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Са же так: У овом тексту разматрам оперско
ства ра ла штво Алфре да Шнит кеа. Све три
опере – Живот с идиотом (довршена 1991),
Повест о док то ру Јоха ну Фаусту (1994) и
Ђе зуалдо (1994) – наста ле су у позној стваралачкој фа зи, на кон што је Шнитке на пустио
Совјетски Са вез и наста нио се у Немачкој. У
исто време, композитор се борио и са тешком
болешћу, услед које су све три опере писа не са
прекидима, доврша ва не у журби и уз помоћ
спољних сарад ни ка, те ни за јед ну од њих
не можемо рећи да је презентова на пу блици
она ко ка ко је Шнитке иницијално за мислио.
Премда су опере међусобно веома различите,
у сва кој од њих тематизова не су Шниткеове
основне ствара лачке преоку па ције: ди хотомија добра и зла и судбина уметника у 20. веку.
Кључ не ре чи: Алфред Шнит ке, Совјет ски
Са вез, Немач ка, са времена опе ра, Живот с
идиотом, Повест о доктору Јохану Фаусту,
Ђе зуал до, Вла ди мир Иљич Лењин, Вик тор
Јерофејев, Јирген Кехел, Томас Ман.
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одине 1990, док се Са вез Совјетских Соција листичких Репу блика распа дао, а његови политички, економски и културни темељи уру ша ва ли, композитор
Алфред Шнитке (1934–1998) постао је један од стотина
хи ља да интелектуа ла ца који су на пусти ли земљу, зарад
пу ког преживља ва ња. Ова кав „одлив мозгова“ претходно
је био забележен са мо у периоду непосредно после Октобарске револу ције. Као етнички Немац по мајчиној линији
(Јеврејин по очевој), те ствара лац који је чита вог живота
био фасциниран немачком култу ром и уметношћу, Шнитке се наста нио у Хамбургу. Ма да му се здра вље драстично
погорша ло свега неколико месеци по доласку у Немачку, хиперпродуктивни Шнитке је наста вио да компонује несма њеним интензитетом, те његов позни опус красе
и три опере: Живот с идиотом (1990–1991), на либре то
књи жевника Виктора Јерофејева, премијерно изведена
1992. године у Амстерда му; Повест о доктору Јохану Фаусту (1983–1994), на либре то Алфреда Шниткеа и Јиргена Кехела, уредника музичке изда вачке куће Сикорски из
Хамбурга; прво извођење 1995. године у Хамбургу; најзад,
Ђе зуалдо (1993–1994), компонова на на либре то Ри харда
Блетша хера; премијера одржа на 1995. године у Бечу.
Иако је прошло петнаест година од његове смрти, Шнитке је и да ље један од најчешће извођених ком пози тора
из дру ге половине 20. века. Његова дела снимљена су на
више од три стотине компакт дискова, укљу чу јући и готово компле тан опус у изда њу шведске дискографске куће
БИС. Међу тим, упркос Шниткеовој популарности, његово ствара ла штво није схва ћено и при хва ћено на пра ви
начин, поготово на За па ду. За пра во, Шниткеова популарност већ деценија ма збу њу је критичаре, који му за мерају
због гру бо структу риса них форми, ба налних тема, претера не емотивности итд. Критичари британског листа The
Independent Мартин Андерсон и Дејвид Ревил објаснили су
експлозију интересовања за Шниткеа од краја седамдесетих година 20. века тиме што је велики број људи био жељан
савремене музике која би им била ра зумљива. Деценијама
пре тога су композитори следили властита интересовања, а да нису мислили на публику. У таквој клими, сваки
композитор који је био у стању да пише драматичну, узбудљиву, духовиту музику, са референцама на познате стилове, био би дочекан са ентузија змом. Шнитке се идеално
уклопио у то.1
Упркос критика ма, Шнитке се данас сматра за последњег
великог композитора два десетог века. Наравно, критерију ми шта чини некога „великим“ композитором драстично
су се изменили у последњих четрдесетак година отка ко се
модернистичка опсесија константном инова цијом, заснова на на историцизму, уру шила. Шниткеова дела активно
су учествова ла у стварању нове културне пара дигме у којој
је, према речима Зигмунта Бау ма на, синхронија заменила
дија хронију, сапостојање заузело место сукцесије, а перманентна садашњост за мени ла историју.2 Ова свест о
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непостојању дија хроније била је посебно ургентна у комунистичком дру штву које је насилним пу тем „уништило“
своју прошлост, у име пројектова не идеалне будућности.
