост 
фи зи о но ми ја и њи хо ва им бе цил ност од вла чи ла па жњу, а 
мо жда сам се за бло ки рао услед за кр че но сти тог ме ста, 
шта год; углав ном, ниг де ни сам мо гао да на ђем свог Ма ре ја 
Ма ре ји ча... Мој по глед се за у ста вио на ви со ком мом ку ста-
ром око три де сет го ди на. Се део је на клу пи, са ру ка ма на 
бо ко ви ма, и пе вао по дру гљи вим фал се том:

У по љу је бре за ста ја ла
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Едвард Си кер сон освр нуо се на озло гла ше ност ове опе ре и 
на гла сио да је бри тан ска пу бли ка оче ки ва ла про сто те на 
сце ни... пра жње ње цре ва, ма стур ба ци ју, сек су ал не од но се, 
од се ца ње гла ва“ а уме сто то га је до би ла цир кус, вул га ран 
стрип, пор но цр та ни филм, као и труо па ра дајз ба чен у 
ли це свим оним му че ни ци ма ко ји су по ве ро ва ли у со вјет-
ски сан.30 Овај кри ти чар ис та као је да Шнит ке о ва му зи ка 
– опро сти те на вул гар но сти – са др жи нај бо љу му зи ку за 
сек са ње још од Шо ста ко ви че ве Леј ди Маг бет, те да у свој 
микс Шнит ке уба цу је ста ре ру ске пе сме, од ко јих су не ке 
ре ми ни сци ра не са љу ба вљу, а не ке љу ти то па ро ди ра не.31 
Он за кљу чу је да опе ра Жи вот с иди о том пре ду го тра је – 
от при ли ке по ла са та опе ре је ви шак. Без об зи ра на то, као 
су ве нир из пост со вјет ске ере, ова опе ра већ пред ста вља 
ко лек ци о нар ски при ме рак. Не мо гу ће је да не са о се ћа те са 
по мах ни та лим Ја ко ји, на кон што је остао без свог до та-
да шњег жи во та, без же не, без до сто јан ства, пе ва „ла бу до ву 
пе сму ре во лу ци је“, а то је, ни ма ње ни ви ше, не го нај по зна-
ти ја ру ска пе сма свих вре ме на, али ов де гру бо ис кри вље на 
и па ро ди ра на.32 Го то во сви кри ти ча ри сло жи ли су се да ова 
опе ра пред ста вља три јумф ло шег уку са, што је, ка ко сам 
већ ис та кла, и би ла Шнит ке о ва на ме ра.

Прем да је опе ра Жи вот с иди о том са свим сво јим иди о-
син кра зи ја ма у ве ли кој ме ри че до свог вре ме на, на гра да ма 
овен ча на по став ка ове опе ре од стра не Опер ског и ба лет-
ског те а тра из Но во си бир ска (2003), за тим, про дук ци ја 
из Мал меа (2005) и, нај зад, про шло го ди шња по став ка у 
Ам стер да му, по ка за ле су да ова опе ра ни по што ни је за ста-
ре ла. На ме ти Је ро фе је вље ве при по вет ке, на пи са не то ком 
ере Бре жње вље ве стаг на ци је, а тран спо но ва не у му зи ку 
не по сред но пред рас пад Со вјет ског Са ве за, би ли су иди о-
ти из до ба ко му ни зма; ме ђу тим, Ге на диј Ро жде ствен ски је 
при ме тио да би Во ва та ко ђе мо гао би ти Хи тлер, или Са дам 
Ху се ин, или би ло ко ји дик та тор са фикс иде ја ма.33 Мо жда 
ће не ке бу ду ће про дук ци је опе ре Жи во та с иди о том за ме-
ни ти Во ви ну ма ску Ле њи на ма ском Џор џа Бу ша, Бо ри са 
Јељ ци на или Ким Џонг Уна. „Иди о ти“ се ме ња ју, али њи хо-
ва моћ да за ве ду и пот чи не ма се оста је не про ме ње на. 

******

де ге не ра ци ју, Шнит ке дис тор ти ра пе сму, 
те уме сто у па ра лел ним тер ца ма Ја и Же на 
пе ва ју у па ра лел ним три то ну си ма, ди ја-
тон ску ска лу је за ме ни ла це ло сте пе на 
ле стви ца, а за то вре ме Во ва уба цу је сво је 
не ар ти ку ли са не упа ди це Ех, ех! – што је 
је ди ни текст ко ји он из го ва ра у чи та вој 
опе ри. На са мом кра ју, сви про та го ни сти 
пе ва ју Ех, ех! у пра вој ор ги ји лу ди ла. 

Ре цеп ци ја опе ре Жи вот с иди о том би ла 
је ша ро ли ка. Пр ва про дук ци ја, у Ам стер-
да му 1992. го ди не, би ла је до не кле кон тро-
верз на услед то га што су ре ди тељ и упра-
ва опер ске ку ће ин си сти ра ли на из ра зи то 
ан ти со вјет ском ту ма че њу овог де ла, са 
чи ме се Шнит ке и Па кров ски ни су сла-
га ли.22 На и ме, упр кос оби љу ти пич но 
ру ских ре фе рен ци, Шнит ке је твр дио да 
са ти рич на оштри ца ни је усме ре на са мо 
на ра чун ко му ни зма и ле њи ни зма, већ на 
ра чун сва ке дик та ту ре.23 Ме ђу тим, за пад-
но е вроп ски кри ти ча ри ко ји су у ве ли ком 
бро ју при су ство ва ли пре ми је ри, је два су 
до че ка ли да ис хва ле опе ру као кри ти ку 
ко му ни зма, у ко јем су обич ни Ру си би ли 
за ве де ни и уни ште ни од стра не без ум-
них ап со лу ти ста,24 а хо ланд ска штам па 
је ока рак те ри са ла ову опе ру као ре кви јем 
за Со вјет ски Са вез.25 Кла у стро фо бич-
на сце но гра фи ја Па кров ског под се ти ла 
је кри ти ча ра Ро нал да Вајц ма на на сли ку 
Хи је ро ни му са Бо ша: По пут Бо ша, Шнит-
ке мо же да за ми сли ка ко из гле да па као, са 
свим нај стра шни јим де та љи ма, без има ло 
же ље да тај хо рор убла жи или ра ци о на ли-
зу је [...] Мо рао сам да се су о чим са мно гим 
ру жним исти на ма ко је бих ра ди је из бе гао 
да сам мо гао.26 Већ сле де ће го ди не опе ра 
је по ста вље на у још три гра да – у Бе чу, 
Мо скви и То ри ну. Сва ки пут Шнит ке је 
био укљу чен у про дук ци ју, али је из ја вио 
да је тек то рин ском по став ком био у пот-
пу но сти за до во љан.27

Што се ти че сним ка ам стер дам ског 
из во ђе ња опе ре Жи вот с иди о том, ко ји је 
об ја вљен за дис ко граф ску ку ћу Sony Clas-
si cal, кри ти чар ча со пи са The Gra mop ho ne 
при ме тио је да је му зич ки са др жај опе ре 
„та нак“ и да чи тав дру ги чин де лу је „збр-
за но“, те да су у ње му мир ни ји мо мен ти [...] 
до ча ра ни ква зи ро ман ти чар ском му зи ком 
ко ја не успе ва да одр жи тен зи ју нео п ход-
ну у иоле ком плек сни јем де лу.28 На су прот 
то ме, у кри ти ци пр вог бри тан ског из во ђе-
ња опе ре Жи вот с иди о том, што је би ла 
ко про дук ци ја Ен гле ске на ци о нал не опе ре 
и Шкот ске опе ре 1995. го ди не, Вајц ман је 
на пи сао да је у опе ри Жи вот с иди о том 
Шнит ке ов пре по зна тљи ви прин цип ком-
би но ва ња раз ли чи тих сти ло ва (та ко зва-
ни „по ли сти ли зам“) пре фор си ран, што га 
чи ни му зич ки на тег ну тим.29 Кри ти чар 

Слика бр. 2 – Сергеј Захаров (Марсел Пруст), Олга 
Коробова (Жена), Андреј Исаков (Ја), Живот с идиотом 
Алфреда Шниткеа у продукцији Државног академског 
оперског и балетскот театра из Новосибирска, редитељ 
Хенрик Барановски, 2013.
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по вла чи у ка пе лу у окви ру двор ца где се 
ис по ве да. Хор мо на ха пе ва De pro fun dis, 
и чи ни се да ће Ђе зу ал ду би ти опро ште-
но јер је бра нио част по ро ди це. Ме ђу тим, 
Ђе зу ал да, ко ји по ла ко гу би ра зум, про го-
ни плач ње го ве кћер ки це, те он уми шља 
да де те ли чи на Фа бри ци ја и да ни је ње го-
во. У на па ду лу ди ла он гра би де те и др му-
са га до смр ти. Опе ра се за вр ша ва тра гич-
ним ма дри га лом. 

Ђе зу ал до се са сто ји од се дам сце на, са 
про ло гом и епи ло гом ко ји су ком по но ва-
ни за хор ко ји пе ва пе то гла сне ма дри га-
ле на ла тин ском. Ти ме Шнит ке до ча ра ва 
кон текст ита ли јан ског 16. ве ка и ево ци-
ра Ђе зу ал до во ком по зи тор ско ства ра ла-
штво, али се и на не ки на чин иден ти фи-
ку је са тра гич ним ком по зи то ром. Шнит-
ке је био ве ле мај стор стил ских па сти ша; 
за по тре бе сво је филм ске и по зо ри шне 
му зи ке ком по но вао је ве ли ки број си му-
ла ци ја ба рок них и кла сич них де ла (не ке 
од њих је ка сни је увр стио у сво је „озбиљ-
не“ пар ти ту ре). Ме ђу тим, он ов де не ком-
по ну је у сти лу 16. ве ка, већ са мо алу ди ра 
на ма дри гал ску тра ди ци ју и на Ђе зу ал-
дов екс пре сив ни хро ма ти зо ва ни стил, 
ко ји је био ве о ма „мо де ран“ за то вре ме. 
Ат мос фе ру про ху ја лих ве ко ва до ча ра ва-
ју и ор гу ље, цр кве на зво на, као и ма ли 
ан самбл на сце ни ко ји сви ра на ста рим 
ин стру мен ти ма. Ђе зу ал дов „лајт мо тив“ 
за сно ван је на чи стим и пре ко мер ним 
квар та ма. Је ди ни ци тат Ђе зу ал до ве му зи-
ке ја вља се у сце ни ње го вог ла мен та због 
не уз вра ће не љу ба ви. У по гле ду дра ма тич-

У раз до бљу од не пу не две го ди не из ме ђу пре ми је ре 
Жи во та с иди о том и тре ћег мо жда ног уда ра, ко ји га је 
за де сио по чет ком 1994. го ди не, Шнит ке је ра дио на опе ра-
ма По вест о док то ру Фа у сту и Ђе зу ал до. У њи ма Шнит-
ке раз ви ја „не мач ку“ стра ну свог ет нич ког и кул тур ног 
иден ти те та. Као што је че сто на гла ша ва но, он се чи та-
вог жи во та осе ћао од се че ним од не мач ке кул ту ре, ко јој 
се ди вио и ко јој је же лео да при па да: ме ђу тим, окол но сти 
жи во та у Со вјет ском Са ве зу учи ни ле су га „ру ским“ ком-
по зи то ром.34 Од ове две опе ре, пр ва је пре ми је ру до че ка ла 
Ђе зу ал до, ко ју је по ру чи ла Беч ка др жав на опе ра. И ову 
по руџ би ну обез бе дио је Ро стро по вич, ко ји је и ди ри го вао 
пре ми је ром 26. ма ја 1995. О пре сти жно сти ове по руџ би не 
до вољ но го во ри по да так да је, пре то га, по след ња по руџ-
би на Беч ке опе ре би ла Кше не ко ва опе ра Кар ло Пе ти из 
1934. го ди не (ко ја ни је ни из ве де на, услед успо на на ци зма), 
а по след ња свет ска пре ми је ра (али не и по руџ би на) би ла је 
Фон Ај не мо ва Сплет ка и љу бав пре ма Ши ле ру, 1976. го ди-
не.35 Шнит ке је био по себ но ве зан за Беч, град у ко јем је 
про вео не ко ли ко го ди на као де чак, док је ње гов отац Ха ри, 
но ви нар и пре во ди лац, ра дио као со вјет ски до пи сник из 
Бе ча. Шнит ке је у овом гра ду по чео да учи му зи ку и осе-
ћао је ду хов ну бли скост са беч ким ком по зи то ри ма, по себ-
но са Гу ста вом Ма ле ром и Ал ба ном Бер гом, ко ји су му 
срод ни и стил ски и ду хов но. Услед бо ле сти Шнит ке ни је 
ус пео да до вр ши пар ти ту ру Ђе зу ал да, ма да је имао ски ци-
ран кла вир ски из вод за че ти ри по след ње сце не. По што се 
да тум пре ми је ре бли жио, а због зна ча ја чи та вог до га ђа ја 
ни је би ло ни по ме на да се пре ми је ра от ка же, Шнит ке о ва 
су пру га Ири на ан га жо ва ла је ком по зи то ра Мар ка-Ауре ла 
Фло ро са да до вр ши по след ње че ти ри сце не.36 На кон пре-
ми је ре, опе ра је још јед ном на крат ко об но вље на у Бе чу, 
кра јем 2004, тј. по во дом де се то го ди шњи це од пре ми је ре; 
ре жи рао је Че за ре Ли е ви, а ди ри го вао Јун Меркл. 

У опе ри Ђе зу ал до Шнит ке об ра ђу је слич ну те ма ти ку као 
у Жи во ту с иди о том: зло у љу ди ма, на сил ност људ ске при-
ро де, ужа ре не стра сти, љу бо мо ру, не уз вра ће ну љу бав, али 
и гу би так лич не сло бо де, пот чи ња ва ње по је дин ца ко лек-
ти ву, те гу би так ра зу ма ко ји из то га про ис хо ди. Нај ва жни је 
од све га, Шнит ке по ка зу је на при ме ру Ђе зу ал да да је осо ба 
ко ја је у ста њу да ства ра умет ност, у ста њу и да по чи ни нај-
стра шни је зло чи не, ако је сплет окол но сти на то на ве де. 
Шнит ке сло бод но тре ти ра по дат ке из би о гра фи је Кар ла 
Ђе зу ал да, прин ца од Ве но зе, ко ји на по чет ку опе ре про во-
ди да не сви ра ју ћи ла у ту, ком по ну ју ћи ма дри га ле, иду ћи у 
лов и ужи ва ју ћи у свом но вом зам ку. На зах тев сво је по ро-
ди це он се же ни сво јом мла дом ро ђа ком Ма ри јом Д‘ава лос, 
ко ја је пре то га већ би ла два пу та уда та, а оба ње на му жа 
су стра да ла под сум њи вим окол но сти ма. Ма ри ја је ду бо ки 
и сен зу ал ни ме цо со пран, на тра гу Кар мен и Да ли ле, же на 
чи јим по ступ ци ма ру ко во де стра сти и сек су ал на по жу-
да, ко ја се не оба зи ре на мо рал не кон вен ци је. Ђе зу ал до 
по ка зу је свој за мак не ве сти, ко ја је не вољ но ушла у брак. 
Ма ри ја се убр зо за љу бљу је у Фа бри ци ја, бра та свог пр вог 
су пру га. Њи хо ву афе ру ра зок три ва Ђе зу ал дов ујак. Ђе зу-
ал до же ли да ре ши но во на ста лу си ту а ци ју, ко ја је и лич но 
и по ро дич но-по ли тич ки про бле ма тич на, та ко што ће иза-
зва ти „не сре ћу у ло ву“, не би ли Ма ри ја и Фа бри цио стра-
да ли. Али, овај план про па да, а њи хо ва афе ра се на ста вља. 
Због то га Ђе зу ал до унајм љу је пла ће не уби це, ко ји бру тал-
но уби ја ју љу бав ни ке, али слу жав ка успе ва да спа си Ма ри-
ји ну бе бу. И док кар ди нал ис тра жу је уби ства, Ђе зу ал до се 

Слика бр. 3 – Јоана Вош (Жена), 
Живот с идиотом Алфреда Шниткеа 
у продукцији Државног академског 
оперског и балетскот театра из 
Новосибирска, редитељ Хенрик 
Барановски, 2013.
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је ћој фор ми, пар ти ту ра Ђе зу ал да не дво сми сле но ука зу је 
ка кве су би ле ком по зи то ро ве ин тен ци је, али те шко да се 
мо же сма тра ти до вр ше ним де лом.

******

Слич на суд би на за де си ла је и Шнит ке о ву тре ћу опе ру 
По вест о док то ру Јо ха ну Фа у сту, ко ја је пре ми јер но из ве-
де на све га ме сец да на на кон Ђе зу ал да. Ма да је пре ми је-
ра Док то ра Фа у ста одр жа на у Хам бур гу, где је Шнит ке 
жи вео, ње го во здрав стве но ста ње би ло је то ли ко ло ше да 
ни је мо гао да при су ству је овом до га ђа ју. Што се ти че ста-
ту са до вр ше но сти ове опе ре, са чу ва ни кла вир ски из вод 
и ски це по ка зу ју да је нај ве ћи део во кал них де о ни ца био 
ком по но ван још пре Шнит ке о вог дру гог мо жда ног уда ра, 
тј. пре за вр шет ка опе ре Жи вот с иди о том (а као што сам 
ра ни је спо ме ну ла, тре ћи чин Док то ра Фа у ста је већ био 
до вр шен и из ве ден као кан та та 1983. го ди не). Шнит ке је 
по чет ком де ве де се тих пре да но ра дио на опе ри о Фа у сту, 
јер се на дао да ће би ти по ста вље на у Франк фурт ској опе-
ри, а на ини ци ја ти ву Га ри ја Бер ти ни ја. Ме ђу тим, ка да је 
Бер ти ни кра јем 1991. на пу стио ову опер ску ку ћу, про је кат 
је об у ста вљен.42 Већ сле де ће го ди не, на кон свих кон тро-
вер зи ко је је иза звао Жи вот с иди о том, Хам бур шка опе-
ра се по но во за ин те ре со ва ла за на пу ште ну опе ру ком по-
зи то ра ко ји је био на ста њен у њи хо вом гра ду. На њи хо ву 
ини ци ја ти ву, Шнит ке је по чео да ор ке стри ра пар ти ту ру. 
Ме ђу тим, по сле тре ћег мо жда ног уда ра ви ше ни је мо гао да 
уче ству је у при пре ма ма за из во ђе ње, та ко да је ди ри гент 
Герд Ал брехт „штри хо вао“ опе ру за пре ми је ру, и то крај-
ње ра ди кал но, с об зи ром на то да је из ба цио го то во јед ну 
тре ћи ну ма те ри ја ла. У та квом, дра стич но окр ње ном ви ду, 
опе ра је из ве де на кра јем ју на 1995. Сни мак са овог из во-
ђе ња об ја вљен је 1996,43 али ви ше има исто риј ски зна чај 
не го што за и ста пру жа ути сак о ква ли те ту овог де ла. Ре ла-
тив но ско ра шње лон дон ско из во ђе ње ове опе ре у окви ру 
фе сти ва ла Ал фред Шнит ке из ме ђу два све та, под упра вом 
Вла ди ми ра Ју ров ског (2009), та ко ђе ни је пру жи ло пот пу-
ну сли ку о овом де лу.44 Да кле, по пут Ђе зу ал да, ни опе ра 
По вест о док то ру Јо ха ну Фа у сту још увек ни је до би ла сво-
ју де фи ни тив ну вер зи ју ни ти узор ну по став ку и сни мак. 

Док сам Жи вот с иди о том озна чи ла као Шнит ке о ву 
„ру ску“ опе ру, По вест о док то ру Јо ха ну Фа у сту је ње го ва 

но сти, ого ље них и пре на гла ше них емо ци-
ја, опе ра се на сла ња на тра ди ци ју ве ри зма, 
ма да је му зич ки са др жај, на рав но, ве о ма 
раз ли чит. С дру ге стра не, ду бо ка ту га 
ко ја оба ви ја чи та во де ло при бли жа ва га 
жан ру ре кви је ма или па си је. Са ма чи ње-
ни ца да се Шнит ке ви ше пу та су о чио са 
смр ћу, да је по сле пр вог мо жда ног уда ра 
био кли нич ки мр тав, а по сле тре ћег три 
ме се ца у ко ми, до ве ла је до то га да су га у 
по след њих де се так го ди на ства ра ла штва 
оп се да ле те ме ве за не за смрт, за ефе мер-
ност људ ског жи во та, за рај и па као, грех 
и ис ку пље ње. Ов де мо же мо по ву ћи па ра-
ле лу са по зним Шо ста ко ви чем, чи ја је 
му зи ка из по след њих пет на е стак го ди на 
жи во та под јед на ко мрач на и пе си ми стич-
на, ма да оства ре на не што при јем чи ви јим 
му зич ким је зи ком од Шнит ке о вог. 

