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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 
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*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 
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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-
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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 
се он свим си ла ма тру дио да одр жи исти ни во про дук-
тив но сти као пре бо ле сти, очи глед но је да ни је успе вао. 
По себ но опе ре Ђе зу ал до и По вест о док то ру Јо ха ну Фа у-
сту за слу жу ју де таљ ну ре ви зи ју и ре ста у ра ци ју, да би се 
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ним злом, пред ста ви ле пу бли ци на пра ви на чин.
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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 
period after the October Revolution. As a son of a Jewish father and 
German mother, and an artist who felt a lifelong attraction to German 
culture and art, Schnittke chose to settle in Hamburg. Although his 
health rapidly deteriorated just a few months after arriving to Germany, 
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Idiot (Zhizn s idiotom, 1990–91, libretto by Victor Erofeev; premiered 
in 1992 in Amsterdam), The History of Doctor Johann Faust (Historia 
von D. Johann Fausten, 1983–94, libretto by Alfred Schnittke and Jürgen 
Köchel; first performance in 1995 in Hamburg) and Gesualdo (1993–94, 
libretto by Richard Bletschacher; premiered in 1995 in Vienna). My aim 
is to examine to what extent Schnittke’s operas relied on the Russian 
and German sides of this cultural heritage and how this duality of his 
cultural identity inf luenced his choice of subject matters. I will also 
analyse whether Schnittke’s operas contain the composer’s views on 
the breakup of his homeland. Although Life with an Idiot is the only 
opera that explicitly (though metaphorically) deals with life under a 
dictatorship and the brainwashing that Soviet citizens had been subjected 
to, my argument is that all three operas, each in its own way, tackle the 
issue of political and cultural oppression, the result of which is the loss 
of personal identity. 
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