На кон колапса кому низма, доју чера шњи Совје ти остали су без прошлости, која је са да мора ла да бу де изнова
на писана, али и без јасне визије за будућност. Композитор
попут Шниткеа, који је био искрено забринут за судбину
човечанства и ба вио се овом тематиком у чита вом низу
композиција, почетком деведесетих морао је да се суочи
са новонаста лом ситуа цијом, те је било очекивано да своју
фрустра цију излије у своја нова дела.
У овом ра ду размо три ћу да ли се Шнит ке ове опе ре
наслањају на руску или на немачку страну композиторовог
култу ролошког наслеђа, те до које је мере ова двостру кост
Шниткеовог културног идентитета рефлектова на у његовом избору сижеа. Ана лизира ћу и на који начин Шнитке
у опера ма коментарише распад своје домовине. Иако се
једино у опери Живот с идиотом Шнитке експлицитно
(премда ме тафорично) ба ви животом под диктату ром и
„испира њем мозга“ којем су били подвргну ти пода ници
совјетског режима, мој аргу мент јесте да све три опере,
свака на свој начин, актуелизу ју проблем политичке и културне пресије, чија је најизра зитија последица гу битак
идентите та поједина ца. Посебно ка да је у пита њу опера
Живот с идиотом, вреди поста вити пита ње да ли је ово
чедо перестројке релевант но да нас, ви ше од 20 годи на
на кон распа да Совјетског Са веза. Шнитке је био композитор који није много бринуо о „универзалности“ и „трајној вред ности“ својих остварења – он је ком поновао за
са да шњи трену так и није се устру ча вао да у својим делима
пру жи директан или посредан коментар на актуелна збива ња. Шниткеове опере додатно развијају и на гла ша вају његове главне ствара лачке преоку па ције: ди хотомију
добра и зла, као и судбину уметника у непријатељском свету који га окру жу је. Ма да је ово, с једне стра не, допринело
његовој популарности у Совјетском Са везу, 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.

меници сматра ли хрони чарем свог времена, Шниткеово инсистирање на „овде“
и „са да“ довело је до тога да је да нас нека
његова дела теже извести, јер се променио дру штвено-политички контекст који
је омогућа вао да композиторове пору ке
буду исправно схва ћене.
Што се ти че опера Повест о доктору
Јохану Фаусту и Ђе зуалдо, осврну ћу се
на њи хову недовршеност и на постоја ње
различитих верзија. На име, обе ове опере
Шнитке је писао ка да му је здра вље било
озбиљно нару шено, а премијера ма није
ни присуствовао, та ко да је проду центима и диригентима би ло оста вљено на
вољу и одговорност да ове опере доврше
и „прекроје“ према сопственим визија ма.
Шнитке је претрпео пет можда них удара
у периоду од 1985. до своје смрти. Ма да се
после првог и дру гог можданог удара опора вио у довољној мери да може да наста ви
да ра ди, после трећег пао је у кому из које
се пробу дио тек после три месеца, а степен инва лид ности био је толики да је у
потпу ности за висио од помоћи дру гих,
отежано је говорио, а десна страна тела му
је била од узета, те је своја последња дела
му котрпно писао левом ру ком.
Раз лог због којег се Шнит ке ка сно
окренуо оперском жанру није био недостатак интересова ња: на и ме, пред премијеру Живота с идиотом он је иста као:
Пишем музику већ четрдесет година, али
досад нисам писао опере, мада сам одувек
маштао о томе. Веома сам срећан што је
ова опера коначно довршена. Она означава ново поглавље у мом животу, поглавље
испуњено новим плановима и новим иза зовима.3 Као композитор веома дра матичне, екс пре сивне, го тово филмски илустративне музике, Шнитке је био идеално
предиспониран да пише оперу. Међу тим,
пошто је он током већег дела своје каријере у Совјетском Са везу сматран за „авангардисту“, за „проблематичног“, „непослушног“ и „ризичног“ композитора, ниједна
оперска кућа се није усуђива ла да од њега
пору чи оперу – та кве велике поруџбине
биле су резервисане искљу чиво за „подобне“ композиторе. Но, ка да су се политичке околности коначно промениле, држава је банкротира ла и више није могла да
финансира оперске поруџбине. Због тога
су све три Шниткеове опере пору чене и
изведене у иностранству.