Услед сцен ске раз у ђе но сти Ђе зу ал да, 
са ста вље ног из крат ких, кон траст них сце-
на, Шнит ке је по ку шао да оства ри је дин-
ство чи та ве опе ре му зич ким сред стви ма, 
ко ја су ма хом у истом, екс пре си о ни стич-
ком то ну су од по чет ка до кра ја. Ма да је 
кри ти чар Tem pa Ро налд Вајц ман био оду-
ше вљен овом опе ром,37 дру ги кри ти ча ри 
ни су де ли ли ње гов ен ту зи ја зам. На при-
мер, Вил хелм Син ко виц из беч ког ли ста 
Die Pres se ис та као је да је му зи ка за мор-
но ди со нант на, са ста вље на од се кунд них 
кла сте ра и ско ко ва три то ну са.38 Кри-
стоф Ир ге хер из Wi e ner Ze i tun ga по хва лио 
је ком пакт ност сце на, али кри ти ко вао 
мут не кла стер ске акор де ко ји уби ја ју дра-
ма тич ност.39 Оштри ји је био кри ти чар 
До ми ник Тро гер, ко ји је ре као да је са мо 
по след њих два де се так ми ну та ове опе ре 
вред но сцен ског из во ђе ња.40 Кри ти чар 
лон дон ског Fi nan cial Ti me sa, Ла ри Лаш, 
ис та као је: По што су у Беч кој др жав ној 
опе ри свет ске пре ми је ре но вих де ла пра-
ва рет кост, а по го то во успе шне свет ске 
пре ми је ре, чи ни ми се да ова ку ћа осе ћа 
оба ве зу да сва ке го ди не по ста ви ба рем 
јед но но во, за пу бли ку од бој но, де ло да би 
мо гли да ка жу „ето, по ку ша ли смо да про-
мо ви ше мо са вре ме ну му зи ку.“ […] Пу бли ка 
је, за раз ли ку од кри ти ча ра, има ла при-
ви ле ги ју да мо же да на пу сти те а тар за 
вре ме па у зе и да оде и ра ди не што ко ри сно 
или при јат но, на при мер да про ме ни пе сак 
кућ ном љу бим цу [...] Шнит ке је на пи сао 
пу но за ни мљи ве, ино ва тив не му зи ке. Али, 
Ђе зу ал до је са мо за до ко не му зи ко ло ге ко ји 
има ју пре ви ше сло бод ног вре ме на.41 Не за-
хвал но је да ти кри тич ки суд о овој опе ри, 
с об зи ром на окол но сти у ко ји ма је на ста-
ја ла и на чи ње ни цу да бо ле сни Шнит ке 
ни је био у ста њу да до вр ши пар ти ту ру, 
ни ти да при су ству је про ба ма и из во ђе њи-
ма и уне се евен ту ал не ко рек ци је. У по сто-

Слика бр. 4 – Андреј Исаков (Ја), Олга Колобова (Жена), 
Живот с идиотом Алфреда Шниткеа у продукцији 
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да за тра жи по моћ од ста рог хри шћа ни-
на. Ме ђу тим, Ме фи сто фе лес пре ти да ће 
га уби ти и при мо ра ва Фа у ста да пот пи ше 
но ви уго вор са „све моћ ним бо гом Лу ци-
фе ром“. Фа у сту се при ви ђа Је ле на Тро јан-
ска и ова ви зи ја убла жа ва ње го ву пат њу. 
У по след њем чи ну – пр во бит ној кан та ти 
– на кон 24 го ди не Фа уст че ка Ме фи сто-
фе ле са да му узме ду шу. Он о то ме оба-
ве шта ва сво је уче ни ке и они га мо ле да се 
по ка је, да спа си сво ју ду шу. Али, за раз ли-
ку од Ге те о ве вер зи је Фа у ста, у ко јој до ми-
ни ра ју те ме ис ку пље ња и по ка ја ња, ов де 
су Фа у сто ве мо ли тве уза луд не. Шнит ке 
уме ће ре чи ко је је ком по зи тор Адри јан 
Ле вер кин из Ма но вог ро ма на упо тре био 
у сво јој има ги нар ној Фа уст-кан та ти: Ја 
уми рем као до бар и као лош Хри шћа нин. 
До бар, за то што се ка јем; лош, за то што 
знам да ће Ђа во узе ти мо је те ло. Вре ди 
на по ме ну ти да се 1982. го ди не, не по сред-
но пре за вр шет ка кан та те Бу ди те тре зве-
ни и ра зум ни, Шнит ке – ко ји је од га јан као 
ате и ста, а у мла до сти се за ин те ре со вао за 
раз ли чи та ми стич ка уче ња – из не на да 
„пре о бра тио“ и по ка јао, те до нео од лу ку 
да се кр сти у ка то лич кој цр кви. Те шко је 
су здр жа ти се од за кључ ка да се Шнит ке, 
ве ро ват но под стак нут ра дом на кан та ти 
о Фа у сту, за и ста упла шио ђа во ла, упла-
шио за спас сво је ду ше – а ве ро ват но и за 
спас ду ша свих Со вје та ко ји су од ба ци ли 
хри шћан ство и дру ге кла сич не ре ли ги је, 
као и мо рал не вред но сти ко је су оне про-
па ги ра ле. Због то га, упр кос „не мач ко сти“ 
Шнит ке о ве опе ре, те ње ној им пли цит ној 
кри ти ци мо рал ног су но вра та не мач ке 
на ци је у 20. ве ку, сма трам да се По вест 
о док то ру Јо ха ну Фа у сту мо же ту ма чи-
ти и као па ра бо ла на жи вот под ко му ни-
стич ком вла шћу, на од ба ци ва ње Бо га и 

„не мач ка“ опе ра. Као што сам већ спо ме ну ла, Шнит ке се 
у Ру си ји увек осе ћао као стра нац, с љу ба вљу се при се ћао 
го ди на про ве де них у Бе чу, а не мач ка по ло ви на ње го ве по ро-
ди це би ла му је кул ту ро ло шки и је зич ки бли ска. Шнит ке је 
се бе сма трао на ста вља чем ве ли ке не мач ке му зич ке тра ди-
ци је, од Јо ха на Се ба сти ја на Ба ха до Карл хајн ца Шток ха у зе-
на, и у мно гим сво јим де ли ма про бле ма ти зо вао је соп стве-
ну „не мач кост“. У том сми слу, нај ин три гант ни ја је Тре ћа 
сим фо ни ја (1981), у ко јој Шнит ке ко ри сти 28 мо но гра ма-
-лајт мо ти ва не мач ких и аустриј ских ком по зи то ра ко је је 
сма трао сво јим прет ход ни ци ма.45 Ме ђу тим, као што смо 
ви де ли на при ме ру опе ре Жи вот с иди о том, Шнит ке ни је 
мо гао у пот пу но сти да се ап стра ху је од сво је „ру ске шко ле“ 
и од на сло ње но сти на ру ску тра ди ци ју – од Глин ке, пре ко 
Пе тор ке и Чај ков ског, до Стра вин ског и Шо ста ко ви ча. 

С дру ге стра не, Шнит ке је чи та вог жи во та био оп сед-
нут те ма ти ком Фа у ста. За ни мљи во је да се ње гов пр ви 
„су срет“ са Фа у стом од и грао пу тем исто и ме ног ро ма на 
То ма са Ма на. По соп стве ном при зна њу, Шнит ке је пр ви 
пут чи тао овај ро ман као адо ле сцент, и то на не мач ком 
је зи ку, а за тим му се вра ћао ба рем пет пу та, у ра зним 
жи вот ним фа за ма.46 Шнит кеа је фа сци ни ра ла по вест о 
тра гич ној суд би ни има ги нар ног ком по зи то ра Адри ја на 
Ле вер ки на – Ма но ва па ра бо ла за про паст чи та ве не мач-
ке кул ту ре, ко ју је Шнит ке то ли ко це нио и во лео. С дру ге 
стра не, као по лу-Је вре јин, Шнит ке је са о се ћао са жр тва ма 
на ци зма и сти део се те стра хо ви те мр ље у не мач кој исто-
ри ји. Те ма ти ка Фа у ста та ко је по ста ла сим бол Шнит ке о вог 
са мо про кла мо ва ног не мач ког иден ти те та, али и ње го ве 
са мо кри ти ке тог истог иден ти те та. Шта ви ше, он је ин си-
сти рао на то ме да ње го ва опе ра бу де из ве де на у Не мач кој 
и од био је по ну де не ких европ ских опер ских ку ћа ко је су 
би ле за ин те ре со ва не за њу. 

По ред Ма но вог ро ма на, дру ги из вор за ње го ву опе ру 
би ла је нај ста ри ја вер зи ја ле ген де о Фа у сту, ко ју је 1587. 
го ди не об ја вио Јо хан Шпајз. Ар ха ич ни не мач ки је зик 
на ко јем је ова ле ген да за пи са на био је бли зак Шнит кеу 
и ве зан за ње гов ет нич ки иден ти тет. На и ме, по ро ди ца 
Шнит ке о ве мај ке Ма ри је Фо гел по ти ца ла је из ре ги о на 
уз ре ку Вол гу, ко ји је од 18. ве ка био на ста њен ет нич ким 
Нем ци ма; њих је ту на се ли ла ца ри ца Ка та ри на Ве ли ка, 
ина че и сâма Не ми ца. Ова ет нич ка гру па, тзв. Wol ga de-
utsche, за др жа ла је ар ха и чан не мач ки ди ја лект из 18. ве ка, 
ко ји је та ко по стао Шнит ке ов ма тер њи је зик. То ком го ди на 
жи во та у Бе чу он је усво јио и аустриј ски ди ја лект, да би 
тек у ка сни јем жи вот ном раз до бљу уса вр шио са вре ме ни 
Hоchdeutsch.

Шнит ке и ње гов ли бре ти ста Јир ген Ке хел са же ли су ори-
ги нал ну но ве лу од 96 по гла вља у 30 ком пакт них сце на. На 
по чет ку опе ре, хор и на ра тор упо зна ју пу бли ку са док то-
ром Јо ха ном Фа у стом, „на да ле ко по зна тим ма гом и спи-
ри ти стом“. Сце на при ка зу је ње гов пр ви су срет са ђа во лом, 
Ме фи сто фе ле сом. Фа уст при ста је да сво јом кр вљу пот пи-
ше пакт ко јим ће сте ћи зна ња и мо ћи ко је ни је дан чо век 
ни ка да ни је имао, али ће за уз врат на кон 24 го ди не ђа во лу 
да ти сво ју ду шу. У дру гом чи ну, Фа уст тра жи од Ме фи сто-
фе ле са да му по ка же рај и па као, што он и чи ни, ску па са 
сво јим жен ским пан да ном, Ме фи сто фи ли јом (ова жен ска 
вер зи ја ђа во ла је Шнит ке о ва вла сти та тво ре ви на, јер се она 
не ја вља ни у Шпај зо вој ле ген ди ни ти у Ма но вом ро ма-
ну). Ме фи сто фе лес и Ме фи сто фи ли ја се ру га ју Фа у сту. 
Шо ки ран раз ли ком из ме ђу ра ја и па кла, Фа уст се спре ма 
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мент је сте тре ћи чин, од но сно пр во бит на кан та та, ко ја 
до ча ра ва Фа у сто во про клет ство и су но врат у па као, на пи-
са на у вре ме док је ком по зи тор био још здрав и на вр хун цу 
ства ра лач ких сна га. По је ди не сце не, по пут де мон ског тан-
га из тре ћег чи на, мо гу да се ме ре са нај бо љим мо мен ти ма 
из Бер го вих опе ра. Тре ба на по ме ну ти да је Шнит ке ве о ма 
че сто ко ри стио три ви јал не пле сне жан ро ве за при ка зи-
ва ње „ап со лут ног зла“ (у Ђе зу ал ду то је та ран те ла ко ја се 
чу је у тре ну ци ма Ма ри ји не пре љу бе, а у Фа у сту тан го, 
ко ји се као фикс иде ја про вла чи кроз мно га Шнит ке о ва 
де ла, укљу чу ју ћи Пр ви кон чер то гро со и, на рав но, Жи вот 
с иди о том). Исту функ ци ју че сто за до би ја рок, џез или 
ре ви јал на му зи ка, ко ја се у та квом, не га тив ном кон тек сту 
по ја вљу је у сце ни у ко јој се Ме фи сто фе лес и Ме фи сто-
фи ли ја ру га ју Фа у сту, али и у Пр вој и Тре ћој сим фо ни ји и 
мно гим дру гим Шнит ке о вим де ли ма.49 

За раз ли ку од по ли сти ли стич ног тре ћег чи на, пр ви и 
дру ги чин опе ре По вест о док то ру Јо ха ну Фа у сту оства ре-
ни су у мо но то ном, ре ду ко ва ном, мрач ном сти лу, ка рак те-
ри стич ном за Шнит ке о ве по зне опу се ка да ви ше ни је имао 
фи зич ке ни ти мен тал не сна ге да сво је му зич ке ви зи је уоб-
ли чи на иоле ком плек сни ји на чин. Ди ри гент Герд Ал брехт, 
ко ји је ди ри го вао пре ми је ром, же лео је да се осло бо ди, 
по ње го вом ми шље њу, сла би јих од ло ма ка (или мо жда да 
при кри је чи ње ни цу да по је ди ни од лом ци ни су би ли до бро 
уве жба ни, јер су не ки ре зо ви на пра вље ни све га три не де-
ље пред пре ми је ру!), али је ти ме у ве ли кој ме ри оште тио 
хро но ло ги ју на ра ци је ко ја се у овој опе ри, за раз ли ку од 
Жи во та с иди о том, за и ста од ви ја хро но ло шки. По себ но је 
оште ћен дру ги чин, ко ји тре ба да при ка же 24 го ди не Фа у-
сто вог жи во та, ко ли ко је тра јао ње гов пакт са Ме фи сто фе-
ле сом. Од 1214 ли ни ја тек ста у штам па ном ли бре ту, от па ло 
је чак 503 – от при ли ке је дан сат му зи ке.50 Сви сег мен ти 
ко ји при ка зу ју Фа у сто ве аван ту ре и ужи ва ње у гре шним 
за до вољ стви ма су ра ди кал но скра ће ни, па се гу би ути сак 
о Фа у сту – епи ку реј цу и сла до стра сни ку, ко ме пре ка сно 
сва не да је ње го вих 24 го ди на ис те кло и да ђа во до ла зи по 
сво је. Кри ти чар Ро налд Вајц ман ис та као је да је у Ал брех-
то вој вер зи ји из о стао Фа у стов шок ка да ви ди рај; да ље, 
услед дра стич ног скра ће ња опе ре ни је нам пру же на шан са 
да ви ди мо ко ли ко је Фа уст, тај син про стог се ља ка, био 
та лен то ван као сту дент бо жан ске на у ке, што Шнит ке 
при ка зу је на по чет ку, те ка ко он, све ви ше екс пе ри мен ти-

ре ли ги је, што је до ве ло до гу бит ка ду хов-
ног и мо рал ног ком па са код по да ни ка 
со вјет ског ре жи ма. У Шнит ке о вој кан та-
ти и опе ри Ме фи сто фе лес уби ја Фа у ста, 
бу квал но му ки да ју ћи те ло на ко ма де. 
Ме фи сто фи ли ја пе ва вар љи ви тан го, ко ји 
је на го ве штен од са мог по чет ка чи на, ком-
би но ван са алу зи јом на Ваг не ро вог Три-
ста на. Ина че, го то во сва ка сце на у ко јој 
се по ја вљу је Фа уст оби лу је алу зи ја ма на 
Ваг не ра, тог па ра диг ма тич ног не мач ког 
ком по зи то ра; по себ но су упе ча тљи ве алу-
зи је на Во та но ве ин тро спек тив не мо но ло-
ге и Ам фор та со ве са мо са жа љи ве ла мен те. 
Фа у сто ви уче ни ци, ко ји су се раз бе жа ли 
при по ја ви ђа во ла, су тра дан се вра ћа ју и 
про на ла зе Фа у сто ве рас ко ма да не остат ке. 
Хор до но си по у ку пу бли ци да бу де тре-
зве на и да се од у пре злу.

Ма да је опе ра По вест о док то ру Јо ха-
ну Фа у сту, баш као и Жи вот с иди о том 
и Ђе зу ал до, ло ци ра на у од ре ђен вре мен-
ски кон текст, ње на по ру ка је уни вер зал на. 
Су о чен са соп стве ном смрт но шћу, ком по-
зи тор по ру чу је да тре ба жи ве ти мо рал-
но ис прав но и од у пре ти се ис ку ше њи ма. 
С дру ге стра не, он го во ри о мо ћи зла да 
за ве де и за лу ди ма се; у ин тер вјуу из 1988. 
го ди не ре као је: Ђа во је веч на де мон ска 
фи гу ра ко ја се стал но из но ва по ја вљу је... 
Љу ди су би ли оп чи ње ни Хи тле ро вим го во-
ри ма... Ми ли о ни љу ди уче ству ју у са тан-
ском те а тру. Као да им не ко на ву че ка пу-
ља чу пре ко очи ју, и та ко их оста ви го ди-
на ма, да не ви де. Он да се ко нач но осве сте, 
отрг ну, схва те шта се де си ло и поч ну да 
при ча ју о то ме. Ма да су ху ма ни стич ке 
иде је на вод но три јум фо ва ле у 19. ве ку, 
20. век је до нео не за ми сли ве стра хо те. 
На сту пи ла је та ма, стра шни ја од би ло 
че га у исто ри ји чо ве чан ства.47 Као што 
смо ви де ли, те му ла бил но сти и по во дљи-
во сти људ ске при ро де и ње не не мо гућ но-
сти да се од у пре злу Шнит ке је об ра дио 
и у опе ра ма Жи вот с иди о том и Ђе зу ал-
до, али и у дру гим зна чај ним де ли ма, као 
што су Пер Гинт, Тре ћа сим фо ни ја и др. 
У скла ду са Шнит ке о вим пе си ми стич ним 
ви ђе њем све та, про та го ни сти ње го вих 
опе ра – Ја, Ђе зу ал до и Фа уст – не до жи-
вља ва ју про све тље ње ни ти ис ку пље ње, 
већ се опе ре за вр ша ва ју њи хо вом фи зич-
ком и мо рал ном про па шћу. 

Ма да је кри ти чар Fi nan cial Ti me sa Ен дру 
Кларк твр дио да је Шнит ке о ва тре ћа опе-
ра ујед но нај бо ља... ње го ва вер зи ја Фа у ста 
је зна ча јан до при нос са вре ме ном му зич ком 
те а тру... она је при сту пач на али ве о ма 
ори ги нал на, про во ка тив на, за бав на, спи-
ри ту ал на и ово зе маљ ска у исти мах,48 не 
мо же мо се оте ти ути ску да је опе ра ве о ма 
не у јед на че на. Њен нај у пе ча тљи ви ји сег-
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шу ћи са окулт ним, не же ли ви ше ни да чу је за Бо га (...). Ово 
је зна чај но јер пакт ко ји Фа уст скла па са Ме фи сто фе ле-
сом под ра зу ме ва да су са да Фа у сто ви не при ја те љи сви ко ји 
ве ру ју у Хри ста; да мо ра да од ба ци сво ју хри шћан ску ве ру, 
и да мо ра да се од у пре ис ку ше њу да јој се вра ти.51 Оту да, 
основ на за мер ка ко ја се мо же упу ти ти Ал брех то вој вер зи-
ји опе ре од но си се на чи ње ни цу да ње го ви ре зо ви у ве ли кој 
ме ри на ру ша ва ју Шнит ке о ву ба зич но те ле о ло шко-мо ра-
ли за тор ску кон цеп ци ју.

У ко нач ном зби ру, вр ло је те шко да ти објек тив ну про-
це ну Шнит ке о вих опе ра, јер ни јед ну од њих ком по зи тор 
ни је сам до вр шио, ни ти су ње го ве ори ги нал не ин тен ци је 
по што ва не при ли ком из во ђе ња и сни ма ња. За и ста је ве ли-
ка ште та што се у опе ра ма вр ло ја сно огле да Шнит ке о во 
фи зич ко и ин те лек ту ал но про па да ње услед бо ле сти; ма да 
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уз дозволу гђе Џејн Готлиб (Jane Gottlieb), потпредседнице за 
библиотечке и информационе делатности Џулијард школе.
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Abstract: In 1990, just before the dissolution of the Union of Soviet 
Socialist Republics, composer Alfred Schnittke (1934-1998) became one 
of the hundreds of thousands of intellectuals who left the country never 
to return. A similar „brain drain“ from the USSR only happened in the 
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German mother, and an artist who felt a lifelong attraction to German 
culture and art, Schnittke chose to settle in Hamburg. Although his 
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Са же так: У овој сту ди ји ре жи сер Алек сан дар 
Ни ко лић об ја шња ва свој по зо ри шни про је кат 
Пје ро ме се чар/пе сник Ленц. Тра же ћи сцен ске 
од го во ре на пи та ње ко се и за што кри је иза 
ма ске ко ју овај лик из ко ме ди је дел’ ар те но си 
у оства ре њи ма Жироа и Шенберга Ни ко лић 
про на ла зи но ве па ра ле ле, тј. оне са књи жев-
ни ком Бих не ром и ње го вом но ве лом Ленц. На 
тај на чин уме сто јед ног „ап стракт ног“ ли ка 
Пје роа, спа ја њем Бих не ро вог и Шен бер го вог 
де ла, а то зна чи и спа ја њем екс пре си је и на ра-
ци је, Ни ко лић на сце ни ства ра јед но мно го ли-
ко, ком плек сно би ће – Пје роа као рас тр за ног, 
на па ће ног, укле тог умет ни ка и сме шта га у 
вре ме bel le épo que, тј. у вре ме пре Пр вог свет-
ског ра та. У струк тур ном по гле ду Ни ко ли ћев 
ре жиј ски кон цепт оства ру је се та ко што три 
ци клу са пе са ма Шен бер го вог Пје роа пред-
ста вља ју три ко шмар не но ћи, док се Бих не-
ров Ленц од ви ја у окви ру три да на у жи во ту 
ра стро је ног уметника. На кон сва ког од три 
Бих не ро ва про зна сег мен та сле ди од го вара ју-
ћи ци клус Шен бер го вог Пје роа. Сце но гра фи ја 
пра ти ат мос фе ру у ко јој се одвија рад ња овог 
про јек та – глум ци се кре ћу по ко сој под ло зи 
као ме та фо ри за су но врат ко ји до жи вља ва 
европ ско дру штво пред Ве ли ки рат.

Кључ не ре чи: Шен берг, Пје ро mесечар, Бих-
нер, Ленц, bel le épo que, екс пре си о ни зам, 
шпрех шти ме, Ко лом би на, Жи ро, лу ди ло

Александар Николић*

ПЈЕРО МЕСЕЧАР/ПЕСНИК ЛЕНЦ

��� ���� � �� �� ��� �� 

Го ди на 2012. би ла је ју би лар на сто та од пр вог из во-
ђе ња Шен бер го вог Пје роа ме се ча ра на пи са ног на 
ци клус пе са ма бел гиј ског еск пре си о ни стич ког 

пе сни ка Жи роа, што је Те а тар и опе ра Ма дле ни ја нум обе-
ле жио као сво је вр сни ју би леј у са рад њи са ан сам блом за 
но ву му зи ку Гра ди ли ште. 

Пра и звед ба овог де ла до го ди ла се 16. ок то бра 1912. у 
Бер ли ну, са со пра ном Ал бер ти ном Цеме као на ра то ром. 
Пре ми је ра ни је про шла глат ко, че му се сам ком по зи тор 
ни је ни на дао. Ко ли ко год да нам се са ове вре мен ске дис-
тан це де лат ност аван гард них ства ра ла ца у ви зу ел ним, 
драм ским и му зич ким умет но сти ма чи ни плод ном, хра-
бром, про дор ном, она ни је осва ја ла но ви про стор и пу бли-
ку на ју риш. Чак су се мно го ко му ни ка тив ни ји ства ра о ци, 
као што су Шен бер го ви мен то ри и за штит ни ци Штра ус 
и Ма лер, че сто су сре та ли са не ра зу ме ва њем пу бли ке. 
Наш ве ли ки на уч ник Ми лу тин Ми лан ко вић, беч ки ђак 
и стра стве ни опе ро ман, бе ле жи у сво јим ме мо а ри ма да је 
пу бли ка Беч ке Шта цо пе ре би ла до ста су здр жа на пре ма 
Ма ле ро вом озбиљ ном и ори ги нал ном ре пер то а ру то ком 
ње го вог де се то го ди шњег ди рек то ра та. Ме ђу тим, та иста 
пу бли ка је раз ва ли ла вра та те а тра на пре ми је ри до бро 
по зна тог на сло ва са ита ли јан ског ре пе рто а ра. Штра у со-
ва Са ло ма ни је мо гла да бу де по ста вље на у истом те а тру 
це лу де цени ју.

Ја сно је ко ли ко је обес хра бру ју ћу пу бли ку мо гао да има 
сам Шен берг на пре ми је ри Пје роа – и то у фа зи у ко јој 
пот пу но на пу шта то на ли тет. Ни је би ло ни го во ра да сво-
ју ме ло дра му пред ста ви пу бли ци у Бе чу, гра ду у ко јем је 
жи вео и ства рао до ус по ста вља ња на ци стич ког ре жи ма. 
Тог 16. ок то бра 1912. на бер лин ској пре ми је ри, би ло је 
по ни жа ва ју ћег сме ха, до ба ци ва ња и зви жда ња. Пу бли ци 
је по себ но сме та ла блас фе ми ја у сти хо ви ма ко ји се од но се 
на Ма до ну:

Усп ни се, мај ко свих бо ло ва,
са ол та ра мо јих сти хо ва!
Крв те че из тво јих мр ша вих гру ди
где за ри вен сто ји мач рас по ма мље ни; 

као и све то гр ђе у сти хо ви ма ко ји се од но се на бо го слу же-
ње, тј. на са кра мент све те ми се:

У је зи во ве че,
уз бли став сјај зла та,
уз треп та ву све тлост све ћа, 
при ла зи ол та ру Пје ро!

Ру ка, по све ће на бо гу, 
раз ди ре све ште нич ке оде жде
у је зи во ве че,

* Алек сан дар Ни ко лић (1983) је ди пло ми рао 
по зо ри шну и ра дио ре жи ју на Фа кул те ту 
драм ских умет но сти у Бе о гра ду, где је тре-
нут но на док тор ским сту ди ја ма. Сту ди рао 
је и исто ри ју умет но сти, као и ин ду стриј-
ски ди зајн. Струч но се уса вр ша вао у Бре-
ши, Ха но ве ру и Со лу ну. Од се зо не 2009/10. 
ан га жо ван је у Опе ри На род ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду на одр жа ва њу те ку ћег ре пер то-
а ра. Ода бра ни про јек ти: Шек спир: Со не ти, 
Бо жић но пу то ва ње, Укра де на лут ка, Да ле ко 
од до ма, … (На род но по зо ри ште, Бе о град);  
Ми лу тин Ми лан ко вић, Пје ро ме се чар/пе сник 
Ленц  (Опе ра и те а тар Ма дле ни ја нум); По хва-
ла љу ба ви – Три стан и Изол да, Та јан стве ни 
стра нац, Да ни Па ри ске ко му не (Фи ло дра-
ма ти ка те а тар, Ри је ка); Euro pe (UN)li mi ted, 
Sto ri es my grand mot her told me (KC Pa vil li-
on, Ха но вер, Не мач ка); Nachtklänge, Ис тар, 
Ше зде сет се кун ди, Дра га ма ма/ Је се ња со на-
та, Љи љан у до лу или Ја коб Ап фел бек, Le 
Chat bot te, Че ка ју ћи Го доа. 
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сте-Хис хоф. У по рет ку си сте ма 19. ве ка 
Бих нер је тек јед на ма ла, не ва жна кап у 
оке а ну. Ме ђу тим, за те а тар и књи жев ност 
од 19. ве ка до да нас Бих нер има не мер љи-
во зна чај ни ју уло гу од сво јих са вре ме ни ка 
Клај ста, Клин ге ра, Хе бе ла, би ва ју ћи фор-
мал но и те мат ски хра бри ји од Ге теа као 
и Ши ле ра. Пси хо ло шке, дру штве но-кри-
тич ке, ре а ли стич ке, на ту ра ли стич ке, екс-
пре си о ни стич ке, над ре а ли стич ке, еп ске и 
лир ске фор ме те а тра мо гу да се осло не на 
Бих не ро во де ло као пра и звор.