Опера Повест о доктору Јохану Фаусту
је прва за почета, а последња довршена и
изведена. На овој опери Шнитке је ра дио
готово петнаест година, у сарадњи са својим изда вачем, Јиргеном Кехелом из издавачке куће Сикорски из Хамбурга, који
је овде потписан псеудонимом Јерг Мор-
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ген штерн. Опе ру са темати ком Фауста
је, за хва љу јући Кехеловим веза ма и неуморном промовиса њу Шниткеове му зике, још 1980. годи не пору чио Кристоф
фон Дохна њи (та да му зич ки ди рек тор
Хамбуршке опере); међу тим, ка да је он
отишао са тог места, пројекат је обустављен.4 Године 1983. Шнитке је своје идеје,
првобитно на мењене за оперу, преточио у
кантату Будите трезвени и ра зумни (Seid
nüchtern und wachet), познату и под на зивом Фауст-кантата. Ово дело засновано је на последњем погла вљу оригиналне
новеле о Фаусту из 1587. године, у којем је
описан Фаустов тра гични крај. Кантата
је премијерно изведена ју на 1983. године
на Бечком фестива лу, a током неколико
наредних година Шнитке је скицирао и
остатак опере, пред ви девши да кантата
поста не њен трећи чин5 (види пример 1а
и 1б).
Ка да је још један Шниткеов пријатељ и
пропа гатор, челиста Мстислав Ростропович, који је са су пру гом Га лином Вишњевском емигрирао из Совјетског Са веза још
средином седам десе тих, у пролеће 1990.
обезбедио амстердамску поруџби ну за
Живот с идиотом, Шнитке је привремено
обуста вио рад на Доктору Фаусту. Исте
годи не Шнит ке се наста нио у Хамбургу, где је наста вио да ра ди на овој опери.
Као либре тиста изабран је Виктор Јерофејев, аутор кратке приче Живот с идиотом, оштре сатире на живот у Совјетском
Са везу под кому нистичком вла шћу. Оваква тема била је сасвим у ду ху тренутка,
те су Ростропович и Шнит ке ис правно
проценили да би има ла добру „прођу“ на
За па ду, као актуелан коментар на деценије живота „иза гвоздене за весе“. Поред
Јерофејева, за овај пројекат регру тован је
и осамдесетдвогодишњи Борис Па кровски, легендарни сценограф из московског
Бољшој театра, као и сликар Иља Кабаков, који је ду го ва жио за совјетског дисиден та. Међу тим, свега неколи ко ме сеци на кон што се наста нио у Хамбургу,
Шнитке је претрпео дру ги можда ни удар.
На кон неколико месеци интензивне терапије, Шнитке се донекле опора вио. Међутим, као последица његове болести, дру ги
чин опере је знатно слабији од првог, јер је
доврша ван у журби. Ма да је са мо неколико скица за ову оперу сачу ва но и тренутно предста вљају део Џулијардове рукописне колекције (The Juilliard Manuscript Collection),6 оне пока зу ју да је композиторов
ру копис био веома несигу ран, „климав“,
те да је Шнит ке са мо ски ци рао главне
мелодијске линије и хармоније, оста вљајући пра знине које су касније допу ња вали његови сарадници – његов син Андреј,

Јирген Кехел и дру ги. Упркос томе, као што ћемо видети
(види пример бр. 1в и 1г), ова опера се чак може сматрати
релативно довршеном кад се упореди са преоста ле две.
Шнитке је присуствовао амстердамској премијери опере
Живот с идиотом 13. априла 1992. године, којом је дириговао Ростропович.7 Поред тога, опера је има ла још неколико
за па жених извођења, укљу чу јући и поставку Оперског
Пример 1а – Скица бр. 454 из Џулијардове 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 Џулијардове 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.

Пример 1в – Скица бр. 434 из Џулијардове 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 Џулијардове 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.

театра из Новосибирска из 2003. године,
која је гостова ла у Москви, Берлину, Минхену, Магдебургу, Риму и Торину. Опера је
била и на репертоару неколико оперских
кућа из Немачке, затим из Беча, Лондона
и Москве итд., та ко да се може рећи да је
за иста поста ла саставни део са временог
оперског репертоара.
Ма да су бројни критичари истица ли да
у опери Живот с идиотом Шнитке одбацу је своју „рускост“ и обрачу на ва се са
година ма које је проживео у Совјетском
Са везу, сматрам да је Живот с идиотом
за пра во Шниткеова „најрускија“ опера,
ка ко по тематици коју обра ђу је, та ко и по
му зичком материја лу који користи и по
оперској тра ди цији на коју се насла ња.
„Идиот“ из Јерофејевљеве приповетке је
пародија на Вла димира Иљи ча Лењина,
својевремено на зва ног највећим генијем
човечанства и вођом и учитељем народа из читавог света.8 У ис тој годи ни у
којој је почео да пише Живот с идиотом,
Шнит ке је од био да при ми Лењи нову
на гра ду, једно од најва жнијих државних
признања. Шнитке је објаснио своје одбијање тиме што је увођење вишепартијског
система у Совјетски Са вез довело до реева лу а ци је улоге историјских лич ности
попут Лењи на, који ви ше нису сматрани симболима одређене епохе, већ су по
први пут са гледа ни као људи са врлина ма
и мана ма.9 Шнитке није желео нити могао
да при хвати на гра ду која носи Лењиново име, јер је та да већ увелико ра дио на
својој опери о идиоту Вови (што је уобичајен руски на ди мак за име Вла ди мир),
чи ји ула зак у жи вот јед ног про сеч ног
совјетског брачног пара доводи до њи ховог лудила и смрти.
Кратка прича Виктора Јерофејева, написана петнаестак година раније, приву кла
је Шниткеа зато што у њој Јерофејев користи сложене технике укрштеног приповедања, прекиде у нарацији, готово филмску
монтажу и флешбекове, као и нагле промене перспективе.10 Шнитке је успешно
пренео ову комплексну наративну структу ру у готово шизофреничну и екстремно
насилну партиту ру, у којој је прота гониста особа која је изгубила разум. Нарација
скаче из прошлости у са дашњост наизглед
без икакве логике, чиме се дочарава историјска дезоријентиса ност народа који су
живели у Совјетском Савезу, те непостојање кохерентног дија хронијског наратива
који би интерпретирао шта се све дога ђало на совјетском простору током 20. века.
Без и ме ни про та го ни ста ове опе ре,
му шкарац означен као Ја, и његова такође безимена Жена интелектуалци су који
пасионирано проу чавају Марсела Пруста
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(који се накратко појављу је у једној сцени),
а нарочито су фасцинирани његовим идеја ма о еволу тивном, прогресивном току
истори је ка бу дућ но сти и о ва жно сти
пам ћења, сећа ња и искуства. Међу тим,
они бивају ка жњени због своје „индиферентности“, те су приморани да у свој дом
приме лудака. Овај моменат „ка жњавања“
интелектуа лаца има симболично значење
и подсећа да Руси у својој историјској свести нису има ли искуство поступног освајања интелектуалних „слобода“, већ се увек
ра дило о насилним промена ма и ра дикалним идеолошким заокретима. Занимљиво
је да је сâм Лењин рођен у аристократској
породици, те да је у свом делу Шта треба
чинити аргу ментовао да интелектуалци
потекли из буржоаског слоја треба да одиграју кључну револу ционарну улогу, тако
што ће својим политичким идеја ма обогатити покрет радничке класе.11 У Шниткеовој опери, интелектуа лац Ја усваја Вову,
који је у првим поставка ма опере визуелно моделован да личи на Лењина – ћелаве
гла ве, са јарећом бра дицом. И Жена и Ја
се за љубљу ју у идиота Вову, у потпу ности
игноришући његово патолошко пона шање, склоност ка насиљу и деструкцији, те
у њему тра же и на лазе „мудрост“ коју овај
– то је барем гледаоцима јасно – не поседу је. На покон, Вова уништа ва ову породицу, убија Жену и нестаје, а Ја завршава у
лудници, те поремећеног ума испрекидано „врти филм“ свог живота и рефлекту је
над оним што се десило.
Шнитке је био свестан да је његов главни, да се по слу жим је зи ком марке тинга, selling point на За па ду чињеница да је
ва жио за композитора лошег укуса, склоног мешању тривијалних и учених музичких стилова, те претера ној сентименталности и гру бости. На За па ду је то би ло
при хва ћено као доказ Шниткеовог руског/
совјетског „егзотизма“ и „бољшевизма“, те
је он вероватно свесно играо на ову карту.
Шнитке није био први руски композитор
који је на оперској сцени прика зао сцене
секса, наси ља, убиста ва – у томе је имао
претече у делима дру гих руских великана, попут Лејди Магбет мсценског округа
Дмитрија Шоста ковича и Ватреног анђела Сергеја Прокофјева. Међу тим, Шнитке
одлази да ље од свих у приказу хомосексуалних односа, бру талног пребијања, одсецања гла ве ма ка за ма и дру гих сцена које
су ра није би ле неза мисливе у контексту
оперске уметности.12
По пу т мно гих Шнит ке о вих де ла,
Живот с идиотом са држи бројне референ це на дру га умет нич ка остварења.