Бих не ров жи вот је био кра так, ин тен-
зи ван и дра ма ти чан. Ро ђен у не мач ком 
гра ду Го де лау (Дарм штат, Хе сен) 1813. 
го ди не. Мла ди Бих нер је ус пео да на пи ше 
че ти ри ко ма да Дан то но ва смрт, Ле онс 
и Ле на, Вој цек, за тим ми стери о зну, из гу-
бље ну ко ме ди ју Пје тро Аре ти но, те два 
про зна тек ста Ленц и Хе сен ски гла сник до 
из не над не смр ти 1837. у два де сет тре ћој 
го ди ни. Упр кос ма лом опу су и крат ком 
жи во ту, Бих не ров до при нос свет ској 
књи жев но сти и раз во ју ми сли од не про-
це њи вог је зна ча ја. По фор мал ним од ли-
ка ма (фраг мен тар ност фор ме, низ крат-
ких не по ве за них сце на, ре во лу ци о на ран 
је зик и из раз, уво ђе ње до ку мен тар не гра-
ђе у драм ску струк ту ру…), те ма ма (је дин-
ка при ти сну та од стра не це ле за јед ни це, 
са те ра на у ћо шак, про го ње ни по је ди нац, 
али ни ка ко хе рој већ не жно, пси хич ки 
ла бил но би ће) и оп штем сен зи би ли те ту 
(ка рак те ри на сли ка ни у не ко ли ко гру бих 
по те за, ка ри ка ту ре, еле мен ти гро теск ног 
…), Бих не ро во де ло је би ло век ис пред 
свог вре ме на и ан ти ци пи ра ло је не мач ки 
екс пре си о ни зам.

У но ве ли Ленц Бих нер су коб са окру-
же њем до во ди до крај њих гра ни ца. По че-
так при по вет ке при ка зу је мла дог пе сни ка 
ко ји у те шком мен тал ном ра строј ству га зи 
пре ко пла ни на (сли ка ко ја ће на ред них 
де це ни ја по ста ти ул ти ма тив на ро ман-
ти чар ска фан та зи ја, а оте ло тво ри ће се 
у сли ци Ка спа ра Фри дри ха Да ви да Уса-
мље ник / Der Wandere über dem Nebelmeer, 
види слику бр. 1). Мла ди из гна ник бе жи 
из гра да, из не при ја тељ ског све та у ко јем 
је пре жи вео по раз, од це ло куп не ци ви-
ли за ци је ко ја га ужа са ва и те ра ка по но-
ру и пот пу ном мен тал ном кра ху. Ленц 
бе жи у ру рал но се ло, иде ал но уто чи ште, 
у дом па сто ра Обер ли на, где се на да да ће 
про на ћи из гу бље ни мир у тра ди цо нал-
ним еска пи стич ким фан та зи јама за пад-
не ци ви ли за ци је као што су „то пли дом“, 
„ода на су пру га“, „де ца не ви на као ан ђе-
ли“, „то пла и сна жна очин ска фи гу ра“… 
Ипак, и ван ци ви ли за ци је, у до му Обер-
ли но вих опет про на ла зи ци ви ли за ци ју 
у ма лом до ла зе ћи та ко до ул ти ма тив но 

уз бли став сјај зла та.
Са ге стом бла го сло ва
по ка зу је он ус пла хи ре ним ду ша ма 
цр ве ну хо сти ју са ко је ка пље:
сво је ср це др жи у кр ва вим пр сти ма
за је зи ву ве че ру!

Ме ђу тим сам Шен берг упра во то згра жа ва ње пу бли ке 
сма тра успе хом, а нај ве ћу за слу гу за то да је спе ци фич ној 
упо тре би шпрeхш тима (srec hstim me). Да је де ло би ло пе ва-
но, пи сао је Шен берг, ни ко жив не би дао ни грош за Жи ро-
о ве сти хо ве, не го би пу бли ка оти шла ку ћи зви жду ћи ме ло-
ди је. Шен бер го ва на мер на од лу ка да иза бе ре шпрeхш тим 
као нео че ки ва но (и чак не при јат но) сред ство из ра жа ва ња 
ко је не ће уљуљ ка ти пу бли ку, не го је, на су прот то ме, уз не-
ми ри ти, са мо је је дно од екс пре си о ни стич ких сред ста ва 
ко ји ма се слу жи у Пје роу ме се ча ру у ци љу ја сног и оштрог 
ода ши ља ња по ру ке.

��� ��� � �� 	��
 ����

Бих нер као пи сац за жи во та ни је бу дио ни ка кву кон тра-
вер зу. Ње го ва по ли тич ка де лат ност га је на крат ко из ве ла 
из кру га би дер ма јер ано ним но сти не мач ке про вин ци је. 
Не ко ли ко го ди на ка сни је ње гов ће рад на по љу ме ди ци не 
би ти ло кал ног зна ча ја. 

За Бих не ро вог жи во та, ве ли ке ино ва ци је ко је је увео на 
по љу драм ске умет но сти је два да су иза зва ле би ло ка кву 
про ме ну. Он је био у сен ци са вре ме ни ка, пре све га Ге теа, 
за тим фон Ко це буа, Ше лин га, Хај неа и Ане те фон Дро-

Слика бр. 1 – Каспар Давид Фридрих: Усамљеник, 1818.
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пла ши и уз не ми ра ва. Он је жр тва, али и џе лат. Онај 
ко ји па ти и про го њен је, али и онај ко ји је луд, не при-
ла го ђен и уз не ми ру јућ, из ван дру штва. Пред ста ва Пје ро 
ме се чар/песник Ленц је те жња да се ре кон стру и ше мла-
дић ко ји је на дах нуо и Шен бер га и Жи роа, а у ко јем су 
се обо ји ца и са ми пре по зна ли. На рав но, на ње го во ли це 
је пе сник Жи ро на ма као ма ску јед ног од ти пи зи ра них 
ли ко ва ко ме ди је дел ар те, са ња ли це Пје роа, не срећ ног 
љу бав ни ка Пје роа, оста вље ног Пје роа, пе сни ка Пје роа... 
Ме ђу тим, ко је ис под те ма ске ко ју умет ни ци оп се сив но 
на вла че од по чет ка 19. ве ка? Ко се кри је у Шен бер го вом 
де лу? Да ли је то љу бо мор ни оста вље ни Шен берг, ко јег је 
су пру га на пу сти ла и по бе гла са бли ским при ја те љем? И 
да ли је то не схва ће ни Шен берг, исме ја ни и про го ње ни 
умет ник, чи је кон цер те пре ки да по ли ци ја да би сми ри-
ла пу бли ку ко ја се ру га и пре ки да про грам упа ди ца ма? 
Или је то Је вре јин Шен берг, са те ран у ћо шак, ко ји 1934. 
на пу шта Аустри ју, од ла зи у САД и де мон стра тив но ме ња 
пре зи ме? 

Тра же ћи па ра ле лу за сцен ски од го вор на ова пи та ња, 
у ми сли ма су ми се не пре ста но на ме та ли Бих нер и ње го-
ва но ве ла Ленц. Као и Шен берг (од но сно као и сва ки Пје-
ро), и Бих нер је оп се сив ни бо рац за но ву жи ву умет ност 
и но ви бо љи свет, не при ла го ђен и уз не ми ру јућ ства ра лац 
– због то га и про га њан, про рок са ком плек сним и бур-
ним емо тив ним жи во том. У сво јој но ве ли ко ја је у пред-
ста ви ор ган ски при по је на Пје роу ме се ча ру, Бих нер пра ти 
кли макс лу ди ла мла дог пе сни ка Ја ко ба Лен ца (че твр тог 
Пје роа). Бих нер ко ри сти до ку мен тар ни ма те ри јал из днев-
ни ка па сто ра Обер ли на ко ји је ра стро је ног пе сни ка при-
мио у ку ћу, ко ла жи ра га са соп стве ним ре кон струк ци ја ма 
Лен цо вог про гре сив ног лу ди ла и гри же са ве сти, гра де-
ћи низ ка мер них сце на на би је них не ми ром, ти ши ном и 
иш че ки ва њем, ин тим ним и во а јер ским мо мен ти ма, кри-
ци ма и ша пу та њи ма, а пре све га пе сни ко вим оп се сив ним 
стварањем.

Ленц пре жи вља ва исте гу бит ке и ло мо ве ко је ће до жи-
ве ти и Бих нер, и Жи ро, и Шен берг. То су стра да ња, „цр ни 
кр сто ви“ на ко је су ра за пе ти сви Пје рои, сви умет ни ци 
ко ји су по при ро ди свог хри сто ли ког и пророч ког за на та/
по зи ва/усу да осу ђе ни на пат њу. Уме сто јед ног ап стракт ног 
Пје роа, спа ја њем Шен бер го вог и Бих не ро вог де ла, спа ја-
њем екс пре си је и на ра ци је, кре и ра мо ком плет ну сли ку 
о укле том умет ни ку, има ју ћи рет ку при ли ку да па ра лел-
но по сма тра мо ње гов жи вот и до жи вља је, као и ње го ву 
умет ност ко ја из жи во та и до жи вља ја про ис ти че. Че ти ри 
Пје роа: Шен берг, Жи ро, Бих нер и Ленц – као кри ста ли 
ре флек ту ју и пре ла ма ју све тлост је дан по дру го ме, омо гу-
ћа ва ју ћи гле да о цу/слу ша о цу да ви ди све без број не ни јан се 
ко је је дан кри стал не би пре ло мио.

Бих не ров Ленц нам ве о ма ја сно по ка зу је спољ не ма ни-
фе ста ци је ра строј ства мла дог умет ни ка, као и то ка ко на 
ње га ре а гу је око ли на; ме ђу тим, ми сте ри ја оста је оно што 
се од ви ја у гла ви са мог Лен ца. С дру ге стра не, Шен бер-
гов Пје ро ме се чар аути стич но по ка зу је ис кљу чи во уну-
тра шњи свет тог истог не при ла го ђе ног чо ве ка, али без 
на го ве шта ја шта је та ко ве ли ку уну тра шњу бу ру мо гло 
иза зва ти. Спа ја њем Пје роа и Лен ца гле да о цу/слу ша о цу 
се пру жа ју но ве пер спек ти ве на оба де ла: Пје ро о ви оча ји, 
не го до ва ња и кри ци пре ста ју да бу ду низ ла ба во по ве за-
них и хер ме тич них лир ских ва па ја, већ има ју ве о ма ја сан 
из вор у кон крет ним сцен ским де ша ва њи ма кон сти ту и-

бол не спо зна је: ци ви ли за ци ја са ма по 
се би ни је зла, већ љу ди ко ји је чи не – тј. 
па стор, ње го ва же на, њи хо ва де ца, по слу-
га… Лен цов лик је до тан чи на на сли кан, 
док су оста ли ли ко ви пред ста вље ни гру-
бо, не ка да са мо у не ко ли ко по те за, а ста-
па ју се у је дан груп ни лик – Обер ли но-
ве, ује ди ње не про тив из гна ни ка Лен ца, 
што ће на кон 100 го ди на по ста ти је дан од 
основ них драма тур шких по сту па ка екс-
пре си о ни ста.

�� �� �� ��� ���: ��� ����, 
�� ��, ��� ��� � ���� 

Слу ша ју ћи Шен бер го ве и Жи ро о ве 
пе сме из Пје роа ме се ча ра не пре ста је мо 
да се пи та мо ко је Пје ро и за што је ме се-
чар. Шта зна мо о том не при ла го ђе ном 
мла дом би ћу ко је се иден ти фи ку је са Хри-
стом и осе ћа ра за пе тим од чо ве чан ства? 
Ко је же на у ко ју је за љу бљен, та цр на му за 
на лик на Ли лит и шта је чи ни то ли ко 
по себ ном? За што се Пје ро та ко па нич но 
пла ши ве ша ла и сре бр ног џе ла то вог ма ча? 
Где је она ко ју во ли и због ко је је то ли-
ко љу бо мо ран да са ња ка ко су пар ни ку 
жи вом ра се ца ло ба њу – све те ћи се та квим 
окрут но сти ма за ве ли ке пат ње ср ца ко је 
под но си? И где је ње гов за ви чај у ко ји се 
вра ћа сло мљен у по след њој пе сми – да ли 
је уоп ште на овом све ту? 

Тај мла дић ко јег су об ли ко ва ли и 
пе сник и ком по зи тор ин три ги ра нас, 

Слика бр. 2 – Ансамбл Градилиште 
и глумци са представе у 
Мадленијануму, 2013.
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ра та на зи ва се bel le épo que, а ка рак те ри ше 
је пре све га ре ци кла жа свих прет ход них 
умет нич ких сти ло ва, при че му се би ра-
ју са мо еле мен ти, те ме и мо ти ви ко ји су 
еска пи стич ки, де ко ра тив ни, сла ду ња ви, 
из ра зи то не у зне ми ру ју ћи, ко кет но де ка-
дент ни, еро тич ни – сво то оби ље у исти 
мах, али са мо до гра ни це ко ју до зво ља-
ва бур жо а ски мо рал и ин те рес. С дру ге 
стра не, сви ти сла ду ња ви де ко ра тив ни 
еле мен ти из свих умет но сти про из во де 
се ма сов но, у сто ти на ма хи ља да при ме-
ра ка и би ва ју сви ма до ступ ни. Нео ро ко ко 
на ме штај, кри стал ни лу сте ри и фре ске на 
та ва ни ца ма су стан дард и у нај јеф ти ни-
јим ста нич ним хо те ли ма, док све фа са де 
Па ри за, Бе ча и оста лих европ ских ме тро-
по ла ки пе од кри ла тих амо ре та, об на же-
них ним фи, гир лан ди, ба лу сте ра... То је 
епо ха са кри ва ња под те пих по ли тич ких, 
со ци јал них, мо рал них и свих оста лих 
про бле ма дру штва, а не њи хо вог пре-
и спи ти ва ња и ре ша ва ња. Упра во та кав 
трет ман дру штве но-по ли тич ких тен зи ја 
до вео је до Пр вог свет ског ра та чи јим је 
из би ја њем и окрут но шћу ле па, ци ви ли зо-
ва на Евро па би ла пот пу но шо ки ра на. 

Умет ни ци ко ји су при па да ли екс пре си-
о ни стич ком сен зи би ли те ту пред ста вља-
ли су ма ло број не ко ји ни су ишли уз дла ку 
до па дљи вом, али су штин ски тру лом дру-
штву „ле пе епо хе“. Сво јим ве о ма уз не ми-
ру ју ћим де ли ма су на ја вљи ва ли пот пу ну 
про паст, ве ли ка ра за ра ња и ду шев не му ке 
с ко ји ма ће се уско ро Евро пља ни су сре-
сти. Мун ков Крик (на стао са мо две го ди не 
пре Пје роа ме се ча ра)1 је јед на од нај чи сти-
јих ико на екс пре си о ни зма. Сам Мунк у 
јед ном пи сму при ја те љу пи ше:

Ше тао сам с при ја те љи ма, сун це је 
за ла зи ло, не бо се пре тва ра ло у кр ва-
во цр ве ну бо ју. Од јед ном сам се осе тио 
ис цр пље ним, за у ста вио сам се и осло нио 
на огра ду мо ста: ви део сам крв и пла ме-
не је зич ке из над пла во-цр ног фјор да и 
гра да. Ста јао сам, дрх те ћи од не ми ра, 
и осе ћао бес кра јан крик.

Крик је де ло ко је би мо гло би ти и кључ 
за ту ма че ње са мог екс пре си о ни зма: то 
ужа сну то ли це ко је отво ре них уста, са 
ру ка ма пре ко ли ца и ис ко ла че них очи ју, 
у аго ни ји, зу ри у по сма тра ча, у ства ри је 
умет ник сам – де ли кат но и сен зи тив но 
би ће, ви ди и осе ћа оно што дру ги смрт-
ни ци не мо гу, а ње го ва по вре ђе ност је 
то ли ка да ви ше не мо же да је из ра зи пре-
ци зном и кул ти ви са ном фор мом; шта ви-
ше, то и не же ли (ви ди сли ку бр. 3). Жи ро 
и Шен берг та ко ђе не мо гу и не же ле да се 
из ра зе у ма ни ру бел епо ка, као што су то у 

са ним око ре ал них пат њи мла дог пе сни ка Лен ца у до му 
па сто ра Обер ли на. 

Ова два де ла се сна жно при вла че, као два по ла маг не та, 
ства ра ју ћи јед ну не де љи ву сми са о ну це ли ну. Нај чвр шћа 
ве за је упра во сам глав ни ју нак: као што су Жи ро и Шен-
берг на ву кли Пје ро о ву ма ску и пред ста ви ли нам свој уну-
тра шњи свет, та ко на сце ни, пред гле да о ци ма, и лу ди Ленц 
на вла чи Пје ро о ву ма ску, јер је ди но са том ма ском мо же 
да из го во ри све шта му раз ди ре ду шу. Пје ро и Ленц пред 
пу бли ком по ста ју јед но. 

Исти на је да је Бих не ров Ленц на пи сан 80 го ди на пре 
Пје роа; ме ђу тим, за хва љу ју ћи Бих не ро вом екс пре си о ни-
стич ком ру ко пи су и те ма ти ци, Ленц се го то во без ика кве 
дра ма тур шке ин тер вен ци је укла па у Жи ро о во тка ње. А 
и сам исто риј ски Ленц, иако жи ви у дру гој по ло ви ни 18. 
ве ка, ипак је но си лац про то ек спре си о ни стич ке ми сли и 
из ра за, фи ло зо фи је, чак и де ли слич не суд би не са екс-
пре си о ни стич ким умет ни ци ма од ко јих га де ли ви ше од 
ве ка.

�� 
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За ни мљи во пи та ње је ка ко то да два та ко су штин ски 
раз ли чи та сти ла у умет но сти као што су бел епок и екс пре-
си о ни зам мо гу да по сто је па ра лел но, а да су ди ја ме трал но 
су прот ни. Ка кав је то свет у ко јем жи ве Шен берг и Жи ро, 
ко ји је до те ме ре кон тра дик то ран да је ње гов крај њи про-
из вод лу ди Пје ро?

Епо ха ко ја тра је при бли жно од 1880. до Пр вог свет ског 

Слика бр. 3 – Едвард Мунк: Крик, 1910.
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Му зич ки екс пре си о ни зам је пр ви еле мент ко ји гле да о ца 
бу ди из те сла ду ња ве илу зи је и от кри ва не под но шљи ву 
исти ну (Ан самбл за но ву му зи ку Гра ди ли ште: Ма ри на 
Не на до вић, Вељ ко Клен ков ски, Мир ја на Не шко вић, Ср ђан 
Сре те но вић и Не да Хоф ман). На и ме, сам ком по зи тор је 
Пје роа по де лио у три ци клу са пе са ма – ко ји су у ре ал но сти 
пред ста ве по ста ли три ко шмар не но ћи. Пра те ћи ту иде ју, 
Бих не ров Ленц је по де љен на три це ли не ко је су у пред ста-
ви по ста ле три да на у жи во ту ра стро је ног пе сника. 

На кон сва ког од три Бих не ро ва про зна сег мен та, 
ко ји пред ста вља ју по след ње тра у ма тич не да не у жи во-
ту не срећ ног пе сни ка (Ра де Ћо сић), сле ди од го ва ра ју ћи 
Шен бер гов ци клус, ко ји до ча ра ва још тра у ма тич ни ју ноћ 
у ко јој пе сник из но ва пре жи вља ва све оно што га је про го-
ни ло пре ко да на. Сви про бле ми ко ји су код Бих не ра би ли 
на слу ће ни или тек на че ти, вра ћа ју се кроз Жи роа и Шен-
бер га то ком но ћи отва ра ју ћи мла дом на му че ном би ћу очи 
и те ра ју ћи га све ду бље у лу ди ло. 

Ко шмар ни Шен бер го ви ли ко ви Ма до не, Свод ни це, 
Ко лом би не ко ји пе сни ка про га ња ју у ноћ ним ци клу си-
ма, у про зним днев ним од лом ци ма сво ју па ра ле лу има-
ју у го спо ђи Обер лин (Ми ле на Мо рав че вић) ко ја ма ском 
не жне мај ке и вер не су пру ге пу не љу ба ви по ку ша ва да 
оп чи ни Лен ца, кри ју ћи по хо ту, ни ске стра сти и ко ри сто-
љу бље. Шен бер го вим ли ко ви ма Су пар ни ка, Ка сан дре, 
Ло по ва, Све ште ни ка, пан дан у драм ском тки ву је па стор 
Обер лин (Жељ ко Мак си мо вић), на вод но мо рал ни ауто ри-
тет, стуб заједни це и до ма, по др шка и осло нац Лен цу, али 
за пра во ко ри сто љу би ви опор ту ни ста ко ји по ку ша ва да од 
пе сни ко вог оца из деј ству је уна пре ђе ње, иду ћи до тле да 

сво је вре ме од би ли и Бих нер и сам Ленц. 
Сва че ти ри умет ни ка ба ца ју ру ка ви цу у 
ли це вла да ју ћем уку су, фор ма ма, те ма ма 
и је зи ку, би ра ју ћи оно што би смо ме та фо-
рич ки мо гли да на зо ве мо ма ском лу дог 
Пје роа ме се ча ра – екс пре сив ног, су ро вог, 
лу дог, про ро чан ског, стра стве ног, искре-
ног, ин те ли гент ног, де струк тив ног и ауто-
де струк тив ног. 

Беч ки му зич ки го спо да ри бел епо ка 
су би ли чла но ви ди на сти је Штраус. Они 
ужи ва ју нај ши ру по пу лар ност, има ју мно-
ге след бе ни ке, њи хо ва де ла су га лант на, 
вир ту о зна, за сно ва на на тра ди ци о нал-
ним фор ма ма, хар мон ском је зи ку, итд... 
Шен берг, с дру ге стра не, ко ји је са вре ме-
ник Јо ха на Штра у са II („кра ља вал це ра“) 
и Јо ха на Штра у са III, би ра да кре не пот-
пу но дру гим пу тем, да по ку ша да ство-
ри пот пу но но ве вред но сти, али та ко ђе 
и да са мој му зич кој умет но сти да но ву 
вред ност: уме сто ра зо но де – про ро чан-
ски са др жај. Са чу ва но је ви ше ци та та у 
ко ји ма сам Шен берг сво ју му зи ку на зи-
ва „ру жном“, са при мет ном до зом за до-
вољ ства. За Шен бер га је умет ност из над 
ба нал них пој мо ва као што је „ле по“ ко ји ма 
се ква ли фику је де ко ра ци ја или за бава.

�� �� ��� ��/���� �� 	�� ��

У Бе чу ле пе епо хе у сва кој ари ји, во дви-
љу, на сва ком плат ну ве ли ча ла се брач на 
љу бав, то пли на до ма, мај ка и отац окру-
же ни на сме ја ном де цом окру гла стих ли ца 
– то је сли ка ко јом је епо ха же ле ла да се 
пред ста ви. То је та ко ђе и сли ка ко ја је у 
сцен ском при ка зу Пје роа ме се ча ра да та 
ин тер по ла ци јом Бих не ро ве но ве ле Ленц у 
Шен бер го ву струк ту ру. По ро ди ца па сто-
ра Обер ли на (исто риј ске лич но сти ко је 
је Бих нер са мо бла го из гла чао) на пр ви 
по глед пред ста вља све оно што је ул ти ма-
тив на по ро дич на фан та зи ја епо хе у ко јој 
је Пје ро на стао: од ти пи зи ра них ли ко ва 
„не жне мај ке“, „оца за штит ни ка“, „де це 
ан ђе ла“ и пре на гла ше них и ка ри ки ра них 
од но са ме ђу њи ма, пре ко њи хо вог хи сте-
рич но бе лог и чи стог ко сти ма, еле гант ног, 
ску по це ног, у ко јем су по себ но де ца (Шар-
ло та и Фи лип) при ка за на као тек от па ко-
ва не сла ду ња ве лут ке, па све до нај пре-
фи ње ни је упо тре бе нај ба нал ни је сцен ске 
ре кви зи те за озна ча ва ње „то плог до ма“ 
као што је сер вис за чај од ко јег се по ро-
ди ца ни ка да не одва ја. Сцен ски при каз 
Пје роа/Лен ца упра во по ла зи од ве ли ке бел 
епок ла жи, да би је то ком пред ста ве де ми-
сти фи ко вао и раз био ко ри сте ћи упра во 
Шен бер гов кључ. 

Слика бр. 4 – Раде Ћосић (Ленц), са представе у 
Мадленијануму, 2013.
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Слика бр. 5 – Са представе у Мадленијануму, 2013.
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пат ње све та из ко јег је по бе гао, та ко ђе га 
не при јат но су о ча ва ју ћи са пра вим на ме-
ра ма по ро ди це Оберлин ко је се кри ју иза 
ла жних осме ха. За сам ме цо со пран про-
на ђе на је па ра ле ла у драм ском тки ву, а то 
је ма гло вит лик Лен цо ве мр тве ве ре ни-
це, због ко је га спо па да ју гри жа са ве сти и 
оча ја ње, и за ко ју се мо же на слу ти ти да је 
стра да ла у тре нут ку пе сни ко ве љу бо мо ре 
и лу ди ла. Она се са да вра ћа као оп те ре ћу-
ју ћи глас, ко ји оп се сив но пра ти пе сни ка и 
ко ји са њим ре ка пи ту ли ра је дан по је дан 
про ма шај из ње го вог жи во та, гу ра ју ћи 
га све ду бље у оча ја ње. Су прот но уоби-
ча је ној прак си да се при ли ком из во ђе ња 
Пје роа во кал ни со ли ста ко сти ми ра у лик 
Пје роа, у про дук ци ји ко ја је по ста вље на у 
Ма дле ни ја ну му, по сег ну то је за ре ше њем 
ко је је бли же ори ги нал ној Шен бер го вој 
иде ји. На и ме, на пра и зво ђе њу со пран ни је 
био об у чен у Пје роа, већ у Ко лом би ну, 
Пје ро о ву не до сти жну дра гу, ко ја га ма ми, 
про во ци ра, за во ди, а он да увек иро нич-
но од би ја и исме ва. Сам ка рак тер шпрех-
шти ма пре упу ћу је на та кво ту ма че ње, тј. 
ру га ње ци нич не ко ке те, ко ја с вре ме на 
на вре ме има тре нут ке са о се ћа ња, не го 
на не пре ки дан низ Пје ро о вих ис кре них 
ла ме на та.

Са ма сце но гра фи ја та ко ђе пра ти екс-
пре си о ни стич ко тка ње. Она је јед на ве ли-
ка ко си на по ко јој сви ли ко ви хо да ју нор-
ма лно, са ла ко ћом, као да не при ме ћу ју 
стр ми ну и кли за вост под ло ге, сви осим 
пе сни ка Лен ца/Пје роа, ко ји се не пре ста-
но спо ти че, гу би рав но те жу, па да, ко тр-
ља се низ бр до и за ма ра у по ку ша ју да 
са вла да успон. Та ве ли ка ко си на је ме та-
фо ра ци ви ли за ци је у ко јој ве шти игра чи 
на пре ду ју без про бле ма, као мач ке, док се 
не спрет ни и не спрем ни (као Ленц) из но-
ва и из но ва спо ти чу, па да ју и гу бе сна гу. 
Ме цо со пран/Ко лом би на/де мон мр тве 
ве ре ни це је сме штен да ле ко из над оста-
лих, ви со ко на Ме се цу од кар то на, као 
из де чи је сли ков ни це ко ји се Ленц/Пје ро 
упи ње из све сна ге да до сег не, али му не 
по ла зи за ру ком. 

Иако је за на шу пу бли ку Пје ро ме се чар 
и да ље аван гар да, он је убр зо од тре нут ка 
на стан ка на шао пут до пу бли ке и до да нас 
то на ста вља ши ром све та. Гер швин га је 
ва тре но обо жа вао. Стра вин ски је до кра ја 
жи во та чу вао кар ту и про грам са пре ми-
је ре. Ово уз не ми ру ју ће екс пре си о ни стич-
ко тка ње кроз овлаш по ве за не ко шмар не 
сли ке во ди нас у свет с оне стра не огле-
да ла, не у свет мир ног гра ђа ни на до бре 
ста ре Евро пе, за до вољ ног со бом, Бо гом, 
чо ве чан ством и пре све га оп ти ми сте… 
Во ди нас у ум умет ни ка у аго ни ји, ко ји 

сам под во ди сво ју же ну мла дом ра стро је ном пе сни ку. Де ца 
по ро ди це Об ре лин (Ва ња Ми ха и ло вић и Ду шан Ка ли-
ча нин) пред ста вља ју све оне си ле и стреп ње из Жи ро о-
вих пе са ма ко је су Лен цу нај по ра зни је. Иза ле пих лок ни и 
уштир ка них краг ни кри ју се де мон ско од су ство ем па ти је, 
са ди зам, се бич ност, агре сив ност…, све оно што би тре ба ло 
да бу де стра но чи стим и не жним би ћи ма ко ја се пред ста-
вља ју као ан ђе ли и од ко јих се оче ку је да бу ду као ан ђе ли. 
За њих су у по де ли ода бра ни ба лет ски игра чи ко ји сво јим 
не мим при су ством још не при јат ни је пот цр та ва ју од би ја ње 
ко му ни ка ци је са пе сни ком ко ји очај нич ки же ли кон такт 
са љу ди ма. 

То ком Бих не ро вих сег ме на та пред ста ве (ко ји пред ста-
вља ју дан) глум ци и игра чи има ју драм ску не ко ре о гра-
фи са ну игру – то је бла го екс пре си о ни стич ка глу ма, што 
је у ду ху оба сје ди ње на умет нич ка де ла. Ме ђу тим, то ком 
но ћи (на Шен бер го ву му зи ку и Жи ро о ве тек сто ве) по чи њу 
Лен цо ви/Пје ро о ви ко шма ри. Го спо дин, го спо ђа Обер лин и 
њи хо ва де ца по ста ју сво ји не га тив ни од ра зи с оне мрач не 
стра не огле да ла и из во де ко ре о гра фи је ко је пра те уз не ми-
ра ва ју ће Жи ро о ве тек сто ве. Те ко шма ре по кре ће ме цо-
со пран (Ана Ра до ва но вић) ко ји по ста је глас ко ји пе сни ка 
те ра све ду бље у лу ди ло, под се ћа ју ћи га на све ужа се и 

Слика бр. 6 – Ансамбл Градилиште и глумци, са 
представе у Мадленијануму, 2013.

Слика бр. 7 – Ансамбл Градилиште (Неда Хофман, 
клавир, Вељко Кленковски, кларинет, Марина 
Ненадовић, флаута, Мирјана Нешковић, виолина, 
Срђан Сретеновић, виолончело) и Ана Радовановић, 
мецосопран (Коломбина), са представе у 
Мадленијануму, 2013.
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correlating it with the fate and lives of both artists. Searching for the 
answers to the question of who and why is hiding behind the mask worn 
by this character in comedy dell’arte in realizations of these authors, 
Nikolić finds new parallels, ie. those with writer Büchner and his novella 
Lenz. Like Schönberg (ie like every Pierrot), Büchner is obsessive fighter 
for a new live art and new better world, a maladjusted and harassing 
creator - and therefore a prosecuted prophet with a complex and turbulent 
emotional life. Lenz has been going through the same losses and breaks 
that will experience Büchner and Girand and Schönberg. By the nature 
of their christlike and prophetic vocation/call/fate they are doomed to 
sufferings, „black crosses“. Instead of one „abstract“ character of Pierrot, 
merging of Büchner’s and Schoenberg’s work, which means merging 
of expression and narration, Nikolić creates a multifaceted, complex 
creature on the scene – Pierrot as a reluctant, troubled, doomed artist, 
giving us the opportunity to simultaneously observe the artist’s life and 
experiences, as well as his art which derives from life and experiences. 
Four Pierrot: Schönberg, Girand, Büchner and Lenz – like crystals they 
reflect and refract light at one another, enabling the viewer/listener to see 
all the countless shades that a crystal would not refract.
By connecting Pierrot and Lenz, new perspectives on the both works 
have been presented to the viewer/ listener. They are strongly attracted, 
like the two poles of a magnet, creating a meaningful indivisible totali-
ty. A strongest bond is the main character himself: just like Bank and 
Schönberg who put Pierrot’s mask and presented their inner world, crazy 
Lenz puts Pierrot’s mask on stage, in front of the audience, because only 
behind the mask he can say everything that tears apart his soul. In front 
of the audience Lenz and Pierrot become one. 
In terms of structure Nikolić’s concept is realized in such a way that 
three phases of Schönberg’s Pierrot poems present three nightmarish 
nights, while Buchner’s Lenz takes place within three days in the life of a 
distracted poet. Each of the three Büchner’s prose segments is followed 
by corresponding phase of Schönberg’s Pierrot. 
This Schönberg-Büchner’s expressionistic weaving Nikolić placed in the 
period of bel le épo que, ie. in the time before World War I.
Scenography follows the atmosphere of events. It’s a big slope on which 
all the characters are walking normally, with ease, as if not noticing the 
steep and slippery surfaces, all but the poet Lenz/Pierrot, who continually 
stumbles, loses his balance, falls, rolls down the hill and tiring himself 
trying to overcome rise. This big slope is a metaphor of civilization in 
which skillful players progressing smoothly, like cats, while clumsy and 
unprepared (as Lenz) repeatedly stumble, fall and lose power.
This disturbing expressionistic weaving through loosely linked nigh-
tmarish images leads us into the world beyond the mirror, not into the 
world of the peaceful citizen of good old Europe, who is satisfied with  
himself, with God, humanity and above all who is optimistic ... It takes 
us into the mind of the artist in agony, who sees everything as the Trojan 
prophetess Cassandra, sees downfall of the city and the world, World 
War I, the collapse of Europe – but no one believes him, even considers 
him insane.

Keywords: Schoenberg, sleepwalker Pierrot, Büchner, Lenz, belle époque, 
expressionism, Sprechstimme, Columbine, Girand, madness
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for a PhD. He also studied a history of art and industrial design. He par-
ticipated in professional training in Brescia, Hanover and Thessaloniki. 
From the 2009/2010 he has worked on maintaining the current reper-
toire of Opera at the National Theater in Belgrade. Selected projects: 
Šek spir: So ne ti, Bo žić no pu to va nje, Ukra de na lut ka, Da le ko od do ma …
(National theatre in Belgrade), Mi lu tin Mi lan ko vić, Pje ro me se čar/ pe snik 
Lenc (Opera and theatre Madlenianum), Po hva la lju ba vi – Tri stan i Izol-
da, Ta jan stve ni stra nac, Da ni Pa ri ske ko mu ne (Filodramatika theater, 
Rijeka), Euro pe (UN)li mi ted, Sto ri es my grand mot her told me (KC Pa vil-
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као тро јан ска про ро чи ца Ка сан дра ви ди 
све, ви ди про паст гра да и све та, Пр ви 
свет ски рат, про паст Евро пе – ме ђу тим, 
ни ко му не ве ру је и још га сма тра ју лу дим. 
То је низ сли ка ко је као оп се сив не ми сли 
про ле ћу кроз гла ву на му че ног у Мун ко-
вом Кри ку ко ји сто ји крај огра де мо ста и 
са ужа сом гле да ка ко се во да и не бо пре-
тва ра ју у крв.

Мрач ни, цр ни џи нов ски леп ти ри
уби ли су сун чев сјај.
…
И с не ба пре ма зе мљи
спу шта се с те шким кри ли ма
не ви дљи ва звер
на људ ска ср ца...
Мрач ни, цр ни џи нов ски леп ти ри.
(Пе сма VIII – „Ноћ”)

Шен берг и Бих нер нас за јед но во де у 
свет стреп ње, у свет пред о се ћа ња бу ду-
ће не сре ће, свет оспо ље них уну тра шњих 
тен зи ја, свет ма те ри ја ли зо ва них стра хо ва 
и мрач них на го на. Сво јим спе ци фич ним 
му зич ким и драм ским је зи ком нам не 
до зво ља ва ју да упад не мо у са ња ре ње, да 
се слат ко уљуљ ка мо у из ва ја ну ме ло ди ју 
или до бро по зна те хар мо ни је. Шен берг и 
Бих нер же ле да нас про бу де, уз не ми ре – 
као што су и они са ми би ли уз не ми ре ни 
на кон спо зна је исти на о на шој ци ви ли за-
ци ји ко је су са на ма же ле ли да по де ле.

1 Едвард Мунк је начинио четири верзије слике 
Крик у периоду од 1893. до 1910. године. Албер 
Жиро је циклус песама Пјеро месечар (на фран-
цуском) објавио 1884. а превод Ота Хартлебена 
овог дела на немачки, који је користио Шен-
берг штампан је 1894. Шенбергов Пјеро месечар 
први пут је изведен 1912. године.
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inspired a poet Girand and a composer Schönberg, 



Са представе Пјеро месечар/Песник Ленц у Мадленијануму, 2013.



32

МУ
ЗИК

А И
 ДР

УГЕ
 УМ

ЕТН
ОС

ТИ
МУ

ЗИК
А И

 ДР
УГЕ

 УМ
ЕТН

ОС
ТИ

Ана Зечевић*

ДРАМАТИЧНО У ДРАМИ И ОПЕРИ (I)

До бро на пра вље на опе ра је дра ма.
До бро на пра вље на дра ма је му зи ка.

Вла ди мир Ха бу нек

Опе ра пред ста вља је дин стве ни му зич ко-сцен ски 
жа нр ко ји син кре ти зу је све ви до ве умет но сти и 
раз ли чи те умет нич ке ди сци пли не. Спој му зи ке, 

тек ста и по кре та оства рен је уз де ло ва ње ни за ди сци пли на, 
као што су ре жи ја, ко сти мо гра фи ја, сце но гра фи ја и глу ма. 
Опе ра је из у зет но сло жен вид син кре ти зма ви ше умет но-
сти, у окви ру ко јег дра ма тург-ком по зи тор и ре ди тељ, сва-
ко на свом пла ну, раз ви ја ју по ет ске иде је ли те рар ног де ла1 
и оства ру ју нео п ход не сте пе не дра ма тич ног, при че му је 
му зич ки план до ми ни ра ју ћи. 

Тер мин дра ма по ти че из вре ме на грч ке тра ге ди је. У то 
вре ме она је пред ста вља ла збир ни на зив за тра ге ди ју и 
ко ме ди ју, као ли те рар не ко ма де чи је су фор ме би ле ве о ма 
прак тич не, јед но став не, при ла го ђе не бр зој ре а ли за ци ји, 
без ве ћих при пре ма.2 У са вре ме ном ту ма че њу, дра ма је 
вр ста књи жев ног ро да, фор ма пи са ња чи ји са др жај мо же, 
а и не мо ра да се по ста ви на по зор ни цу.3 Она у се би са др-
жи соп стве ну енер ги ју, уну тра шњи на бој, ко ји де лу је на 
по је дин ца већ као чи та ни текст. Су штин ску од ред ни цу 
дра ме из вре ме на грч ке тра ге ди је нај бо ље је из ра зио Хе гел 
де фи ни ци јом, да ста ра дра ма4 пред ста вља оно што је 
уну тар ње и ње го во ре а ли зо ва ње у спољ ње. Под уну тар-
њим се ми сли на ла тент ни на бој драм ске рад ње, док се под 
спољ ним под ра зу ме ва ка ко ла тент ни на бој, та ко и на чин 
на ко ји је он пла си ран у са мом тек сту дра ме, а по том и 
сце на, тј. ви зу ел ни опис дра ме. Ову ми сао пре ци зи ра дра-
ма тург Ми лен ко Ми са и ло вић, до да ју ћи да дра ма са др жи 
двој ство драм ског: не ви дљи ви на бој или при та је но је дин-
ство су прот но сти (као су шти ну) и пра жње ње су шти не 
по сред ством су прот но сти су ко бља ва ња,5 чи ме ис ти че да 
се оно уну тар ње у дра ми ре а ли зу је кроз спољ ну дра му, 
од но сно драм ски текст са од ре ђе ним, кон крет ним те ма-
ма и кроз од ре ђе ну ли те рар ну фор му. Ти ме је по твр ђе но 
да дра ма мо же да де лу је на по је дин ца ко ји је чи та – дра ма 
за чи та ње (Ле се дра ма). Сто га дра ма тург и ре ди тељ Јо сип 
Ку лун џић са же то ка же да је дра ма – ми сао из ра же на у 
ак ци ји.6

Дра ма тич но у дра ми, пре ма раз ма тра њи ма те о ре ти ча ра 
дра ме, ве зу је се пре све га за пси хо ло шки про фил драм ских 
ли ко ва и њи хо во кре и ра ње драм ског то ка, с јед не стра не, 
као и за на чин усва ја ња тј. до жи вља ва ња тог драм ског то ка 
од стра не ре ци пи јен та, с дру ге стра не.

Дра ма тич но је на чин ис по ља ва ња не ког зби ва ња или 
по ја ве, при род но свој ство не ког про це са, а драм ско је у 
ве зи са дра мом као ли те рар ном вр стом. У ве зи са пој мом 
дра ма тич но још се на во ди да је не де фин љи ви стил дра-
ма ти ке онај ко ји се ја вља и по сто ји, али се не мо же ја сно 

УДК:  782.089.6 ; 82.0-2
ID: 211135756
Biblid: 0354–9313, 19(2013) pp. 32–44
Примљено: 1. новембра 2013.
Одобрено: 10. новембра 2013.
Са же так: Опе ра као је дин стве ни му зич ко-
-сцен ски жа нр син кре ти зу је му зи ку, текст 
и по крет, ком би ну је све ви до ве умет но сти и 
раз ли чи те умет нич ке ди сци пли не – ко сти-
мо гра фи ју, сце но гра фи ју и глу му. Дра ма тург-
-ком по зи тор и ре ди тељ, сва ко на свом пла-
ну, раз ви ја ју по ет ске иде је ли те рар ног де ла 
и оства ру ју нео п ход не сте пе не дра ма тич ног, 
при че му је му зич ки план до ми ни ра ју ћи.
Пре ма из во ри ма из обла сти те о ри је дра ме, 
текст сва ког драм ског ко ма да ба зи ра се на 
че ти ри еле мен та, ко ја га у од ре ђе ном сте пе ну 
об ја шња ва ју, а то су: иде ја дра ме, те ма дра-
ме, драм ска фа бу ла и си же дра ме. Му зич ка 
дра ма тур шка уло га драм ског ли ка у опе ри 
би ће гло бал но дво ја ка: при ли ком ре а ли за ци-
је драм ске фа бу ле – иде је, тј. драм ских еле ме-
на та ко ји има ју ап стракт но схва ћен са став и 
ка рак тер, му зи ка ће свим сво јим сред стви ма 
да иза зо ве и пот цр та емо тив но-пси хо ло шке 
са др жа је драм ске рад ње. При то ме, по сту пак 
иза зи ва ња пси хо ло шких пред ста ва и емо ци-
ја код слу ша о ца тра је то ком це ле дра ме–опе-
ре због то га што су драм ска иде ја и фа бу ла 
је дин стве ног са др жа ја, од но сно са ста ва за 
це лу дра му-опе ру. Су прот но то ме, при ли ком 
ре а ли за ци је драм ског си жеа – те ме, од но сно 
еле ме на та ко ји ма су ре ал но кон кре ти зо ва ни 
драм ски до га ђа ји кроз ета пе дра ме-опе ре, 
му зи ка ће би ти у слу жби пред ста ва тих кон-
крет них до га ђа ја, што зна чи да ће му зич ка 
дра ма тур шка уло га има ти огра ни чен ди ја па-
зон де ло ва ња – ње но тра ја ње би ће све де но на 
је дин стве не до га ђа је – ета пе у окви ри ма це ло-
куп не струк ту ре. 
Кључ не ре чи: дра ма, опе ра, ли бре то, дра ма-
ту ри ја, пар ти ту ра, му зи ка, драм ски ли ко ви, 
иде ја дра ме, те ма дра ме, фа бу ла, си же де ла.

* Ана М. Зе че вић (1972) је ма ги стри ра ла 
на Ка те дри за те о ри ју му зи ке на Фа кул те-
ту му зич ке умет но сти у Бе о гра ду у кла си 
проф. Ми ло ја Ни ко ли ћа са те мом Ве за дра-
ма тур шке уло ге и му зич ког об ли ка хо ро ва у 
опе ра ма Пе тра Ко њо ви ћа. При ре ди ла је и 
об ја ви ла из ме ђу оста лог књи ге: Про жи ма ња 
умет но сти – по е то ло шке сту ди је и огле ди 
(2003), Ми хо вил Ло гар: Па штров ски ви тез 
– му зич ка игра у три чи на (2000), По е зи ја и 
му зи ка. Ми лен ко ве пе сме као ин спи ра ци ја 
му зич ким ства ра о ци ма (1998), Ал’што пе вах 
не ће про па ну ти. Му зич ка ин спи ра ци ја по е-
зи је Бран ка Ра ди че ви ћа (1999).
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за се бе има сво ју ме ло дич ност, а му зи ка 
му са мо да је но ву ди мен зи ју. Ме ђу тим, 
ин тен зи тет до жи вља ја ни је исти ка да се 
оства ру је са мо на осно ву го во ра или ка да 
се оства ру је пе ва њем. На свој на чин, о 
то ме пи ше опер ски ре ди тељ и те а тро лог 
Бо рис Алек сан дро вич По кров ски : Од нос 
оно га што чу је мо са оним што ви ди мо, 
од но сно, му зич ког ви да (осе ћа ња) са по зо-
ри шним (кон крет но деј ство) је сте оно 
глав но у опе ри, при ро да те умет но сти, 
ње на од ли ка.11

Дра ма (у ужем, „ста ром“ сми слу) не 
мо ра да ис кљу чу је по ја ву му зи ке, а та ко-
ђе, ни је сва ка дра ма у ко јој се ја вља му зи-
ка – опе ра. Осно ви цу дра ме са му зи ком 
пред ста вља сам драм ски текст (пи са ни, 
од но сно го вор ни), чи ја се драм ска рад ња, 
уз аде ква тан сцен ски по крет, при ча, тј. 
са оп шта ва го вор ном ре чи, док се му зи ка 
по ја вљу је ме сти мич но, нај че шће у функ-
ци ји драм ских ку ли са, од но сно ат мос-
фе ре (та ква му зи ка мо же би ти из ве де на 
„ужи во“, или, пак, би ти у аудио-за пи су) 
и у том сми слу мо же има ти ва жну уло гу. 
Ова ква му зи ка мо же би ти ва жан део дра-
ма тур ги је не ке дра ме, не ма ју ћи при том 
ни ка кве ве зе са опе ром.12 

Опе ра та ко ђе са др жи текст дра ме 
(ли бре то), текст ко ји је обич но у из ве-
сној ме ри пре ра ђен, да би (и јер је) до био 
му зич ко ру хо. У опе ри се драм ски текст, 
тј. драм ска рад ња, пр вен стве но са оп шта-
ва пе ва њем, уз глу му, од но сно, сцен ски 
по крет. Глум ци-пе ва чи ту ма че драм ску 
рад њу кроз ди ја ло ге и мо но ло ге, тј. кроз 
го вор, али го вор ко ји је пре то чен у му зи ку. 
Осим му зич ког го во ра, у опе ри се ја вља и 
му зи ка у му зи ци – а то су раз ли чи те пе сме, 
од но сно му зич ке ну ме ре ко ји ма се осве-
жа ва драм ски ток. Опе ра спа ја му зи ку и 
по зо ри ште на тај на чин да су у син кре-
тич ко сцен ско де ло опе ру-дра му или дра-
му-опе ру укљу че ни пр вен стве но му зич ки 
из во ђа чи: со ли сти, хор, ор ке стар. Сви они 
из во де ова кву дра му на осно ву сво јих де о-
ни ца у пар ти ту ри, у ко ји ма је за бе ле же на 
њи хо ва уло га у опе ри. Пе ва ње је основ ни 
вид му зи ке у опе ри и исто вре ме но глав но 
сред ство дра ма тур ги је у огром ној ве ћи ни 
опе ра. 