У при лог мојој те зи да је ово Шнит кеова „најруски ја“ опе ра, ис так ни мо да

он за хвата у фундус руске и совјетске, ка ко високе та ко
и „ниске“ умет ности, чи ме ово дело чврсто поста вља у
локални контекст. Већ сâм коришћени литерарни предложак пун је цитата: на име, Јерофејевљев текст, који се
сматра ра ним примером руског књи жевног постмодернизма, са држи референце на Идиота Достојевског (који
предста вља мета модел за чита во дело), затим, на Пу шкиновог Бориса Годунова, Гогољеву Причу о свађи Ивана Ивановича са Иваном Никифоровичем, на „Сеља ка Мареја“
из Пишчевог дневника Достојевског, затим, сећа ња Макси ма Горког на Лењина, песме Ане Ах матове из два десе тих година прошлог века итд.13 Осим ових директних
референци, текст шире алудира на гогољевску тра дицију
„апсурда“ која је добила свој проду же так у остварењима
Да нила Хармса и Бориса Пиљња ка (оба писца су стра да ла
за време Ста љиновог прогона пред Дру ги светски рат),
што је на вело Шниткеовог биографа Ва лентину Холопову
да оперу Живот с идиотом експлицитно на зове музичким
театром апсурда.14 Поред тога, Јерофејевљева пародија
на типично руски архе тип јуродивог (све те бу да ле) јесте
референца не са мо на већ спомену тог Идиота Достојевског, тј. на кнеза Мишкина, већ и на бројне дру ге ликове
из рома на Достојевског који отеловљу ју овај архетип, као
што су Аљоша Кара ма зов (Браћа Карама зови) или Соња
Мармела дова (Злочин и ка зна).
Шниткеове му зичко-театарске референце обу хватају
опере базиране на литерарним предлошцима које сам већ
спомиња ла, као што је Борис Годунов Модеста Мусоргског.
По речима Катје Слуцке, ова опера је свевремени модел
„националне“опе ре у којој је не устрашива света будала третирана као прави руски национални карактер.15
Шнитке се на довезу је и на Шостаковичеву прву, авангардну оперу Нос – прву оперу на руском језику која се наслања
на тра дицију театра апсурда. Присутне су музичке референце и на дру га Шостаковичева дела, као и на остварења
Ба ха, Шопена и Ма лера – на пример, сам поче так опере
јесте парафра за почетка Ба хове Пасије по Матеју, што
је опет ирони чан гест, али и на говештај стра да ња прота гониста опере. Шнитке та кође евоцира руску оперску
тра дицију и принцип базирања чита вих сцена око цитата
вернакуларне музике, било да су у питању народне песме
Пример бр. 2 – У пољу је бреза стајала

или популарне градске песме. У руским опера ма, почев од
Михаила Глинке преко остварења Петорке и Петра Чајковског до Игора Стра винског, цитат или парафраза познате,
популарне песме увек има симболичну функцију, те предста вља основу за жа нр сцену, а може и имати функ цију
креи ра ња дистинк ције између „на ционал них“ и „страних“ елемената. У опери Живот с идиотом Шнитке користи три народне песме: Ви сте се жртвовали у трагичном
боју, Славно море, свети Бајкал и У пољу је бреза стајала.16
Поред тога, Вера Лу комски је идентификова ла и низ популарних и револу ционарних песа ма из доба Лењинове и
Ста љинове вла да вине, које Шнитке цитира у овој опери,
као што су Варшавјанка, Храбро, другови, у корак, Интернационала, као и популарни танго из тридесетих година
прошлог века Веома ми је жао.17 Најзад, Шнитке укљу чу је
и знатан број аутореференци на своја популарна дела као
што су Моц-Арт и Пер Гинт. Од свих на ведених, најпрепознатљивији је цитат песме У пољу је бреза стајала из збирке Љвова и Прача, коју можемо назвати пара дигматичном
„руском песмом“.18 Ову мелодију цитира ли су бројни руски
композитори, на пример Пе тар Чајковски (у финалним
ста вовима Четврте и Шесте симфоније), затим Јевстињеј
Фомин, Ми ха ил Глинка, Милиј Ба ла кирјев, Александар
Гречањинов и многи дру ги (види пример бр. 2).
У Шниткеовој опери, као и у бројним дру гим руским
операма, цитати народних песама појављу ју се у кључним
моментима за драмски ток. Када Ја прокламу је да жели да
усвоји благословену, свету будалу, националну по форми и
карактеру, Шнитке то музички прати кола жом у којем се
алузија на Ју родивог из Бориса Годунова Модеста Мусоргског комбину је са парафразом погребног марша Ви сте се
жртвовали у трагичном боју. Популарна руска народна
песма о сибирским осуђеницима Славно море, свети Бајкал
цитирана је у сцени у којој се Вова и Ја појављу ју као срећни љубавници, након што су су рово прету кли Жену. Ова
сцена разоткрива да је Ја у потпу ности морално и емотивно
регресирао, што је последица његове опчињености Вовом.