На ко ји на чин, и да ли су у пот пу ној 
те мат ско-емо тив ној сим би о зи ускла ђе ни 
књи жев ни текст и ње го ва му зич ка над-
град ња у опе ри, че сто је пи та ње ком па ра-
тив них есте ти ча ра ко ји у пр вим раз ма тра-
њи ма по ла зе од сми сла тек ста и му зи ке: 
Је зик оформ љу је ми сао. Исто ри ја је зи ка 
и исто ри ја ми шље ња су нео дво ји ви про-
це си ко ји се ме ђу соб но усло вља ва ју. Ре чи у 
ли те ра ту ри сим бо ли су од ре ђе них ства ри, 
по ја ва, пој мо ва, пре ма утвр ђе ном си сте-

од ре ди ти или де фи ни са ти због сво јих уну тар њих про тив-
реч но сти; због њих је и не сво дљив на јед но обе леж је, тен-
ден ци ју или пра вац.7

По јам дра ма од у век је по ве зан са пој мом дра ма тур ги ја. 
У до ступ ној ли те ра ту ри тер ми ни дра ма тур ги ја (лат. дра ма 
– рад ња, ер гиа – де ло ва ње), од но сно дра ма тур шка уло га 
или функ ци ја, ни су јед но знач но де фи ни са ни. 

Струч ња ци – дра ма тур зи, те а тро ло зи, ре ди те љи и есте-
ти ча ри – по јам дра ма тур ги ја по сма тра ју ви ше стра но: 

1. као део тех ни ке осми шља ва ња би ло ког (књи жев ног) 
тек ста у сми слу ње го вог уну тар њег ла тент ног сми сла;8 

2. као тех ни ку драм ског ства ра ла штва;
3. као струч ну по моћ ну на у ку ре жи је сцен ске по зо ри шне 

умет но сти; 
4. као све о бу хват ну тех ни ку по зо ри шне умет но сти (у 

ши рем сми слу), ко ја кроз свој из раз су бли ми ра до са да 
по зна ту те о ри ју дра ме тј. у ко јој су при ме ње ни прин ци пи 
ли те рар не дра ма ти за ци је на по зо ри шну прак су... .9

У но ви јој и до ступ ној ли те ра ту ри про на ла зи мо тек сто-
ве у ко ји ма се те о ре ти ча ри ба ве са вре ме ном дра мом као 
пер фор ман сом, за не ма ру ју ћи кла сич на схва та ња пој мо-
ва дра ма тур ги је. Као па ра диг му ових схва та ња на ве ди мо 
де фи ни ци ју да ту у ча со пи су Но ве (те о ри је) дра ма тур ги-
је: Дра ма тур ги ја је … ус по ста вље на као: ор га ни за ци ја и 
струк ту ра ци ја, дру гим ре чи ма: по ли ти ка тек ста (и тек-
сто ва) из во ђач ких умет но сти.10 

По ка зу је се да је на тај на чин (му та тис му тан дис) из вр-
шен пре нос зна че ња пој ма дра ма, и свих спрег ну тих и из 
ње га из ве де них тер ми на, на опе ру (као и на дру ге при-
ка зи вач ке умет но сти), па се о њи ма го во ри да нас као о 
ре ал но или, у нај ма њу ру ку, ме та фо рич но екви ва лент ним 
пој мо ви ма.

У за јед нич ком схва та њу, ка ко те о ре ти ча ра, есте ти ча ра 
та ко и ши ре пу бли ке, дра ма и опе ра под ра зу ме ва ју сцен-
ска из во ђе ња. 

Ка да се дра ма по ста вља на сце ну, мо же мо го во ри ти о 
иста два основ на до жи вља ја ко ји се као та кви оства ру ју 
и у опе ри – ауди тив ном и ви зу ел ном – али основ ни ауди-
тив ни до жи вљај у дра ми по ти че са мо од го во ра, док је 
у опе ри овај до жи вљај ком плек сни ји, јер под ра зу ме ва и 
де ло ва ње му зи ке. Тре ба на по ме ну ти и то да већ го вор сам 

Слика бр. 1. –Марика Шенберг (Ирена, друга с лева) 
и Карикилија Мавропулу (Адриано, први с десна), 
лајпцишка продукција Риенција, 2010.
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2) дру ги ни во чи ни нот ни текст, ко ји је за јед но са тек-
стом ли бре та рас по де љен по де о ни ца ма и за пи сан у пар-
ти ту ри; 

3) сâм ре ди тељ има соп стве ну ре ди тељ ску пар ти ту ру, у 
ко јој се на ла зи ка ко пре ци зна дра ма тур шка схе ма по те за 
по ко јој ће би ти сцен ски по ста вље но де ло, та ко и оста ле 
ње го ве иде је-во ди ље у тој сцен ској по став ци опе ре-дра-
ме.19 

(Ли бре то /итал. Li bret to – књи жи ца/20 пред ста вља ком-
пле тан текст опер ског или ба лет ског де ла. То је: драм ска 
фор ма при ла го ђе на кри те ри ју ми ма ко ји омо гу ћа ва ју да се 
ком по ну је на да ти текст. По пра ви лу је кра ћи од про сеч ног 
драм ског тек ста, јер пе ва на реч или играч ки по крет увек 
ду же тра ју од из го во ре не ре чи. 

Ак це нат у опер ском ли бре ту увек је на мо но ло гу /ари ја/ и 
ди ја ло гу /ду ет/, док су ди да ска ли је све де не на ми ни мум.)21

Ли бре ти сти и опер ски пи сци од у век су те жи ли да ство ре 
ли бре то за ни мљив и по да тан за му зич ко об ли ко ва ње, тј. 
та кав ли бре то ко ји ће се при ла го ди ти не ким по сту ла ти ма, 
же ља ма му зич ке дра ма тур ги је (као нпр. уста љен по сту пак 
по став ке ари је у опе ра ма од ре ђе ног жан ра) ко ли ко год то 
би ло по треб но. По зо ри шни ства ра о ци за пра во те же ка 
ус по ста вља њу ко ре ла ци је из ме ђу два ти па „је зи ка“ од но-
сно из ра за: го во ра и му зи ке. Смер ли бре ти стич ке пре ра де 
дра ме је сте по ме ра ње ак цен та с на ра тив ног и ра ци о нал ног 
на емо тив но и ира ци о нал но. Од го ва ра ју ћим ли бре том се 
омо гу ћу је ком по зи то ру да га лак ше му зич ки об ра ди, као и 
дра ма тур гу да лак ше ор га ни зу је, укло пи, а за тим по треб-
ним ди да ска ли ја ма на зна чи мно го број не до дат не, ван тек-
сту ал не са др жа је, као што су пан то ми ма, ба лет и слич но. 
Му зич ки пи сац Мир ка Па вло вић пи ше да у ли бре ту опе ре 
тре ба да бу ду ускла ђе ни „драм ски из раз“, под ко јим под ра-
зу ме ва из ра жај ност са ме драм ске рад ње, и ње но ту ма че ње 
на сце ни (глу ма и по крет), са „емо ци о нал ним ис ка зом“ 
од но сно над тек сту ал ним еле мен том, као што су осе ћа ња, 
ми сли и дру ге ду шев не ка те го ри је. Она из ме ђу оста лог, 
пи ше да у ли бре ту: тре ба да бу де из бег ну та су ви шна ми са-
о ност, тре ба да има лич но сти ре љеф но при ка за не и рад њу 
ко ја омо гу ћа ва рав но те жу из ме ђу драм ског из ра за, емо-
ци о нал них ис ка за и, што ни је не ва жно, ам би ци је пе ва ча 
да се при ка жу. По себ но је пак дра го це но за до бар ли бре то 
да је сро чен по ет ским је зи ком (по жељ но у сти ху, али не и 
оба ве зно!), чи ја лек си ка и ри там омо гу ћу ју ла ко пре та ка-
ње у му зи ку, као и да има по де сну струк ту ру за му зич ко 
об ли ко ва ње. Зна чај ли бре та за опе ру био је раз лог што је у 
про шло сти обич но био штам пан уз по зо ри шни про грам и 
што и да нас мно ги љу би те љи опе ра во ле да пра те из во ђе-
ње уз текст ли бре та.22 

Осим нај за сту пље ни јег ми шље ња да је ли бре то ком-
пле тан текст опе ре или ба ле та, по сто је и дру га ми шље ња: 
да је ли бре то – си же опе ре, по том, да је он дра ма тур шка 
схе ма сцен ске по став ке, док је за по је ди не дра ма тур-
ге ли бре то све за јед но – текст дра ме, пар ти ту ра са тим 
тек стом и но та ма, као и го ми ла уба че них ди да ска ли ја о 
дра ма тур шким и ре ди тељ ским опе ра ци ја ма по треб ним 
у сцен ској по став ци. Та ко нпр. опер ски ре ди тељ и дра-
ма тург Б. А. По кров ски сма тра да је без му зи ке ли бре то 
са мо дра ма тур шка схе ма, по лу фа бри кат. И још до да је 
да за ње га ли бре то ни је ма те ри јал за по став ку. (...) Ни је 
ва жна рад ња опи са на ре чи ма у ли бре ту, не го од нос му зи ке 
са том рад њом.23 

му озна ча ва ња ко ји прет по ста вља сва ки 
је зик. То но ви у му зи ци не ма ју та кав вид 
сим бо лич ке функ ци је, јер не озна ча ва ју на 
је дан уна пред утвр ђен на чин не ке уна пред 
утвр ђе не са др жа је. Ово твр ђе ње не тре ба 
ме ша ти са чи ње ни цом да се кроз исто ри-
ју слу ша ња му зи ке у из ве сном сми слу и у 
из ве сним слу ча је ви ма фор ми ра ла на ви ка 
да по је ди не, на по се бан на чин ор га ни зо-
ва не гру пе то но ва мо гу да су ге ри шу ре ла-
тив но од ре ђе ни је ком плек се емо ци ја.13

По сто је и пре ла зни ти по ви из ме ђу 
го вор не и му зич ке дра ме14 (тј. дра ме у 
ужем, „ста ром“ сми слу и опе ре) у ко ји ма је 
од нос ва жно сти му зи ке и тек ста на чел но 
бли жи оном у опе ри, тј. му зи ка је ва жни ја 
од го во ра. Мо же се ре ћи да они пред ста-
вља ју ма ње-ви ше опе ру (му зич ку дра му) 
са го вор ним тач ка ма, као сво је вр сни пан-
дан ко ма ду с пе ва њем, од но сно го вор ној 
дра ми са му зич ким тач ка ма. Та кви су, на 
при мер, зинг шпил (Sing spiel), опе ре та, 
не ке фор ме мју зи кла итд.

По се бан слу чај пред ста вља ју екс пре си-
о ни стич ки ви до ви опе ра, ко ји (по но во) 
по ме ра ју те жи ште о ко ме је реч ка дра ми, 
али на ви шем ни воу из ра жај но сти го во ра 
од оног у дру гим по ме ну тим „пре ла зним 
фор ма ма“ и са ре ла тив но ви шим сте пе-
ном укљу чи ва ња глу ме, по кре та, ми ми ке 
и дру гих, пре вас ход но сцен ских еле ме на-
та („тре ће ди мен зи је“) у свој спе ци фич ни 
син кре ти зам.15

У да на шње вре ме де ша ва се да сцен ска 
пре зен та ци ја чак над вла да ва тек сту ал ну, 
па, по врат но по сма тра но, мо же мо кон-
ста то ва ти да је осим два по ме ну та пла на, 
тек ста и му зи ке, у опе ри ва жан и тре ћи 
– сце на (бар у из ве сној ме ри). Ту ми сли мо 
на по зо ри шну сце ну – као ви зу ел ни еле-
мент (ко ји под ра зу ме ва одaбир од го ва ра-
ју ће сце но гра фи је и ко сти мо гра фи је), или, 
пак, као ме сто на ко јем ће би ти из ве де не 
ефект не пле сне ну ме ре: ба лет, пан то ми-
ма, ко ји, без по мо ћи тек ста, доприносe 
осли ка ва њу оп ште ат мос фе ре или ње ног 
де ла. У том сми слу мо же мо го во ри ти и о 
дра ма тур ги ји на ни воу сцен ског по кре та. 
Нас, ипак, пр вен стве но за ни ма опер ска 
пар ти ту ра, као и ли бре то, а ма ње опер ска 
ре жи ја, та ко да ће овај тре ћи план би ти 
из ван на шег ужег ис тра жи ва ња, осим у 
ре ла тив но рет ким си ту а ци ја ма ка да је 
то нео п ход но – кад је реч о ту ма че њи ма 
ди да ска ли ја или по ло жа ја хо ра на сце ни 
и из ван сце не и слич но.16 

Еви дент но је то да се опе ра ре а ли зу је 
на осно ву сво је вр сног пред ло шка – пар-
ти ту ре. Пар ти ту ра је по пра ви лу да та у 
пи са ном ви ду и има три ни воа:17 

1) пр ви ни во пред ста вља тек сту ал ни део 
дра ме упо тре бљен у опе ри – ли бре то;18 
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мен ти драм ске рад ње (мо ти ви, кон тра сти, 
гра да ци је и слич но), а њи хо во ускла ђи ва-
ње са спе ци фич но му зич ким струк ту ра ма 
и фор ма ма (на ста лим из ван жан ров ских 
окви ра опе ре или у окви ру истог жан ра, 
али у друк чи јем кон тек сту) по пра ви лу не 
уни шта ва ни ти су штин ски ре ме ти њи хо-
во основ но де ло ва ње. Не по сто ји сто га 
је дин стве ни фор мал ни тип опе ре. Опе ра 
је увек би ла обим но и сло же но де ло, те као 
та ква ни је мо гла да се фор мал но јед но-
знач но де фи ни ше, већ је у ши рем сми слу 
оста ла про ком по но ва ног му зич ког об ли-
ка. По ме ну ти пла но ви: текст, му зи ка, па 
и сце на, мо гу, пре ма по тре ба ма ли бре та и 
ком по зи ци о ним трен до ви ма – сти ло ви-
ма, би ти струк ту ри ра ни на ве о ма раз ли-
чи те на чи не, као ну ме ре, сце не, ди ја ло зи, 
мо но ло зи итд. Од нос при о ри те та драм-
ског, му зич ког и сцен ског, ме њао се кроз 
исто ри јат опе ре, али, упр кос ус по ста вља-
њу ре ла тив но чвр стих од ре ђе ња ве ли ког 
бро ја жан ров ских ка рак те ри сти ка и чак 
сте ре о ти па, ни је до шло до кон сти ту и са-
ња пре ци зно де фи ни са них опер ских фор-
мал них ти по ва.

Има и но ви јих ту ма че ња и кон цеп ци ја о 
узроч но-по сле дич ној ве зи дра ме и му зи-
ке у опе ри, ко је под ра зу ме ва ју ми шље ње 
да је драм ска рад ња ма ње бит на за са мо 
по сто ја ње опе ре, да му зич ки са др жај не 
мо ра би ти ну жно по ве зан са драм ском 
рад њом. Му зи ко лог Ива на Ста ма то вић 
сма тра да је опер ски глас, та „по себ на 
му зи ка“, упра во оно због че га пу бли ка 
иде у по зо ри ште, а не драм ска рад ња ко ју 
мо же про чи та ти и у ли бре ту. Та ко ђе пи ше 

У су шти ни, ли бре то пред ста вља ком пле тан текст опер-
ског и ба лет ског де ла, али и скуп си сте ма ти зо ва них ета па 
дра ме у ко ји ма је, по мо ћу драм ског за пле та и ли ко ва ко ји 
га ту ма че, пред ста вље на од ре ђе на иде ја дра ме, а та ко ђе 
(ма кар у крај њој ин стан ци, ла тент но) ис ка за на од ре ђе на 
му зич ка иде ја.24

У исто ри ји му зи ке на и ла зи се на при ме ре у ко ји ма је 
му зи ка мно го екс пре сив ни ја и ин те ре сант ни ја од по ну ђе-
ног ли бре та и обр ну то. Та ко су из дра ма ко је се рет ко из во-
де у по зо ри шту из ра ста ле кат кад вр ло по пу лар не опе ре, 
ка кав је слу чај, нпр. са Пу шки но вом дра мом Бо рис Го ду-
нов, ко ја се рет ко из во ди, су прот но по пу лар ној исто и ме ној 
опе ри Му сорг ског; та кав је слу чај и са опе ра ма Ри го ле то, 
Фи де лио и дру ги ма у од но су на њи хо ве ли те рар не прет ке.

(О пој му пар ти ту ра ком по зи тор Де јан Де спић пи ше 
сле де ће:

Као што ди ри гент мо ра да има до бар пре глед ин стру ме-
на та у ан сам блу пред со бом, та ко је још и ва жни је да иста 
пре глед ност вла да у нот но ме тек сту ко јим је ор ке стар ска 
ком по зи ци ја за пи са на. Пар ти ту ра – као исто вре мен упо-
ред ни пре глед то ка свих де о ни ца јед ног ан сам бла, упи са них 
јед на ис под дру ге ме трич ки по ду дар но – вре ме ном је та ко-
ђе сте кла је дан уоби ча је ни по ре дак, са мо гућ ним ма њим 
од сту па њи ма.)25

Иако се у опер ској пар ти ту ри на ла зи и текст дра ме, ко ја 
ле жи у под ло зи це ле опе ре (ори ги нал на дра ма или ње на 
ва ри јан та скра ће на за по тре бе опер ске над град ње), опе ра 
пре вас ход но про мо ви ше му зи ку. Та му зи ка сво јим са др-
жа јем тре ба ло би да од го ва ра драм ској рад њи, да је пра-
ти, да ла тент ни уну тра шњи на бој му зи ке од го ва ра уну-
тра шњем на бо ју ко ји про из ла зи из драм ског тек ста и да 
за јед но ства ра ју исту пси хо ло шку сли ку. То, да ље, зна чи, 
да дра ма тич но у му зи ци тре ба, бар на чел но, да се по кла-
па са дра ма тич ним у драм ском тек сту. У овом на сто ја њу, 
као по моћ ни еле мен ти, ја вља ју се глу ма, од но сно сцен-
ски по крет (ко ји су у му зич кој пар ти ту ри са мо на зна че ни 
ди да ска ли ја ма, док опер ски ре ди тељ има по себ ну, ре ди-
тељ ску пар ти ту ру).

По зо ри шни ре ди тељ др Ерих Хе цел у есе ју „Опе ра и 
опер ска ре жи ја“ о пар ти ту ри пи ше: Опе ра има три из ра-
жај не вред но сти: пар ти ту ру, глум ца и сли ку. Пар ти ту-
ра са чи ња ва основ опер ске ре жи је. У иде ал ној пар ти ту ри 
драм ска рад ња је са др жа на у це ло сти и не до ста је јој још 
са мо пре но ше ње из аку стич не у оп тич ну сфе ру. Опе ра је 
јед но скуп но умет нич ко де ло, а му зи ци је по тре бан сцен ски 
ко ре лат и обрат но.26

Свим овим же ли мо да ука же мо на то да опе ра ни је са мо 
ко сти ми ран му зич ки кон церт, већ је то му зич ко по зо ри-
ште. Опе ра се мо же до жи ве ти пот пу но са мо он да ка да се 
исто вре ме но и слу ша и гле да. То је му зич ка вр ста ко ја је 
„по де фи ни ци ји“ (за пи са ној у пар ти ту ри) обра зо ва на из 
де ло ва дра ме и ко ја је, та ко ђе, нео дво ји ва од ре а ли за ци је 
у по зо ри шту, а та чи ње ни ца је пред ста вље на у пар ти ту ри 
као ве о ма бит на.27 

У спо ју тек ста и му зи ке у опе ри, текст дра ме са др жан у 
ли бре ту има кључ ну уло гу због то га што раз ра ђу је те му, 
са др жај и ти ме ну ди кон цепт спро во ђе ња иде је це лог 
ко ма да. Сто га се му зич ка над град ња ли бре та, са свим спе-
ци фич ним за ко ни то сти ма ком по но ва ња му зи ке, вр ши по 
угле ду на дра му. За то се у опе ра ма (бар на чел но узев и у 
де ли ма ши ре при зна те умет нич ке вред но сти) по шту ју они 
еле мен ти му зич ког об ли ка ко ји се мо гу на ћи и као еле-

Слика бр. 2. – Стефан Винке (Риенци), 
лајпцишка продукција, 2010.
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чан на чин.30 Опер ско пе ва ње, до ду ше, до дат но де фор ми ше 
ре ла ци је ус по ста вље не у дра ми, али не та ко да оне ти ме 
гу бе пот пу но ве зу са драм ским то ком (а ти ме, по сред но – 
ма ње или ви ше – и са ре ал ним жи во том). Кроз чин му зич-
ке над град ње, му зич ки ток у нај ма њу ру ку не ме ња смер 
то ка дра ме – не мо же мо се се ти ти ни јед ног при ме ра где 
ком по зи тор, по шту ју ћи ток тек ста дра ме (ли бре та), му зич-
ким сред стви ма оме та тај ток, тј. да во ди дра му, ре ци мо, 
уна зад.31 У крај њој ли ни ји, кад ком по зи тор пи ше му зи-
ку, он се углав ном тру ди да тон при ла го ди ре чи – и ње ној 
звуч но сти, и ње ном сми слу (ди рект но или у иро нич но-
-фар сич ној ин вер зи ји). 

Та ко ђе је ин те ре сант но са гле да ти уло гу ди ри ген та у 
му зич кој пре зен та ци ји опе ре. Ди ри гент тре ба да са гле-
да ком по зи ци ју и са мо да је ис по љи у јав ност, јер му зи-
ка на ме ће свој ка рак тер, као што и текст дра ме на ме ће 
сво ју „во љу“ сцен ској пре зен та ци ји, а не на ме ће је во ља 
ди ри ген та.32 За то је по треб но да се ослу шку ју ди ри гент 
и со ли ста ко ји из во ди му зи ку. Ов де кон ста ту је мо да се и 
у дра ми по је дин ци по ви ну ју за ко ни ма ко лек тив не „игре“ 
(се ти мо се са мо да на шњег те а тра, где је уло гу ди ри ген та 
пре у зео ре ди тељ, а чи та ва ствар се во ди по не ка квом уну-
тра шњем осе ћа њу ак те ра, ко је ипак ни је пот пу но сло бод-
но). У пе ва њу се „реч при ла го ђа ва то ну“, али исто вре ме но 
(у раз ли чи тим ва ри јан та ма од но са) и тон се при ла го ђа ва 
ре чи – дру гим ре чи ма, ком по зи тор ми сли на „реч“ кад на 
њу пи ше „тон“.33 Му зи ка се за и ста сто га ука зу је као до ми-
нан тан опер ски текст, али је ва жно да ти ме ни је по ни-
ште на „има нент на“ ве за тек ста и му зи ке. 

Иако ве ћи на посетилаца до ла зи у по зо ри ште да слу-
ша му зи ку, она та ко ђе же ли и да ви ди сце ну по зо ри шта, 
од но сно сце но гра фи ју, ко сти ме, тј. све оно чи ме се опи су је 
ван му зич ки са др жај опе ре, од но сно јед ним де лом ту ма-
чи ли бре то. То до ка зу ју упра во ма ње по се ће не кон церт не 

да је ви ше ве ков но ве зи ва ње му зи ке за зна-
че ња пе ва ног тек ста скре та ло па жњу 
опер ских ком по зи то ра са са мог му зич ког 
ис ка за и до не кле га уна за ђи ва ло. У том 
сми слу аутор ка пи ше:

Прем да се не мо же оспо ри ти чи ње ни ца 
да је опе ра на ста ла с раз ло гом да се у њој 
пе ва, мо гли би смо ре ћи да та кав на чин 
ка зи ва ња драм ског тек ста на опер ској 
сце ни ни је усло вљен ни ка квим раз ло гом 
има нент ним том тек сту. Пе ва ње, за пра-
во, бит но ме ња бр зи ну и на чин про ти ца-
ња дра ме. На и ме, пе ва ње од ре ђе них ре чи 
се по де фи ни ци ји од ви ја спо ри је не го из го-
ва ра ње истих ре чи. За тим, пе вач у то ку 
из во ђе ња ни је у мо гућ но сти да са мо стал-
но ути че на му зич ки пулс, већ је при ну-
ђен да сво ју ин тер пре та ци ју ускла ди са 
ин тер пре та ци јом дру гих из во ђа ча на сце-
ни и му зи ча ра у ор ке стар ском ан сам блу, 
при че му се сви они по ви ну ју во љи ди ри-
ген та. Нај зад, мо же мо ре ћи да се у опе ри 
реч при ла го ђа ва то ну. Му зи ка се, сто га, 
ука зу је као до ми нан тан опер ски текст,28 
а у ње ном окви ру пе ва ње има ап со лу тан 
при мат у од но су на ин стру мен тал но 
из во ђе ње.29 

Из овог ци та та из дво ји ли би смо ауто-
ро ву кон ста та ци ју да пе ва ње ме ња бр зи ну 
и на чин про ти ца ња дра ме. У ве зи с тим 
тре ба ре ћи да већ са ма дра ма, по пра ви-
лу, ме ња бр зи ну и на чин про ти ца ња оног 
од сеч ка жи во та ко ји дра ма ти зу је и при ка-
зу је, од но сно ре флек ту је на свој спе ци фи-

Слика бр. 3. – Сцена Риенцијевог изопштења, лајпцишка продукција, 2010.
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циљ. Тај вр хов ни циљ ли ка, то за чим он 
у крај њој ли ни ји те жи у ко ма ду, зо ве мо 
основ ни за да так уло ге.37

Ако овај ци тат пре не се мо са ста но ви-
шта по зо ри шне ре жи је и глу ме на по зо-
ри шну дра ма тур ги ју, мо же мо за кљу чи-
ти да глу мац за и ста увек не што „де ла“ на 
по зор ни ци и сва ка од тих рад њи не што 
го во ри или на не што асо ци ра, ис пу ња ва 
не ки, ма кар и ма ли за да так, циљ. Уку пан 
циљ дра ме (од но сно ње на иде ја), ди рект но 
упу ћу је пи сца-дра ма тур га на то да ство ри 
је дан или ви ше драм ских ка рак те ра ко ји 
ће има ти раз ли чи те уло ге у ње го вој ре а-
ли за ци ји. 

На осно ву мно го број них ана ли за при-
ме ра из исто ри је дра ме, те о ре ти ча ри 
дра ме су до шли до за кључ ка да је ве о ма 
ва жно и ко ли ко се од ре ђе ни лик по ја вљу-
је у драм ском то ку (кван ти та тив ни кри-
те ри јум) и на ко ји на чин лик уче ству је у 
ва жни јим ета па ма драм ске рад ње (ква-
ли та тив ни кри те ри јум). Та ко се тек 
у од но су на оба ова кри те ри ју ма мо же 
од ре ди ти у пот пу но сти, од но сно пре ци-
зи ра ти дра ма тур шка уло га ли ка у дра ми 
(као це ли ни). У ужем сми слу, по јам дра-
ма тур шке уло ге или функ ци је под ра зу-
ме ва вр сту (ква ли тет) и сте пен (кван ти-
тет) уче шћа драм ског ли ка у кон крет ним 
драм ским си ту а ци ја ма, тј. у од ви ја њу 
драм ске рад ње. 

Ако ово ста но ви ште пре не се мо на дра-
ма тур ги ју опе ре, мо же се го во ри ти о дра-
ма тур шкој уло зи драм ских ка рак те ра 
као уче сни ка у драм ским си ту а ци ја ма, 
али и о њи хо вој уло зи ре ла тив но па сив-
них „де ло ва сце не“ на ко јој се од ви ја ју 
драм ске си ту а ци је. На по љу му зич ке дра-
ма тур ги је опе ре, го во ри се, та ко ђе, и о 
дра ма тур шкој уло зи му зи ке у де лу, ка да 
је реч о оправ да но сти упо тре бе по је ди-
них му зич ких са др жа ја у од но су на од ви-
ја ње са др жа ја дра ме, за тим на ко ри шће ње 
му зич ких сред ста ва ка ко би се под ву као 
не ки сег мент дра ме, драм ски ка рак тер 
или ње го ва од ли ка, или ство ри ла од ре ђе-
на ат мос фе ра. У том сми слу, и дра ма тур-
шка уло га хо ро ва у опе ра ма жан ров ски је 
од ре ђе на. Она се кроз исто ри ју ме ња ла 
и раз ли чи то по сма тра ла у за ви сно сти од 
умет нич ког трен да, од но сно жан ра опе ре. 
За пра во, ва жно је да ли је хор у од ре ђе ној 
опе ри тре ти ран као драм ски ка рак тер, 
или са мо као „му зич ко те ло“, или и јед-
но и дру го, а за тим и ко ју уло гу у сва кој 
од тих ка те го ри ја хор за сту па. Опе ра је у 
по след њих три де се так го ди на до жи ве ла 
ве ли ке про ме не у на чи ну трет ма на ње ног 
са др жа ја, од но сно сцен ске по став ке, што 
се на ро чи то од но си на мо дер на де ла, опе-
ре са вре ме них ком по зи то ра.38

по став ке опе ра, јер пра ва опер ска пу бли ка не же ли са мо да 
чу је кон церт но из во ђе ње опе ре, не го же ли да чу је и ви ди 
опе ру, те за то од ла зи у по зо ри ште. При том се су о ча ва нај-
че шће са ори ги нал ним је зи ком пе ва ног тек ста, те по ка зу је 
по тре бу да има ис пред се бе ли бре то или титл са пре во дом 
тек ста – да би мо гла да схва ти о че му се пе ва у опе ри.34 
Ка да опер ски пе вач при сту па ра ду на но вој опе ри, ње му је 
та ко ђе по тре бан ком пле тан пре вод тек ста да би раз у мео 
драм ску фа бу лу, да би се на пра ви на чин по све тио ли ку 
ко ји ту ма чи и ве ро до стој но га пред ста вио. Том по тре бом 
из во ђа ча и пу бли ке да се схва ти текст по ка за но је да је 
текст ипак ва жан, те да је на чин на ко ји је књи жев ни текст 
му зич ки уоб ли чен, од но сно ком по но ван, ипак до не кле 
усло вљен соп стве ним зна че њем тек ста, ње го вим са др жа-
јем и сми слом, по ру ка ма ко је пре но си.

Сто га би смо за кљу чи ли да је и сâмом ком по зи то ру би ло 
ва жно да ство ри од го ва ра ју ћи од нос му зи ке и тек ста ка ко 
би оства рио дра ма тич но у опе ри, од но сно по сти гао ду бин-
ски до жи вљај опе ре, јер без тек ста опе ра гу би свој су штин-
ски сми сао. За то опе ра у ко јој би текст и ње го ва му зич ка 
над град ња би ли по ста вље ни пот пу но не по ве за но на ни воу 
це ли не – оста је тек те о риј ска мо гућ ност, ко ли ко је по зна то, 
до сад не ре а ли зо ва на.

Због све га ово га сма тра мо да је драм ски текст, од но сно 
ли бре то са чи њен од дра ме, би тан за опе ру. По ла зе ћи од 
то га да је опе ра – му зич ка дра ма, мо ра мо је и ана ли зи ра ти 
као дра му, бар по свим основ ним еле мен ти ма дра ма тур-
ги је, а то су иде ја и те ма де ла, драм ска фа бу ла и си же (или 
са др жај), ак циј ски по ре дак, драм ски ли ко ви или ка рак-
те ри, игра и про ти ви гра, тип го во ра, про за – по е зи ја. На 
овом ме сту мо ра мо кон ста то ва ти да је дра ма тур ги ја јед но, 
а му зич ка дра ма тур ги ја дру го, те се са мо код по је ди них 
еле ме на та ових дра ма тур ги ја мо же по ву ћи па ра ле ла, док 
је код по је ди них та екви ва лен ци ја мо гу ћа, али је де фор-
ми са на у раз ли чи том сте пе ну или је на ве о ма про из вољ-
ном, ап стракт ном ни воу (о то ме ће би ти ре чи ка сни је). 
Му зич ка дра ма тур ги ја де фор ми ше дра ма тур ги ју тек ста, 
али, у крај њој ли ни ји, кон ти ну ал но и у истом сме ру раз-
вој не ли ни је.35 Упра во ра ди по сти за ња тог за јед нич ког 
кон ти ну и те та и раз во ја дра ме-опе ре, ком по зи тор и дра-
ма тург осми шља ва ју „по те зе“ ко ји ма ће до ћи до њих. Та ко, 
на при мер, дра ма тург на сто ји да сва ки драм ски ка рак тер 
опи ше бар је дан део основ не иде је дра ме, док ком по зи тор 
опе ре те жи то ме да сва ки драм ски ка рак тер ве ро до стој но 
му зич ки ожи ви део ка ко те драм ске иде је, та ко и му зич ке 
иде је ко ју но си сам жа нр опе ре. 

Глав ни но си о ци драм ских иде ја су драм ски ли ко ви. Сва-
ки од њих има сво ју дра ма тур шку уло гу и за да так, ко ји ма 
ће под сти ца ти кон ти ну и тет де ла, од но сно из град њу драм-
ске рад ње. Пре ма Го го љу, уло га мо ра: ка зи ва ти је дан део 
основ не иде је, би ти у скла ду с њом, ор/и/јен ти са на пре ма 
њој.36 У ве зи са тим, по зо ри шни ре ди тељ и те а тро лог Ху го 
Клајн на во ди си стем Ста ни слав ског, пре ма ко ме је уло га 
глум ца увек ак тив на, чак и ако ни шта не ра ди на сце ни: 
Глу мац на по зор ни ци увек де ла, увек вр ши не ке рад ње. И кад 
са мо по сма тра, или се од ма ра, кад игра шах, чи та ро ман, 
са ња ри, кад не ра ди ни шта (у сми слу дру штве но-ко ри-
сног ра да), и он да вр ши не ке рад ње. А сва ка рад ња има циљ. 
Хте ти циљ – то је по Ста ни слав ском за да так глум ца у 
сва ком тре нут ку на по зор ни ци.

Чи тав низ рад њи има не ки ви ши, за јед нич ки циљ; а сви 
ти по је ди нач ни ци ље ви јед ног ли ка има ју је дан вр хов ни 
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или оп ште иде је о чо ве ко вом жи во ту, ис так ну те по це ну 
озбиљ ног оси ро ма ше ња оног жи во та о чи јој би при ро ди 
тре ба ло не што да нам ка жу, или по је ди нач ни жи вот у 
ње го вој кон крет но сти, али ко ји нас не до во ди ни до ка кве 
исти не о жи во ту. Дру гим ре чи ма, у мо дер ној дра ми жи вот 
је ису ви ше оси ро ма шен иде јом, или је иде ја пот пу но за кло-
ње на жи во том.39

О иде ји те о ре ти ча ри књи жев но сти углав ном има ју за јед-
нич ко ми шље ње: Иде ја књи жев ног умет нич ког де ла се не 
мо же фор му ли са ти из ван или пре де ла, као што је то слу-
чај са уче ним, еру дит ским књи жев ним де ли ма ии пак са 
на уч ним де ли ма.40

Ме ђу тим, у кла сич ном по зо ри шту ипак по сто ји раз-
ли ка у ту ма че њу и по став ци иде је и те ме де ла, па ће мо 
пре до чи ти не ко ли ко по сто је ћих ста во ва. Хе бел у свом 
тек сту „Од ло мак из днев ни ка“, из ме ђу оста лог пи ше и сле-
де ће: Иде ја је за дра му оно што је кон тра пункт за му зи ку: 
ни шта са мо за се бе, али si ne qua non све га. У дра ми ни јед на 
лич ност не тре ба ни кад да из у сти ни јед ну ми сао; из ми сли 
у јед ном ко ма ду про из ла зи го вор свих лич но сти.41 

Та ко ђе би смо на ве ли ми сао пи сца Вик то ра Игоа, ко ји у 
свом тек сту „Пред го вор Лу кре ци ји Бор џи ји“, пи ше: Учи ни-
те да у дра ми у све му стал но бу де при сут на јед на мо рал-
на и са о се ћај на иде ја, и ви ше ни шта у њој не мо же би ти 
ру жно и од врат но.42

На кон ових ци та та мо же мо за кљу чи ти да је иде ја је дан 
ап страк тан ква ли тет ко ји во ди ауто ра у ства ра њу ње го вог 
де ла. Иде ја је и по чет на ин спи ра ци ја пи сца, и раз лог по је-
ди них до га ђа ја, и њи хов ре зул тат.43 Као и те ма, та ко и иде-
ја мо же би ти ком плек сна, сло је ви та. На ве ди мо не ко ли ко 
при ме ра из на ма бли же, опер ске ли те ра ту ре.44

Та ко је иде ја пр ве умет нич ки зна чај не опе ре у исто ри-
ји, Мон те вер ди је вог Ор фе ја, да пра ва љу бав по бе ђу је све 
пре пре ке, али да она тра жи не са мо по жр тво ва ње, већ 
зах те ва и ра зум. У Мо цар то вој Ча роб ној фру ли иде ја је 
да до бро увек по бе ђу је, док је у Ваг не ро вој опе ри Ри ен ци 
иде ја да нај ве ће за слу ге мо гу би ти уни ште не ма лом кри-
ви цом, да ве ли ке во ђе че сто стра да ју по ре а ли за ци ји сво га 
де ла („ре во лу ци ја је де сво ју де цу“) – ов де стра да Ри ен ци 
због су ко ба ду жно сти и по ро дич не љу ба ви, од но сно крај њи 
ре зул тат је тра ге ди ја глав ног ли ка.45

О ра зли ци и од но су из ме ђу иде је и те ме у дра ми, Ј. 
Ку лун џић пи ше: Те ма дра ме је јед но сми сле но жи вот но 
зби ва ње, ко је је драм ски пи сац уочио и из дво јио као ма те-
ри ју сво га умет нич ког об ли ко ва ња, та ко да те ма по ста је 
пред мет умет нич ке објек ти ви за ци је.

 Иде ја дра ме је сми сао те ме; ње ним ис ти ца њем умет-
ник из ра жа ва свој став пре ма уоче ном и из дво је ном зби-
ва њу, при ње го вом умет нич ком об ли ко ва њу по мо ћу ли ко ва 
и њи хо вих су коб них од но са (...) Те ма је обич но озна че на у 
на сло ву де ла; ту је реч о г л а в н о ј  те ми, оној ко ја је ве за-
на за лик глав ног ју на ка, за ње го ве по ступ ке и од но се, ко је 
умет ник узи ма у оце њи ва ње (...) ...у драм ском де лу мо же да 
се на хо ди ви ше те ма, ви ше пред ме та пи шче ве оце не.46 

О те ми те о ре ти чар и исто ри чар књи жев но сти Бо рис 
Вик то ро вич То ма шев ски пи ше: Те ма (о че му се го во ри) је 
је дин ство зна че ња по је ди них са сто ја ка де ла. Мо же се го во-
ри ти и о те ми це лог де ла и о те ма ма по је ди них де ло ва. 
Те му има сва ко де ло на пи са но је зи ком ко ји има зна че ње. 
Са мо за ум но де ло не ма те ме, али за то оно и ни је ни шта 
ви ше до екс пе ри мен тал но, ла бо ра то риј ско за ни ма ње из ве-
сних пе снич ких шко ла.

Али, да би уоп ште мо гло да се де таљ-
но го во ри о дра ма тур шкој уло зи и ње ним 
вр ста ма, код по је ди нач них драм ских 
ли ко ва и хо ро ва као ко лек тив ног уче сни-
ка драм ске рад ње, по треб но је пр во раз-
гра ни чи ти прет ход но по ме ну те пој мо ве: 
иде ја, те ма, фа бу ла и си же де ла, јер су то 
еле мен ти због ко јих су уста но вље не дра-
ма тур шке уло ге, од но сно функ ци је, чи ме 
ће мо се де таљ но ба ви ти у на ред ним ра до-
ви ма.

��� ��, �� ��, �� �� �� � 	� !� 
�� ��

Пре ма мно го број ним из во ри ма из обла-
сти те о ри је дра ме, текст сва ког драм ског 
ко ма да ба зи ра се на че ти ри еле мен та ко ји 
га у од ре ђе ном сте пе ну об ја шња ва ју, а то 
су, ре ђа ју ћи пре ма ни воу пред ста вља ња и 
ту ма че ња це ли не дра ме, иде ја дра ме, те ма 
дра ме, драм ска фа бу ла и си же дра ме. 

Драм ска иде ја и те ма су ве о ма ва жни 
еле мен ти, ме ђу ко ји ма, на чел но, по сто ји 
раз ли ка. Мно ги дра ма тур зи, ме ђу тим, 
из јед на ча ва ју те пој мо ве, и то ма ње код 
кла сич ног по зо ри шта, а знат но ви ше 
у по зо ри шној аван гар ди. Та кав је став 
не ких од нај ва жни јих лич но сти дра ме 20. 
ве ка – Ан то не на Ар тоа и Бер тол да Брех та, 
чи је су иде је, за тим, ути ца ле на Са мју е-
ла Бе ке та, Еже на Јо не ска и Пи те ра Бру-
ка, а по том и на низ са вре ме них ауто ра 
(чи ји је мно го број не ко ма де пу бли ка код 
нас мо гла да ви ди у окви ру ви ше де це ниј-
ске по зо ри шне ма ни фе ста ци је БИ ТЕФ). 
О ра зли ци у тре ти ра њу иде је у грч кој и 
мо дер ној дра ми ве о ма ле по све до че ре чи 
Јо ва на Хри сти ћа: У грч кој тра ге ди ји иде-
ја из ра ста као крај њи ин те лек ту ал ни 
ре зул тат чо ве ко вог де ла ња, и ни је уна-
пред за да та те ма том де ла њу као ње гов 
све сно по ста вље ни циљ.

У том по гле ду, мо дер на дра ма от кри-
ва нам не ке од сво јих нај сла би јих стра-
на. Оно што у њој нај че шће на ла зи мо је су 
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ци, ко ја је у сво јој осно ви умет ност фор-
ми удру жи ва ња то но ва на раз ли чи тим 
ни во и ма, те ма кон крет ног му зич ког де ла 
би би ла нај ви ши ни во ње го ве фор ме, нај-
оп шти ји фор мал ни обра зац ко ји се има у 
ви ду као мо гу ћи (и нај бо љи) оквир за ре а-
ли за ци ју иде је тог истог му зич ког де ла.

Да би се на ве де не де фи ни ци је лак ше 
раз у ме ле, чи ни нам се уме сним да му зич-
ко де ло схва ти мо – сход но на чи ну на ко ји 
су то учи ни ли тзв. му зич ки енер ге ти ча-
ри50 – као је дин ство спе ци фич не и спе-
ци фич но об ли ко ва не му зич ке енер ги је 
и ма те ри је, од но сно, ме та фо рич но, као 
жи ви ор га ни зам ко ји има сво ју фи зи о-
ло ги ју и ана то ми ју. Та да би иде ја му зич-
ког де ла би ла же ље ни, за ми шље ни об лик 
кре та ња ње го ве енер ги је (ме та фо рич но: 
ње го ва фи зи о ло ги ја), док би те ма би ла 
струк тур но-фор мал ни оквир ко ји би, по 
за ми сли и/или ре а ли за ци ји ком по зи то ра, 
упра во та кво енер гет ско кре та ње омо гу-
ћа вао (ме та фо рич но: ње го ва ана то ми ја). 

Ме ђу тим, ни је нам по зна то да је до са да 
не ко на пи сао пр во му зи ку за опе ру, а 
он да пот пи сао ис под ње драм ски текст, 
па сма тра мо да је и нај о снов ни ја иде ја 
му зи ке опе ре увек ве за на за не ки, ма кар и 
ап стракт ни, ни во драм ског тек ста, тј. за 
не ки са др жај, „про грам“. У том слу ча ју, 
иде ју би пред ста вља ла ми сао ком по зи то-
ра ко ја од ре ђу је основ ни ка рак тер му зич-
ке над град ње од го ва ра ју ћег драм ског тек-
ста, али и опе ре као син кре тич ког му зич-
ко-тек сту ал ног де ла51, све то као чин већ 
за по че те ре а ли за ци је при мар не иде је о 
ком по но ва њу му зи ке, од но сно тек сту ал-

Да би је зич ка кон струк ци ја би ла је дин стве но де ло, у њој 
мо ра по сто ја ти те ма ко ја је ује ди њу је и ко ја се от кри ва 
то ком де ла.47

Слич но ми шље ње о те ми има те о ре ти чар дра ме и драм-
ски пи сац Вла ди мир Ми хај ло вич Бољ кен штајн, ко ји је 
на зи ва „основ ном те мом дра ме“, а та ко ђе пи ше да је: те ма 
пред мет при ка зи ва ња, /ко ја/ са ма по се би још не го во ри о 
иде ји да тог ауто ра; те ма по чи ње умет нич ки да се оства-
ру је тек ка да је по ве за на са од ре ђе ним идеј но-емо ци о нал-
ним ела ном. У сва ком драм ском де лу има не ко ли ко те ма 
– драм ских ли ни ја“.48

Ви ди мо да је за јед нич ки став свих ових и дру гих по зо-
ри шних те о ре ти ча ра кла сич не по зо ри шне умет но сти тај 
да је иде ја по чет на ми сао ко ја за о ку пља пи сца, од но сно, 
ли бре ти сту и ин спи ри ше га да од ње ка сни је ство ри не ку 
кон крет ну при чу. Иде ја је став ауто ра о не че му што тре ба 
да бу де је дин стве но за цео драм ски ко мад, од но сно, опе-
ру.49 Ме ђу тим, ана ли тич ко чи та ње де ла не под ра зу ме ва 
од мах и усва ја ње пи шче ве иде је. Кроз то чи та ње мо гу се 
ви де ти раз ли чи ти угло ви по сма тра ња ства ри. За раз ли-
ку од ап стракт но сти иде је дра ме, те ма по се ду је ква ли тет 
кон крет ног, јер ту по сто је про та го ни сти иде је. Те ма је оно 
„о че му је реч“ – ка ко то обич но љу ди ка жу ка да же ле да 
са зна ју кон кре тан са др жај драм ске рад ње, од но сно ње гов 
за плет. 

У опе ри Ор феј те му пред ста вља Ор фе је ва љу бав пре-
ма Еури ди ци, ко ја се ре а ли зу је кроз на пор ну по тра гу за 
њом, у Мо цар то вој Ча роб ној фру ли то је бор ба лич но сти 
ко је пер со ни фи ку ју До бро и Зло, док у опе ри Ри ен ци те му 
пред ста вља Ри ен ци јев од нос пре ма на ро ду за ко ји се бо ри, 
с јед не, и се стри као нај бли жем ро ду за ко ји се жр тву је, с 
дру ге стра не.

Из прет ход ног смо ви де ли да се у дра ми иде ја и те ма 
од но се ре спек тив но на ла тент но и по све кон крет но ра све-
тља ва ње „оно га о че му је реч“ у дра ми. У опе ри су, пак, 
спо је ни књи жев ни текст и му зи ка. При том, му зич ки ток 
опе ре има сво ју соп стве ну дра ма тур ги ју, ко ја је ап стракт-
на и гра ђе на од спе ци фич них, чи сто му зич ких за ко ни-
то сти. 