Већ спомену та ултимативна руска песма У пољу је бреза стајала коришћена је најпре у сцени ка да Ја први пут
дола зи у лудницу, а затим и као лајтмотив за фина ле опере, у којем је Ја у потпу ности полудео. Шнитке је идеју да
искористи ову песму преузео из оригиналне Јерофејевљеве
приповетке:
Приповетка Живот с идиотом Виктора Јерофејева:
„Али, да ли имате неку свету будалу?“ питао сам, прихватајући чувареву шалу са осмехом пуним разумевања.
„Али, сви су они свете будале,“ рекао је чувар, запањен.
„Оно што ми заиста треба јесте некаква благословена
проста душа...“
„Немој овде да пишаш, кретену!“ заурлао је чувар и на
брзину издеветао преступника. Сишао сам доле да потражим бла гословену просту душу; можда ми је то болесно
црвенкасто осветљење сметало, или ми је ра зноликост
фи зиономија и њихова имбецилност одвлачила пажњу, а
можда сам се заблокирао услед закрчености тог места,
шта год; углавном, нигде нисам могао да нађем свог Мареја
Марејича... Мој поглед се зауставио на високом момку старом око тридесет година. Седео је на клупи, са рукама на
боковима, и певао подругљивим фалсетом:
У пољу је бреза стајала

Сва олистала, стајала је
Хеј хај, хеј хај, стајала је.19
(прев. И. Медић)
Либрето опере Живот с идиотом (први
чин, дру га сцена):
ЈА (покушава да надгласа хор): Реците ми,
да ли имате неку свету будалу овде?
ЧУВАР (изненађен): Сваки од њих је света
будала.
ЈА: Хоћу да ка жем, желим бла гословену,
свету будалу...
ЧУ ВАР: Шта то радиш, пишаш, кретену?!
ЈА: И тако сам кре нуо да нађем све ту
будалу, али нешто ме спречило. Не знам
шта да окривим – да ли лоше осветљење
у згради, или сва та различита лудила и
болести предамном? Можда ме излудео
недостатак ва здуха. Морао сам да признам пораз. Јер моје свете буда ле овде
није било.
МЛА ДИЋ (леђима окренут публици): „У
пољу је бреза стајала, у пољу, олистала
бреза је стајала. Тра, ла, ла, бреза. Тра,
ла, ла, бреза. У пољу је бреза стајала...“
ЈА: Мој поглед се тада зауставио на високом момку старом око тридесет година.
Седео је мирно са рукама на боковима.
Изгледао је прилично људски, његово лице
је било узано, као и код нас осталих.20
Либрето опере Живот с идиотом (други чин, последња сцена):
Во ва игра са обез гла вље ним же ни ним
телом.
ХОР ПРИЈАТЕ ЉА (тј. лудака, прим. И.
М.): Убрзо се уморио. Ухватио је њено
тело за стопала и одвукао га низ степенице, према остави за смеће.
ЈА: Вова! Вова! Вова! Вова! Више никад
ни сам ви део тог чо ве ка. Чувар ме
поздравио као старог пријатеља. Запевао сам кроз зубе, на залним фалсетом:
„У пољу је бреза стајала.“21
(прев. И. Медић)
Шниткеова употреба ове песме у финалу предста вља оштру кри ти ку чи та ве
руске на ције, која је себи дозволила да је
за веду „идиоти“ попут Лењина и оста лих
кому нистичких идеолога. Као што смо
видели, у првом чину опере песму У пољу
је бреза стајала пева један од па цијената
у лудници, а затим се она ја вља и у за вршном ансамблу прота гониста. Да би прика зао њи хову људску, моралну и ду шевну
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дегенера цију, Шнитке дистортира песму,
те уместо у пара лелним терца ма Ја и Жена
певају у пара лелним тритонусима, дијатонску ска лу је за мени ла цело степена
лествица, а за то време Вова уба цу је своје
неартикулиса не упа дице Ех, ех! – што је
једини текст који он изговара у чита вој
опери. На са мом крају, сви прота гонисти
певају Ех, ех! у пра вој оргији лудила.
Рецепција опере Живот с идиотом била
је шаролика. Прва продукција, у Амстерда му 1992. године, била је донекле контроверзна услед тога што су редитељ и управа оперске куће инсистира ли на изра зито
ан тисовјетском ту мачењу овог дела, са
чиме се Шнитке и Па кровски нису слага ли. 22 На и ме, упркос оби љу ти пич но
руских референци, Шнитке је тврдио да
сатирична оштрица није усмерена са мо
на рачун кому низма и лењинизма, већ на
рачун сваке диктату ре.23 Међу тим, за падноевропски критичари који су у великом
броју присуствова ли премијери, једва су
дочека ли да ис хва ле оперу као критику
комуни зма, у којем су обични Руси би ли
заведени и уништени од стране безумних апсолутиста,24 а холандска штампа
је окарактериса ла ову оперу као реквијем
за Совјетски Савез. 25 Клаустро фо бична сценографија Па кровског подсе ти ла
је критичара Роналда Вајцма на на слику
Хијеронимуса Боша: Попут Боша, Шнитке може да замисли како изгледа пакао, са
свим најстрашнијим детаљима, без имало
жеље да тај хорор ублажи или рационализује [...] Морао сам да се суочим са многим
ружним истинама које бих радије избегао
да сам могао.26 Већ следеће године опера
је поста вљена у још три гра да – у Бечу,
Москви и Торину. Сва ки пут Шнитке је
био укљу чен у продукцију, али је изја вио
да је тек торинском поставком био у потпу ности за довољан.27
Што се ти че сним ка амстердамског
извођења опере Живот с идиотом, који је
објављен за дискографску кућу Sony Classical, критичар часописа The Gramophone
приметио је да је музички са држај опере
„танак“ и да читав дру ги чин делу је „збрзано“, те да су у њему мирнији моменти [...]
дочарани квазиромантичарском музиком
која не успева да одржи тензију неопходну у иоле комплекснијем делу.28 Насу прот
томе, у критици првог британског извођења опере Живот с идиотом, што је била
копродукција Енглеске националне опере
и Шкотске опере 1995. године, Вајцман је
на писао да је у опери Живот с идиотом
Шниткеов препознатљиви принцип комбиновања различитих стилова (такозвани „полистилизам“) префорсиран, што га
чини музички натегнутим.29 Крити 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.
Едвард Сикерсон осврнуо се на озлоглашеност ове опере и
нагласио да је британска публика очекива ла простоте на
сцени... пражњење црева, мастурбацију, сексуалне односе,
одсецање глава“ а уместо тога је добила циркус, вулгаран
стрип, порно цртани филм, као и труо парадајз бачен у
лице свим оним мученицима који су поверовали у совјетски сан.30 Овај критичар истакао је да Шниткеова музика
– опростите на вулгарности – са држи најбољу музику за
сексање још од Шостаковичеве Лејди Магбет, те да у свој
микс Шнитке убацује старе руске песме, од којих су неке
реминисциране са љубављу, а неке љутито пародиране.31
Он закљу чу је да опера Живот с идиотом предуго траје –
отприлике пола сата опере је вишак. Без обзира на то, као
сувенир из постсовјетске ере, ова опера већ представља
колекционарски примерак. Немогуће је да не саосећате са
помахниталим Ја који, након што је остао без свог дотадашњег живота, без жене, без достојанства, пева „лабудову
песму револуције“, а то је, ни мање ни више, него најпознатија руска песма свих времена, али овде грубо искривљена
и пародирана.32 Готово сви критичари сложили су се да ова
опера предста вља тријумф лошег укуса, што је, ка ко сам
већ истакла, и била Шниткеова на мера.
Премда је опера Живот с идиотом са свим својим идиосинкразија ма у великој мери чедо свог времена, на гра да ма
овенча на поставка ове опере од стра не Оперског и ба летског театра из Новосибирска (2003), затим, продук ција
из Мал меа (2005) и, најзад, прошлогодишња поставка у
Амстерда му, пока за ле су да ова опера нипошто није застарела. На мети Јерофејевљеве приповетке, на писа не током
ере Брежњевљеве стагна ције, а транспонова не у му зику
непосредно пред распад Совјетског Са веза, били су идиоти из доба кому низма; међу тим, Гена диј Рождественски је
приметио да би Вова такође могао бити Хитлер, или Са дам
Хусеин, или било који диктатор са фикс идејама.33 Можда
ће неке будуће продукције опере Живота с идиотом за менити Вовину маску Лењина маском Џорџа Бу ша, Бориса
Јељцина или Ким Џонг Уна. „Идиоти“ се мењају, али њи хова моћ да за веду и потчине масе остаје непромењена.
******

повлачи у ка пелу у оквиру дворца где се
исповеда. Хор мона ха пева De profundis,
и чини се да ће Ђезуалду бити опроштено јер је бранио част породице. Међу тим,
Ђезуалда, који полако губи разум, прогони плач његове кћеркице, те он умишља
да дете личи на Фабриција и да није његово. У напа ду лудила он граби дете и дрмуса га до смрти. Опера се за врша ва трагичним ма дрига лом.