У до ступ ној ли те ра ту ри ни смо на шли де фи ни ци је пој-
мо ва спе ци фич но му зич ке иде је, од но сно те ме, по сма тра-
но на ни воу це ли не му зич ких де ла. Ка ко је за раз у ме ва ње 
укуп не дра ма тур ги је (и за овај рад кључ ног пој ма дра-
ма тур шке уло ге) у опе ри ну жно од ре ди ти од но се из ме ђу 
екви ва лент них пој мо ва на пла но ви ма тек ста и му зи ке, у 
си ту а ци ји смо да пред ло жи мо не до ста ју ће де фи ни ци је и 
да, на осно ву њих, раз мо три мо тра же не од но се.

Чи ни нам се да је ме ђу свим пој мо ви ма ве за ним за дра-
ма тур ги ју му зич ког де ла по јам иде је му зич ког де ла хи је-
рар хиј ски нај ви ши, при ма ран, и да би се, као та кав, мо гао 
схва ти ти као нај оп шти ја умет нич ка за ми сао, од но сно 
де лат ни циљ (на естет ском ни воу) не ког му зич ког де ла. 
У прак тич ној при ме ни то би се мо гло из ра зи ти у фор ми 
„ста ва о на ме ри“, на при мер: Хо ћу да ком по ну јем ту жно/
ве се ло итд. му зич ко де ло, или Же лим да на пи шем му зич-
ку тра ге ди ју/ко ме ди ју и сл. Са мим тим што са др жи „став 
о на ме ри“, иде ја ука зу је на по кре тач ке еле мен те у му зи-
ци, мо ти ве (у нај ши рем сми слу ре чи) од ко јих би мо гла да 
на ста не му зи ка.

У да том кон тек сту, по јам те ме му зич ког де ла тре ба ло би 
да бу де де фи ни сан на на чин ко ји би омо гу ћио кон кре ти-
за ци ју на ве де не ап стракт не иде је му зич ког де ла. У му зи-
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си же (франц. su jet – пред мет, раз лог, по вод, са др жај) је сте, 
да кле, кон кре тан на чин на ко ји је при ка зан низ ме ђу соб-
но по ве за них до га ђа ја у тој дра ми, док је фа бу ла (ла тин. 
fa bu la – при ча) оно што се при по ве да (у ши рем сми слу). 
Ми ли вој Со лар о то ме пи ше: Фа бу ла не ког ро ма на ко ји 
опи су је жи вот свог ју на ка од ро ђе ња до смр ти при род ни је 
сли јед опи са них до га ђа ја, ко је ро ма но пи сац ри јет ко из но си 
тим ре дом ка ко су се до и ста мо гли до го ди ти, а си же је онај 
сли јед тих до га ђа ја ко ји је свој ствен упра во том ро ма ну. 
Си же као ре до сли јед при ка зи ва ња упо зо ра ва та да на осо-
би ту умјет нич ку ор га ни за ци ју оне из ванк њи жев не гра ђе 
ко ја чи ни фа бу лу.53

На сли чан на чин о си жеу и драм ској фа бу ли раз ми шља 
дра ма тург Сер геј Дми три је вич Ба лу ха ти, ко ји у свом тек-
сту „Про бле ми драм ске ана ли зе“ пи ше да је фа бу ла дра ме 
кре та ње основ них ли ни ја си ла. Аутор та ко ђе сма тра да 
си же мо ра да се рас па да на низ по је ди нач них и го вор них, 
ди ја ло шки раз ви је них те ма, чи јим са би ра њем и син те-
зом чи та лац-гле да лац до ла зи до основ не те ме ко ма да.54 У 
по ме ну том ра ду С. Ба лу ха ти та ко ђе ука зу је на већ по ме-
ну ту по ве за ност си жеа и драм ске фа бу ле.

То ма шев ски у сво јој Те о ри ји књи жев но сти на во ди сле де-
ћу ми сао: Те ма де ла са фа бу лом пред ста вља из ве стан ви ше 
или ма ње је дин ствен си стем до га ђа ја ко ји је дан из дру гог 
ис ти чу, ко ји су је дан за дру гог ве за ни. Укуп ност до га ђа ја у 
њи хо вој уну тра шњој ве зи на зва ће мо фа бу лом.55

Аутор ми сли на то да је си же „низ те ма“ без екс пли цит но 
ис так ну тих ме ђу соб них ве за, док је фа бу ла „укуп ност“ тих 
те ма са екс пли цит но ис ка за ним њи хо вим „уну тра шњим 
ве за ма“. 

За кљу чу је мо да ра ни је по ме ну та че ти ри еле мен та, ко ји 
„у од ре ђе ном сте пе ну об ја шња ва ју“ текст сва ког драм ског 
ко ма да, тво ре сво је вр сну мре жу или, бар, сво је вр сни па ра-
лел ни „ле ствич ни си стем“. Та ко сва ка дра ма за сту па од ре-
ђе ну иде ју, ко ју аутор по ста вља и раз ра ђу је кроз од ре ђе ну 
те му. Те ма се об ра ђу је по ета па ма („ком по зи ци о на фор-
ма“), и упра во те ета пе, тј. де ло ви тек ста ко ји су си сте ма ти-
зо ва ни, чи не си же дра ме ко ји мо ра би ти це ло вит. При том 
си же пре ци зно опи су је до га ђа је по ета па ма, док је фа бу ла 
крај њи – сми са о ни ре зул тат тих си сте ма ти зо ва них до га-
ђа ја.

При ме ти мо, ипак, да екви ва лент ни еле мен ти у ве ћи ни 
ту ма че ња (ка ко оних екс пли цит них, та ко, још ви ше, оних 
им пли цит них, скри ве них, под ра зу ме ва ју ћих) не ма ју пот-
пу но исти хи је рар хиј ски ни во: иде ја и фа бу ла на ни воу 
„мо рал но сти и са о се ћај но сти“ (као сво је вр сних при мар-
них ква ли те та тво ре ви на људ ског ду ха) сто је из над те ме 
и си жеа, као „ства ра ла штво“ над „ре а ли за ци јом“, „при-
ме ном“.

Драм ска фа бу ла је скуп свих ма њих иде ја и њи хо вих ве за 
са глав ном иде јом де ла. Да би дра ма ус пе ла, мо ра има ти 
фа бу лу, ко ја је ода бра на нај че шће у скла ду са по сто је ћим 
исто риј ско-со ци јал ним при ли ка ма или у скла ду са вла-
да ју ћим трен дом у дру штву ко ме је по зо ри ште до ступ но 
или на ме ње но. 

(Као при мер из опер ске ли те ра ту ре те ме ље не на прин ци-
пи ма дра ме,56 на ве шће мо Ваг не ро ву опе ру Ри ен ци. У овој 
опе ри драм ска иде ја је да че сто ве ли ки бор ци до жи ве не за-
слу же ну тра ге ди ју, а по што дра ма об ра ђу је на род ну ре во-
лу ци ју, он да се иде ја кон кре ти зу је као ми сао да ре во лу ци ја 
про жди ре сво је во ђе. Драм ска те ма ба ви се по кре тач ком 
сна гом по је дин ца из на ро да – три бу на Ри ен ци ја ко ји ве ру-

но-му зич ког де ла, опе ре, па још и од ре ђе-
ног ка рак те ра (на при мер: Ком по но ва ћу 
озбиљ ну/тра гич ну, ко мич ну и сл./ опе ру 
као вид над град ње иза бра ног књи жев ног 
драм ског тек ста). 

У да љем, про ду бље ни јем кон так ту са 
драм ским тек стом не са мо да се про чи-
шћа ва по ла зна му зич ка (од но сно му зич-
ко-тек сту ал на) иде ја, већ се оформ љу је и 
те ма од го ва ра ју ће вр сте, као кон кре ти-
за ци ја иде је на нај оп шти јем, спо ља шњем 
ни воу. У кон тек сту раз ма тра ња ве за них 
за опе ру, те ма би се (под се ћа мо: на ни воу 
опе ре као це ло ви тог син кре тич ког де ла) 
мо гла пред ста ви ти као жан ров ско опре-
де ље ње пла ни ра ног, од но сно за по че тог 
де ла (на при мер: опе ра-се ри ја, ко мич на 
опе ра, ве ли ка опе ра и слич но), од но сно 
као пр ви ни во ус по ста вља ња же ље них 
ре ла ци ја из ме ђу драм ског и му зич ког тек-
ста, де фи ни са них пре све га на осно ву ува-
жа ва ња лич ног и вла да ју ћих ак ту ел них 
ком по зи ци о них или умет нич ких сти ло ва 
и дру гих, чак и ван му зич ких ути ца ја. 

Те о ре ти ча ри дра ме че сто са оп шта ва ју 
кон тро верз на ми шље ња у ту ма че њу тер-
ми на драм ска фа бу ла и си же. За јед нич ко 
за све је да ове тер ми не по ста вља ју у оквир 
два па ра лел на ни за, при че му је пр ви низ 
ап страк тан (чи не га иде ја и фа бу ла), док 
је дру ги низ кон кре тан (чи не га те ма и 
си же).52 У том сми слу, драм ска фа бу ла је 
са чи ње на од драм ских иде ја, док је си же 
са ста вљен од те ма ко је су об ра ђе не у дра-
ми. Овај на чин ту ма че ња пој мо ва драм ска 
фа бу ла и си же при хва ћен је и ко ри шћен 
у овом ра ду. 

Сто га се мо же за кљу чи ти да си же (или 
са др жај) дра ме пред ста вља кон кре ти зо-
ва ну те му, у ко јој је драм ски пи сац од ре-
дио вре ме и ме сто до га ђа ја, ство рио низ 
драм ских си ту а ци ја ко је за јед но чи не 
драм ску рад њу, ње но од ви ја ње гру пи сао 
по ета па ма, а та ко ђе је по ста вио и ак ти-
ви рао драм ске ли ко ве у њој. На ни воу 
књи жев ног де ла, од но сно тек ста дра ме, 

Слика бр. 6. – Марика Шенберг (Ирена) 
и жене се моле пред Ријенцијев одлазак 
у борбу против племства, лајпцишка 
продукција, 2010.
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Ако раз ма тра мо ди на ми зам са др жан у 
фа бу ли и си жеу опер ског де ла, по сма тран 
пр вен стве но на ни воу тек сту ал но-му зич-
ког син кре ти зма, а иду ћи ло ги ком прет-
ход ног по сма тра ња иде је и те ме, го во ри-
мо о фа бу ли као ди на мич ни јем, енер гет-
ски по кре тљи ви јем еле мен ту од си жеа. 
У фа бу ли су осми шље не оп ште ка рак те-
ри сти ке од но са му зи ке и тек ста, а та ко ђе 
су по ка за ни ап стракт ни ка рак те ри тих 
од но са по ета па ма тог ни воа. Си же по ка-
зу је кон крет но ка кве су му зич ке, од но сно 
му зич ко-тек сту ал не фор ме чи но ва, сце на, 
тј. ета па тог ни воа, те ка кви су фор мал ни 
обра сци по треб ни да би се до би ли од ре-
ђе ни ди на мич ки ни вои и про ме не уну тар 
тих ета па.

Ве за иде је, те ме, фа бу ле и си жеа са дра-
ма тур шким уло га ма ли ко ва у опе ри – Из 
прет ход но по ста вље них и об ја шње них 
еле ме на та дра ме за кљу чи ли смо да су, на 
ни воу са мог тек ста дра ме, иде ја и те ма 
основ ни еле мен ти ко ји ма се ре ци пи јен-
ту об ја шња ва оно „о че му је реч“, да кле, 
драм ска рад ња. Драм ску рад њу ту ма-
че драм ски ли ко ви, ка рак те ри. Сва ки 
драм ски ка рак тер има свој ди на мич ки, 
енер гет ски ни во де ло ва ња – ви дљив, тј. 
ре а лан, али и онај ко ји се на слу ћу је као 
ла тен тан, тј. по тен ци јал ни. Це ло ку пан 
по тен ци јал не мо ра да бу де ис по љен у 
пот пу но сти, не го са мо ко ли ко је по треб но 
да би се ре а ли зо ва ла за ми шље на драм ска 
рад ња, ка ко у дра ми та ко и у опе ри-дра-
ми, има ју ћи у ви ду по ве за ност тек ста и 
му зи ке. 

је у оп шту со ци јал ну и мо рал ну јед на кост, те за по чи ње 
на род ни уста нак, док се драм ска фа бу ла за сни ва на Ри ен-
ци је вом од но су и по ступ ци ма пре ма на ро ду, се стри, ве ре-
ни ку, као и њи хо вом од но су пре ма ње му. Упра во драм ска 
фа бу ла по ка зу је ка ко су се ти од но си ме ња ли и ка ко је од 
оп ште уз не се ног и про сла вље ног три бу на Ри ен ци по стао 
на род ни не при ја тељ, из дај ник. Ова фа бу ла спро ве де на је 
кроз драм ски си же ко ји об ра ђу је: низ кон фликт них си ту а-
ци ја на ро да са вла да ју ћим угње тач ким плем ством, сам чин 
устан ка на ро да пред во ђе ног Ри ен ци јем, за тим љу бав ни 
од нос се стре Ри ен ци ја и ње ног ве ре ни ка, пле ми ћа Ан дри-
а на, пре о крет у од но су на ро да пре ма Ри ен ци ју и ње го вој 
по ро ди ци, од нос бра та и се стре, и на кра ју, тра ге ди ја у ко јој 
уми ру Ри ен ци, ње го ва се стра и ве ре ник. Они гу бе жи вот у 
ру ше ви на ма па ла те ко ју је спа лио по бу ње ни на род.)

Ка да го во ри мо о фа бу ли му зич ког де ла (ап стракт но узев) 
ми сли мо пр вен стве но на ње го во ма кро фор мал но уоб ли-
ча ва ње у „иде ал ном сми слу“, тј. као укуп но сти до га ђа ја 
у њи хо вој уну тра шњој ве зи на му зич ком пла ну. То прак-
тич но зна чи да по јам фа бу ле у му зич ком де лу об у хва та 
осми шља ва ње ни за пот це ли на, чи ји број и струк ту ра 
(по сма тра на у овом тре нут ку на пр вом ни жем хи је рар хиј-
ском ни воу у од но су на це ли ну де ла), са свим зна че њи ма 
од но сно од но си ма ко ји се уза јам но ус по ста вља ју, тре ба 
да до ве ду на пла ну ди на ми зма до њи хо вог уоб ли ча ва ња у 
јед ну ве ћу фор мал но-те мат ски за о кру же ну це ли ну, ко ја ће 
– што нам се чи ни бит ним, а екви ва лент ним са од го ва ра-
ју ћим зна че њем овог тер ми на на под руч ју дра ме! – оства-
ри ти му зич ки сми са о ни ре зул тат тих си сте ма ти зо ва них 
(му зич ких) до га ђа ја.57

Си же не ког му зич ког де ла чи ни сво је вр сну раз ра ду ње го-
вог на чел ног (основ ног) фор мал ног обра сца. Он се мо же 
схва ти ти и као гру бо раз ра ђе на схе ма фор ме тог де ла, 
ко ју чи не те мат ско-струк тур ни са др жај (укљу чу ју ћи и 
то нал ни, фак тур но-ор ке стра ци о ни и сл.), по ре дак ма њих 
му зич ких це ли на и уре ђе ње њи хо вих ме ђу соб них ре ла ци-
ја. Си же та ко по ста је скуп од лу ка о рас по ре ду по ме ну тих 
еле ме на та, об у хва та кон кре тан из глед му зич ких фор ми 
ни жег ран га (ко ји, те о рет ски узев, мо же да иде и до ни воа 
му зич ких те ма, од но сно мо ти ва)58, као и кон крет ну ре а ли-
за ци ју иде је о на чел ном обра сцу у скла ду са мо гућ но сти ма 
ко је пру жа ју те ме, од но сно му зич ке фор ме ни жег ран га. 
Ди на ми зам си жеа му зич ког де ла сво ди се на ус по ста вља-
ње и ре а ли за ци ју фор ми ни жег ран га у од но су на ма кро-
фор мал но уоб ли ча ва ње де ла. 

Драм ски си же, ко ји је пи сац об ра дио у сво јој дра ми, пре-
у зи ма ли бре ти ста (од но сно ком по зи тор – ли бре ти ста) и од 
тог драм ског ко ма да пра ви ли бре то опе ре. Зна чи, опер ски 
ли бре то упра во пред ста вља адап ти ра ни текст дра ме, 
ко ји ће се уоб ли чи ти у му зич ку пар ти ту ру, са свим оста-
лим до да ци ма – ди да ска ли ја ма дра ма тур га и сце но гра фа. 

Има ју ћи у ви ду прет ход не на во де о ли бре ту (као и оне 
на стр. 5-6 ово га ра да), мо же се за кљу чи ти да је у крај њем 
слу ча ју ва жно да у ко нач ној, адап ти ра ној вер зи ји драм ског 
де ла, но ва вер зи ја – опер ски ли бре то, нај че шће не гу би 
сми сао драм ске иде је, чак ни фа бу ле. По том, драм ска те ма 
је та ко ђе нај че шће са чу ва на у це ли ни, ма да је мо гу ће да 
она ни је об ра ђе на са свих аспе ка та, не го са мо са су штин-
ских.59 То се вр ши нај че шће кроз адап та ци ју са мог си жеа, 
од но сно ње го вих де ло ва, кон крет ни је, кроз скра ће ње тра-
ја ња дра ме са жи ма њем сце на, из ба ци ва њем не по треб них, 
„укра сних“ де ло ва дра ме итд.

Слика бр. 7. – Стефан Винке (Риенци) 
и Кариклија Мавропулу (Андиано), 
лајпцишка продукција, 2010.
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за ци је драм ског си жеа – те ме, од но сно еле ме на та ко ји ма 
су ре ал но кон кре ти зо ва ни драм ски до га ђа ји кроз ета пе 
дра ме-опе ре, му зи ка ће би ти у слу жби пред ста ва тих кон-
крет них до га ђа ја, што зна чи да ће му зич ка дра ма тур шка 
уло га има ти огра ни чен ди ја па зон де ло ва ња – ње но тра ја ње 
би ће све де но на је дин стве не до га ђа је – ета пе у окви ри ма 
це ло куп не струк ту ре. 

1 Те о риј ски би се мо гло го во ри ти о опе ри без тек сту ал ног ли бре-
та. Ка ко је у осно ви опе ре пе ва ње, у ова квом ти пу опе ре мо ра ли 
би да се по ја ве (и) пе ва чи – со ли сти, од но сно хор. Они би, тех-
нич ки узев, би ли тре ти ра ни као ин стру мен ти, ко ји би без тек ста 
(на не у трал не сло го ве, мор мо ран до или на не ки сли чан на чин) 
уче ство ва ли у кре и ра њу му зич ког дêла ова кве нео бич не опе-
ре. Ка ко би и ова ква опе ра би ла му зич ко-сцен ско де ло, мо же се 
прет по ста ви ти да би она мо ра ла да има не ки вид „про гра ма“, па 
би, у крај њој ли ни ји, у ње ној осно ви опет био не ка кав ли бре то, 
са мо што он не би са др жа вао тек сто ве на ме ње не пе ва њу. Од нос 
му зич ког и сцен ског у ње му за ви сио би од од лу ке ауто ра о од го-
ва ра ју ћем ба лан су из ме ђу ослон ца на не ки од му зич ких фор мал-
них обра за ца (стан дард них или но вих) и на не ки про грам ски 
кон цепт ко ји де фи ни ше од ре ђе ни иза бра ни тип сцен ског до га-
ђа ја. Ова кав тип опе ре ни је не мо гућ, чак би из ве стан део са вре-
ме них екс пе ри мен тал них те а тар ских (и срод них) де ла мо гао да 
бу де свр стан и у ову ка те го ри ју. Ипак, ко ли ко нам је по зна то, ни 
је дан од по ку ша ја те вр сте ни је пре тен до вао на озна ку «опе ра», 
што нас уве ра ва да су ова ква де ла с раз ло гом оста ла ван (ма кар 
тре нут ног) ви до кру га овог ра да, јер се као аутен тич ни пред-
став ник опер ског жан ра и да ље по ја вљу ју са мо опе ре у ко ји ма 
се пе ва на од ре ђе ни текст, да кле: на ли бре то у сми слу у ко ме га 
де фи ни ше мо у овом тек сту.
2 Чи ни се да је ов де ипак по треб но прет по ста ви ти да је по сто-
ја ла не ка вр ста „пар ти ту ре“ ко ја се ко ри сти ла, али до нас та ква 
„пар ти ту ра“ ни је до шла. О то ме се ниг де не го во ри екс пли цит но, 
али, по сво јој при ли ци, „пар ти ту ра“ – ли бре то, мо ра да је има ла 
и му зич ку пар ти ту ру, због по ја ве хо ра или игре.
3 У књи жев ној ге но ло ги ји по сто је књи жев ни ро до ви и књи жев не 
вр сте. Три су књи жев на ро да: епи ка, ли ри ка и дра ма. 
4 Ова син таг ма под ра зу ме ва пр вен стве но ста ро грч ку дра му, ма да 
се не мо ра ну жно на њу и огра ни чи ти – она се мо же при ме ни ти 
и на све ка сни је дра ме ко је не од сту па ју упра во од де фи ни ци је 
ко ја је да та у на ве де ном Хе ге ло вом ци та ту.
5 Ми лен ко Ми са и ло вић, Кре а тив на дра ма тур ги ја (Увод у фи ло-
зо фи ју по зо ри шне умет но сти), том II, Про ме теј, Но ви Сад 2000, 
гла ва „Об ја шње ње дра ма тур шких пој мо ва“, 261–282.
6 При ме ри из тех ни ке дра ме. Пре да ва ња Јо си па Ку лун џи ћа, Бе о-
град, Скрип та ин тер на ци о нал и Ака де ми ја умет но сти, 1996, 
134.
7 М. Ми са и ло вић, нав. дело, 263.
8 Ово ста но ви ште је афир ми са но пр вен стве но у те о ри ји књи-
жев но сти.
9 При ме ри из тех ни ке дра ме. Пре да ва ња Јо си па Ку лун џи ћа, 5.
10 Ча со пис ТКХ, бр. 3, Бе о град, ТКХ, април 2002, 6.
11 Бо рис Алек сан дро вич По кров ский, Бе се ды об опе ре, Мо сква 
1981.
12 По ме ни мо са мо Ко шта ну – ко мад с пе ва њем, где пе сма иза зи ва 
асо ци ја ци је ко је бит но по кре ћу драм ску рад њу. У овом драм ском 
оства ре њу, пе сма је оли че ње мла до сти, ле по те, не спу та но сти.
13 Др Ми лан Ран ко вић, Ком па ра тив на есте ти ка, Умет нич ка 
ака де ми ја у Бе о гра ду, Бе о град 1973, 82. 

Упра во ни во ис по ље но сти по тен ци ја-
ла де ло ва ња сва ког ли ка у дра ми-опе ри, с 
пр вен стве ним ци љем да се ре а ли зу ју иде ја 
и те ма де ла, пред ста вља ње го ву дра ма тур-
шку уло гу. При то ме, спе ци фич ни па ра ле-
ли зам раз во ја, од но сно ре а ли за ци је иде је 
и те ме – кроз фа бу лу, од но сно си же – ге не-
ри ше и сро дан па ра ле ли зам ана ли тич ке (и 
ре ал не, оне ко ју има пу бли ка) ре цеп ци је 
овог, за наш рад при мар ног пој ма.

Дра ма тур шка уло га драм ских ка рак-
те ра у од но су на фа бу лу као ап стракт ну 
пре зен та ци ју иде је окре ну та је ка пси-
хо ло шком ни воу њи хо вог де ло ва ња на 
драм ски ток, ка ко би код ре ци пи је на та 
ла тент но ство ри ла пред ста ве о ка рак те-
ру драм ских ли ко ва, њи хо вим „до брим и 
ло шим стра на ма“, по тен ци јал ним на ме-
ра ма итд. Па ра лел но са ти ме, дра ма тур-
шка уло га драм ских ка рак те ра у од но су 
на си же, као ре а ли стич ни ју пре зен та ци ју 
те ме, до не кле је окре ну ти ја кон крет ни-
јем (су)де ло ва њу, од но сно из ра жај ни јем 
фи зич ком де ло ва њу у мо мен тал ном од ви-
ја њу драм ске рад ње; на тај на чин се драм-
ска рад ња ствар но од ви ја, део по део, и 
кон крет но и ди рект но са оп шта ва и об ја-
шња ва гле да о цу. 

У упра во опи са ном кон тек сту, му зич ка 
дра ма тур шка уло га драм ског ли ка у опе ри 
би ће гло бал но дво ја ка: при ли ком ре а ли за-
ци је драм ске фа бу ле – иде је, тј. драм ских 
еле ме на та ко ји има ју ап стракт но схва ћен 
са став и ка рак тер, му зи ка ће свим сво јим 
сред стви ма да иза зо ве и пот цр та емо тив-
но-пси хо ло шке са др жа је драм ске рад ње 
(ло гич но је – кроз фор мал но раз ви је не 
му зич ке са др жа је у ко ји ма је по стиг ну то 
про ми шље но за пли та ње, кул ми на ци ја и 
рас пли та ње кон тра сти ра ју ћих му зич ких 
са др жа ја, чи ме се иза зи ва ју код од ре ђе не 
вр сте ре ак ци ја у све сти слу ша о ца). При 
то ме, по сту пак иза зи ва ња пси хо ло шких 
пред ста ва и емо ци ја код слу ша о ца тра-
је то ком це ле дра ме-опе ре због то га што 
су драм ска иде ја и фа бу ла је дин стве ног 
са др жа ја, од но сно са ста ва за це лу дра му-
-опе ру. Су прот но то ме, при ли ком ре а ли-

Слика бр. 8 – Завршна сцена Риенција, 
лајпцишка продукција (2010.)
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ним, би хе ви о рал ним,...), не ста бил но од ре ђе ним 
кон тек стом (опет) дру гих, тре ћих, че твр-
тих, н-тих тек сто ва... Ста бил ни текст 
(ma in stream из во ђач ких умет но сти) је ве ли ки 
ста бил ни и хе ге мо ни, тј. ин те грал ни, текст 
ко ји се не мо (пре ћут но, као ин ту и тив но, као 
спон та но, при вид но глат ко) узгло бљу је у ва же-
ће (нор ма тив не, нор мал не, уни вер зал не) ме та-
тек сто ве цен три ра них по зи ци ја умет но сти, 
кул ту ре и дру штва. Ин вер ту ју ћи тек сто ви 
(ал тер на тив них из во ђач ких умет но сти у 
од но су на ло кал ни или ин тер на ци о нал ни ma in-
stre am) су по зи ци о ни ра ни на мар ги ни (у обла-
сти дру го сти, но вог, ег зо тич ног, кри тич ког) у 
од но су на ва же ће ме та тек сто ве цен три ра них 
по зи ци ја умет но сти, кул ту ре и дру штва, оче-
ку ју ћи пра ви тре ну так да са мар ги не пре ђу 
у цен тар (да од ал тер на ти ве по ста ну но ви 
по зи тив ни или вред ни ma in stre am). 
29 Ива на Ста ма то вић, Дра ма тур шка функ ци ја 
Ко шта ни ног пе ва ња у опе ри Пе тра Ко њо ви ћа, 
у: ТКХ – Ча со пис за те о ри ју из во ђач ких умет-
но сти.
30 На рав но, у „те о риј ском екс тре ми зму“ мо же 
се кон стру и са ти од го ва ра ју ћи утук и на овај 
став, ако би се кон ста то ва ло да дра ма и жи вот 
не ма ју ни ка кве има нент не срод но сти – на ово 
се не мо же да ти друк чи ји од го вор сем пи та ња: 
где се игра та дра ма (ви ше од је дан пут)?
31 Ово, на рав но, ва жи са мо за ма кроплан; на 
ми кропла ну су ре ла тив но че сто при сут на 
та ква деј ства, оства ре на по сред ством ре при за, 
ре ми ни сцен ци ја и сл. До дај мо ов де да, с дру ге 
стра не (а нај ве ро ва ти је под по врат ним ути-
ца јем му зич ких фор ми), у са вре ме ној дра ми 
има по ја ва ма кро фор мал них су прот ста вља-
ња „при род ној“ ло ги ци драм ског то ка, чак и 
та квих код ко јих се дра ма по свом за вр шет ку 
игра још јед ном од по чет ка (скра ће но, од но-
сно са же то) или је да та као низ ва ри ја ци ја и 
слич но, али ова кве драм ске кон струк ци је још 
ни су на шле ком по зи то ре ко ји би их пре то чи-
ли у опе ру (или бар на ма та кви слу ча је ви ни су 
по зна ти).
32 Ово је, на рав но, сво је вр сни вред но сни став, 
ко ји је из во ђач ка прак са ве ри фи ко ва ла – ни 
по ку ша ји аван гард них од сту па ња од на ве-
де них од но са ни кад ни су има ли успе ха ако 
су би ли „ап со лут ни“, без за др жа ва ња ма кар 
не ког је згра ве зе са ло ги ком му зич ког то ка 
усло вље ног ње го вом при ро дом.
33 Под се ти мо се да је Јо хан Се ба сти јан Бах 
из нео свој став о по тре би још ком плек сни јег 
од но са му зи ке и тек ста: Ја не хар мо ни зу јем 
тон, ја хар мо ни зу јем реч (па ра фра зи ра но по 
се ћа њу). Не ве ру је мо да са мо због то га ни је 
пи сао опе ре!
34 За то, ако не раз у ме текст, за кључ ке из во ди 
на осно ву сцен ских зби ва ња ко ја ви ди и ту ма-
чи ка ко мо же и уме – у сва ком слу ча ју бли же 
ствар но сти не го ако са мо слу ша не ра зу мљив 
текст.

14 Ов де се, на рав но, има на уму оп шти је зна че ње овог тер ми на од 
оног ко ји му је да ла Ваг не ро ва опер ска ре фор ма.
15 Као па ра диг му за то узе ли смо опе ру Во цек Ал ба на Бер га 
(Воцек, Ал бан Берг). 
16 Фил мо ва на или те ле ви зиј ски сни ма на опе ра има сво је спе-
ци фич но сти дра ма тур ги је, на ста ле ка ко из по тре бе да драм ска 
рад ња бу де са же та у од го ва ра ју ћи вре мен ски оквир (уоби ча је-
но – кра ћи од оног у по зо ри шном из во ђе њу, „ужи во“) та ко и из 
са мих ТВ мо гућ но сти, као што су мон та жа, пре та па ња ка дро ва 
сце на итд. 
17 Пар ти ту ра у це ли ни или, че шће, са мо не ки ње ни де ло ви мо гу 
би ти за пи са ни ис кљу чи во у ме мо ри ји, од но сно ме мо ри ја ма по је-
ди них ре а ли за то ра, као „усме на пар ти ту ра“, но ова ква пар ти ту ра 
мо же би ти ана ли зи ра на са мо пост фе стум, по сле из во ђе ња, и 
сто га ни је при мар ни пред мет на шег ин те ре со ва ња.
18 Ов де ука зу је мо на че сту раз ли ку из ме ђу ори ги нал не дра ме и 
ли бре та, по себ но пре ра ђе ног и при ре ђе ног за опе ру.
19 У слу ча ју фил мо ва не или те ле ви зиј ски сни ма не опе ре по сто ји 
и спе ци фич на пар ти ту ра сни ма ња, мон та же и пре но са (ана лог но 
си ту а ци ји при ли ком еми то ва ња ТВ про гра ма, ка да је у че стој 
упо тре би „ко шу љи ца“ у ко јој је за пи сан та чан ре до след са др жа ја 
ко ји се еми ту је).
20 Ли бре то је основ ни ли те рар ни пред ло жак ко ји ће до би ти свој 
из раз тек кроз му зич ку над град њу.
21 Ин декс опер ских и ба лет ских ли бре та, мр Алек сан дра Ђу ри-
чић (при ре ђи вач и пре во ди лац), Па и де иа, Бе о град 1999.
22 Мир ка Па вло вић, Ли бре то у му зич ко-сцен ском ства ра ла штву 
у Ср би ји, у: Збор ник ра до ва Срп ска му зич ка сце на, Му зи ко ло-
шки ин сти тут СА НУ, Бе о град 1995, 61–81.
23 Б. А. По кров ский, нав. дело, 6.
24 Ова кав, „иде а лан“ ли бре то углав ном се не мо же на ћи у „ма те-
ри јал ном из да њу“, он се нај че шће ства ра и за др жа ва у све сти, 
од но сно у ме мо ри ји ком по зи то ра, евен ту ал но пре то чен у ски це, 
као сво је вр сно мне мо тех нич ко сред ство. 
25 Де јан Де спић, Му зич ки ин стру мен ти, Уни вер зи тет умет но сти 
у Бе о гра ду, Бе о град 1986, 411.
26 Др Ерих Хе цел, „Опе ра и опер ска ре жи ја“ (1935), у: Ра до слав 
Ла зић (аутор и при ре ђи вач), Есте ти ка опер ске ре жи је (I), Ма дле-
ни а нум, Бе о град 2000, 73.
27 То не ис кљу чу је мо гућ ност да се у прак си опе ре из во де кон-
церт но, од но сно у не ким дру гим фор ма ма пре зен та ци је, али је 
еви дент но да се при та квим из во ђе њи ма у нај ма њу ру ку ме ња, а 
кат кад и гу би би тан део њи хо ве умет нич ке де ло твор но сти, као – 
та ко ђе би тан – еле мент њи хо вог умет нич ког „иден ти те та“. 
28 На овом ме сту би смо же ле ли да на гла си мо да је Ива на Ста-
ма то вић има ла у ви ду ши ре ту ма че ње тер ми на „текст“, по узо ру 
на ту ма че ње есте ти ча ра Ми шка Шу ва ко ви ћа и Ане Ву ја но вић 
(ТКХ – Ча со пис за те о ри ју из во ђач ких умет но сти, број 3, Бе о-
град 2002, 6), где у Увод ни ку пи шу:
Текст је, по ла зе ћи од постструк ту ра ли стич ких те о ри ја тек-
ста, по ста вљен као ма те ри јал на (дру штве на, кул тур на, род на, 
пол на, ин сти ту ци о нал на, ме та, усме ре на на моћ, на вла да ње, на 
хе ге мо ни ју, на мар ги ну, на дру гост, на ин те гра ци ју, на иден ти-
фи ка ци ју, на де цен три са ње, на суб вер зи ју, на кри ти ку, на де кон-
струк ци ју, на кон струк ци ју) про из вод ња зна че ња (про из вод-
ност), а не као ста би лан и за тво рен скуп зна ко ва ко ји из ра жа ва 
или за сту па не ко (би ло ко је) већ ус по ста вље но зна че ње (ствар-
не или функ цио нал не ре фе рен те). Ако је текст про из вод ност 
= озна чи тељ ска прак са, он да су зна че ње и сми сао тек ста оно 
што он про из во ди он да ка да и та мо где се из во ди го во ром, пи са-
њем, чи та њем, пле сом, слу ша њем, сли ка њем, сви ра њем, пе ва њем, 
по кре том, ме ђу дру гим тек сто ви ма (чи та ним, пи са ним, го во ре-
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58 Чи ни се да овај, по след њи ни во кон кре ти за ци је при па да ипак 
му зич ком ак циј ском по рет ку – бар та ко би тре ба ло да бу де ако 
би се ус по ста ви ла до след на па ра ле ла са си ту а ци јом у драм ском 
де лу.
59 Ни је нам по зна то да је до са да не ки ком по зи тор био ин спи-
ри сан од ре ђе ним књи жев ним де лом, а он да га пот пу но идеј-
но-си жеј но из ме нио. Та кав по сту пак – из ме не драм ске иде је, 
имао би сми сла је ди но у кон тек сту ци ља „ин верз ног“, иро нич ног 
чи та ња. 
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35 Бар у до са да на пи са ним и на ма до ступ ним 
опе ра ма!
36 Ху го Клајн, Основ ни про бле ми ре жи је, Уни-
вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Бе о град 1995, 
51.
37 Исто, 51–52.
38 Је ле на Но вак, Опе ра у до ба ме ди ја, ИК Зо ра-
на Сто ја но ви ћа, 2007.
39 Осно ви дра ма тур ги је, Љу би ша Ђо кић (при-
ре ђи вач), Бе о град 1989, 429.
40 Реч ник књи жев них тер ми на, Но лит, Бе о град 
1985, 256; М.Д. /Ми лан Да мја но вић/.
41 Исто, 413.
42 Исто, 414.
43 Ви де ти књи гу Сло бо да на Миц ко ви ћа, 
По ет ске иде је у по е зи ји Бла жа Ко не ског, На ша 
књи га, Ско пље 1986. Са ње го вим де фи ни ци ја-
ма иде је смо пот пу но са гла сни.
44 Из кон тек ста је, ве ру је мо, ја сно да се на овом 
ме сту го во ри о књи жев ним тек сто ви ма ко ји 
су ко ри шће ни као тек сту ал ни пред ло шци за 
од го ва ра ју ће опе ре, од но сно о ли бре ти ма тих 
опе ра (овај тер мин ће би ти де фи ни сан не што 
ка сни је у тек сту).
45 Же ле ли смо да све, за на шу те му ва жне 
на ве де не пој мо ве из те о ри је дра ме илу стру је-
мо кроз не ко ли ко при ме ра из опер ске ли те ра-
ту ре. У не ким слу ча је ви ма смо ус пе ли да све 
ове по ја ве ре ги стру је мо, а у не ки ма ни смо. 
За на ше раз ма тра ње ко ри сти ли смо Мон те-
вер ди је ву опе ру Ор феј, Мо цар то ву Ча роб-
ну фру лу (Die Za u berflöte) и Ваг не ро ве опе ре 
Ри ен ци и Хо лан ђа нин лу та ли ца (Der fli e gen-
de Holländer). Уз ове опе ре, ме сти мич но смо 
да ва ли и ка рак те ри стич не при ме ре из свет ске 
књи жев но сти.
46 Осно ви дра ма тур ги је, 424–425.
47 Исто, 420.
48 Исто, 419.
49 Драм ска иде ја де ла не мо ра увек би ти у скла-
ду са жи вот ном ствар но шћу.
50 Уп. Le on Ste fa ni ja, Me to de ana li ze glaz be: zgo-
do vin sko-te o ret ski oris, Fi lo zof ska fa kul te ta Uni-
ver ze v Lju blja ni, Od de lek za mu zi ko lo gi jo, Lju-
blja na 2004, 129.
51 Ов де за не ма ру је мо, као кон тек сту ал но 
не бит ну, уло гу сцен ског еле мен та опе ре.
52 Драм ска фа бу ла је при ча на ко јој се те ме љи 
дра ма, док је си же на чин ор га ни за ци је еле ме-
на та ко ји чи не ту при чу, тј. са му драм ску рад-
њу (Реч ник књи жев них тер ми на).
53 Mi li voj So lar, Te o ri ja knji žev no sti, Škol ska knji-
ga, Za greb 1984, 45.
54 Осно ви дра ма тур ги је, 433–434.
55 Исто, 435.
56 Опет је, на рав но, реч о дра ма тур ги ји тек ста 
дра ме ко ја ле жи у осно ви ове опе ре.
57 Ја сно је да се ов де ре фе ри ра на му зич ку 
де ло твор ност, ко ја је, на рав но, бар до брим 
де лом друк чи је при ро де од оне на ко ју се 
ми сли ка да се ука зу је на де ло твор ност драм-
ског тек ста.



Са представе Пјеро месечар/Песник Ленц у Мадленијануму, 2013.
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Ајнем, Готфрид, фон (Einem, 
Gottfried von), 17

Албрехт, Герд (Albrecht, Gerd), 20, 
21

Андерсон, Мартин (Anderson, 
Martin), 10

Арто, Антонен  (Artaud, Antonin), 
38

Ахматова, Ана (Ахматова, Анна), 
14

Балакирјев, Милиј (Балакирев, 
Милий), 15

Балухати, Сергеј Димитријевич 
(Балухатый, Сергей 
Дмитриевич), 40

Бан, Матија, 5
Бах, Јохан Себастијан (Bach, Johan 

Sebastian), 14, 19, 43
Башагић, Сафет, 6
Бауман, Зигмунт (Bauman, 

Zygmunt), 10
Бекет, Самјуел (Beckett, Samuel), 38
Берг, Албан (Berg, Alban), 17, 43
Бихнер, Георг (Bichner, Georg), 25, 

26, 27, 28, 29, 30  
Блетшахер, Рихард (Bletschacher, 

Richard), 10
Богдановић, Периша, 6
Бојовић, Ратибор, 6
Бош, Хјеронимус (Bosch, 

Hyeronimus), 16
Брехт, Бертолд (Brecht, Bertold), 38
Брук, Питер (Brook, Peter), 38
Бошковић, Стеван, 6

Вагнер, Рихард (Wagner, Richard), 
40, 42, 44

Веселиновић, Јанко, 6
Видаковић, Милован, 4
Вољкенштајн, Владимир 

Михајлович (Болькенштайн, 
Бладимир Михайлович), 39

Гете, Волфганг фон (Goethe, 
Wolfgang von), 25

Глинка, Михаил (Глинка, Михаил), 
15, 19

Гогољ, Николај Васиљевич (Гоголь, 
Николай Василевич), 37

Горки, Максим (Горький, Максим), 
14

Гречањинов, Александар, 15
Грчић - Миленко, Јован, 6
Грујић, Милутин (Никанор), 4, 5, 7

Деспић, Дејан, 35, 43
Димитријевић-Дејановић, Драга, 

6, 7
Димитријевић, Марко, 6 
Дохнањи, Кристоф фон (Dohnányi, 

Christof von), 12
Достојевски, Фјодор (Достоевский, 

Фёдор), 14
Дросте-Хисхоф, Анете фон (Droste-

Hishof, Anete von), 25

Ђикић, Осман, 6
Ђорић, Никола, 6
Ђурић, Александар, 43

Живковић, Васа, 5
Жиро, Алберт (Giraud, Albert), 26, 

27, 29

Заставниковић, Михаило, 6, 8
Зебић – Горски, Стеван, 6, 8
Зечевић, Ана, 32, 44

Иго, Виктор (Hugo, Victor), 38
Илић, Владимир Лењин, 13,14
Илић, Драгутин, 6, 8
Илић, Јова, 6
Илић „Ресничанин“, Јован 3, 5, 6, 7

Јакшић, Ђура, 6
Јерофејев, Виктор Владимирович 

(Ерофеев, Виктор 
Владимирович), 10, 12, 13, 14, 16

Јонеско, Ежен (Ionesco, Eugène), 38

Јовановић, Јован, 6
Јовић, Спиридон, 5
Јуровски, Владимир (Юровский, 

Владимир), 19

Кабаков, Иља (Кабаков, Илья), 12
Каписазовић, Добривој, 6
Каспар, Фридрих Давид (Caspar, 

Friedrich David), 25
Кехел, Јирген (Köchel, Jürgen), 10, 11, 

12, 19
Клајн, Хуго, 37, 44
Клајст, Хајнрих фон (Kleist, 

Heinrich von), 25
Клингер, Фридрих Максимилијан 

(Klinger, Friedrich Maximilian), 25
Кокољ, Лаза, 6
Костић, Лаза, 6 
Коцебуе, Аугуст фон (Kotzebue, 

August von), 25
Кулунџић, Јосип, 32, 38, 42
Кухач, Фрањо, 5
Кшенек, Ернест (Křenek, Ernest), 17
Кујунџић – Абердар, Милан, 6

Лојаница, Андреј, 6
Луковић, Стеван, 8
Лукомски, Вера (Lukomsky, Vera), 

15

Максимовић, Катица, 6
Малер, Густав (Mahler, Gustav), 14, 

24
Малетић, Ђорђе, 5
Ман, Томас (Mann, Thomas), 19
Манојловић, Светозар, 6, 8
Марица из Ресника, 5
Мармонтел, Франсоа (Marmontel, 

Francois), 3
Медић, Ивана, 10, 22
Меркл, Јун (Merkul, Jun), 17
Мијалковић, Сава, 6, 8
Миланковић, Милутин, 24
Миљковић-Димитријевић, Јелена, 6
Мисаиловић, Миленко, 32, 42
Мицковић, Слободан, 44 

ИНДЕКС ИМЕНА
INDEX OF NAMES
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Мокрањац, Стеван, 2, 7, 8,
Монтеверди, Клаудио (Monteverdi, 

Claudio), 38
Моцарт, Волфганг Амадеус 

(Mozart, Wolfgang Amadeus), 38, 
39, 44

Мулалић, Исмет, 6
Мунк, Едвард (Munch, Edvard), 27, 

30
Мусоргски, Модест (Мусоргский, 

Модест), 14, 15

Николић, Атанасије, 5, 7
Николић, Васа, 5, 7
Николић, Владимир, 6
Николић, Јован, 5
Новак, Јелена, 44

Обрадовић, Доситеј, 3, 4, 5
Обреновић, Михаило, 5
Округић – Сријемац, Илија, 6

Павловић, Милка, 34
Покровски, Борис, Александрович 

(Покровский, Борис 
Александрович), 12, 16, 33, 34, 42 

Перић, Ђорђе, 2, 8
Петефи, Шандор (Petőfi, Sándor), 6
Петровић Његош, Никола, 6
Петровић, Коста, 6
Петровић, Љубомир – Љубинко, 6
Петровић, Сава, 6
Петровић – Сељанчица, Милорад, 

6, 8
Пиљњак, Борис, 14
Попић, Сергеј (Симеон), 6
Поповић – Спасић, Јела, 6, 8
Поповић-Шапчанин, Милорад, 6
Поповић, Мита, 6, 7
Поповић, Павле, 3

Прокофјев, Сергеј (Прокофьев, 
Сергей), 14

Пушкин, Александар (Пушкин, 
Александр), 14, 35

Радичевић, Бранко, 3, 5,
Ранковић, Милан, 42
Рајић, Велимир, 6, 8
Ревил, Дејвид, (Revill, David), 10
Ростропович, Мстислав 

(Ростропович, Мстислав), 12

Садиковић Ђелил, Мустафа, 6
Сарајлић, Шемсудин, 6
Сикорски, Николај Михајлович 

(Сикорский, Николай 
Михайлович), 11

Солар, Миливој, 40
Спужић, Марко, 6
Стајић, Јован, 6
Стаматовић, Ивана, 35, 43
Станиславски, Константин 

Сергејевић, (Станиславский, 
Константин Сергеевич), 37

Стефановић-Луцић, Софија, 6, 7
Стравински, Игор, 15, 19

Томашевски, Викторович, 
Борис (Томашевский, Борис 
Бикторович), 38

Ћирић, Исидор, 6, 7
Ћоровић, Светозар, 6

Флорос, Марк-Аурел (Floros, Marc 
Aurel), 17

Фомин, Јевстињеј, 15

Хајне, Хајнрих (Heine, Heinrich), 25
Хармс, Данило (Harms, Danilo), 14
Хебел, Кристијан Фридрих (Hebbel, 

Christian Friedrich), 25, 38
Хегел, Георг Фридрих (Hegel, Georg 

Friedrich), 32, 42
Хецел, Ерих (Hezel, Erich), 35, 43
Холопов, Валентин, 14
Христић, Јован, 38,

Цеме, Албертина (Zehme, 
Albertine), 24

Чајковски, Петар, Иљич 
(Чайковский, Пётр Ильич), 15, 19

Шантић, Алекса, 6
Шелинг, Фридрих Вилхелм 

(Schelling, Fridrih Vilhelm), 25
Шенберг, Арнолд (Schönberg, 

Arnold), 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 
Шилер, Фридрих (Schiler, Friedrich), 

25
Шлезингер, Јосиф, 5
Шнитке, Алфред (Schnittke, Alfred), 

10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 20
Шопен, Фредерик (Chopin, 

Frederick), 14
Шостакович, Дмитриј 

(Шостакович, Дмитрий), 14, 16, 
18, 19

Шпајз, Јохан (Speis, Johann), 19
Штокхаузен, Карлхајнц 

(Stockhausen, Karlheinz), 19 
Штраус, Јохан (Strauss, Johann), 28
Штраус, Рихард (Straus, Richard), 24 
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Година 19    Број  42/2013  440 динара

sjajna plastifikacija

Два века староградске поезије 
српских песника (1793–1993)

Идиоти, ђаволи и грешници 
– опере Алфреда Шниткеа

Драматично у драми и опери

ПЈЕРО МЕСЕЧАР
/ПЕСНИК ЛЕНЦ