Ђе зуалдо се састоји од седам сцена, са
прологом и епилогом који су компоновани за хор који пева пе тогласне ма дригале на латинском. Тиме Шнитке дочара ва
контекст ита лијанског 16. века и евоцира Ђезуалдово композиторско ствара лаштво, али се и на неки начин идентифику је са тра гичним композитором. Шнитке је био велемајстор стилских пастиша;
за потре бе своје филмске и позори шне
му зике компоновао је велики број симула ција барокних и класичних дела (неке
од њих је касније уврстио у своје „озбиљне“ партиту ре). Међу тим, он овде не компону је у стилу 16. века, већ са мо алудира
на ма дригалску тра дицију и на Ђе зуалдов екс пре сивни хромати зова ни стил,
који је био веома „модеран“ за то време.
Атмосферу проху ја лих векова дочара вају и оргу ље, црквена звона, као и ма ли
ансамбл на сцени који сви ра на старим
инстру ментима. Ђе зуал дов „лајтмотив“
за снован је на чистим и прекомерним
кварта ма. Једини цитат Ђезуалдове музике ја вља се у сцени његовог ла мента због
неузвра ћене љуба ви. У погледу дра матич-
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У раздо бљу од непу не две годи не између преми је ре
Живота с идиотом и трећег можда ног удара, који га је
за десио почетком 1994. године, Шнитке је ра дио на операма Повест о доктору Фаусту и Ђезуалдо. У њима Шнитке развија „немачку“ стра ну свог етничког и културног
иденти те та. Као што је често на гла ша ва но, он се чи тавог живота осећао одсеченим од немачке култу ре, којој
се дивио и којој је желео да припа да: међу тим, околности
живота у Совјетском Са везу учиниле су га „руским“ композитором.34 Од ове две опере, прва је премијеру дочека ла
Ђе зуалдо, коју је пору чи ла Бечка државна опера. И ову
поруџбину обезбедио је Ростропович, који је и дириговао
премијером 26. маја 1995. О престижности ове поруџбине
довољно говори податак да је, пре тога, последња поруџбина Бечке опере би ла Кшенекова опера Карло Пети из
1934. године (која није ни изведена, услед успона на цизма),
а последња светска премијера (али не и поруџбина) била је
Фон Ајнемова Сплетка и љубав према Шилеру, 1976. године.35 Шнитке је био посебно везан за Беч, град у којем је
провео неколико година као дечак, док је његов отац Хари,
новинар и преводилац, ра дио као совјетски дописник из
Беча. Шнитке је у овом гра ду почео да учи музику и осећао је ду ховну блискост са бечким композиторима, посебно са Густа вом Ма лером и Алба ном Бергом, који су му
сродни и стилски и ду ховно. Услед болести Шнитке није
успео да доврши партиту ру Ђезуалда, ма да је имао скициран кла вирски извод за четири последње сцене. Пошто се
датум премијере ближио, а због значаја чита вог дога ђаја
није било ни помена да се премијера отка же, Шниткеова
су пру га Ирина анга жова ла је композитора Марка-Аурела
Флороса да доврши последње четири сцене.36 На кон премијере, опера је још једном на кратко обновљена у Бечу,
крајем 2004, тј. поводом десетогодишњице од премијере;
режирао је Чезаре Лиеви, а дириговао Јун Меркл.
У опери Ђезуалдо Шнитке обра ђу је сличну тематику као
у Животу с идиотом: зло у људима, насилност људске природе, ужарене страсти, љубомору, неузвра ћену љубав, али
и губитак личне слободе, потчиња вање појединца колективу, те губитак разу ма који из тога происходи. Најва жније
од свега, Шнитке показу је на примеру Ђезуалда да је особа
која је у стању да ствара уметност, у стању и да почини најстра шније злочине, ако је сплет околности на то на веде.
Шнитке слободно тре тира податке из биографије Карла
Ђезуалда, принца од Венозе, који на почетку опере проводи дане свирајући лау ту, компону јући ма дрига ле, идући у
лов и уживајући у свом новом замку. На захтев своје породице он се жени својом мла дом рођаком Маријом Д‘ава лос,
која је пре тога већ била два пу та удата, а оба њена му жа
су стра да ла под сумњивим околностима. Марија је дубоки
и сензуални мецосопран, на трагу Кармен и Да лиле, жена
чијим поступцима ру ководе страсти и сексуална пожуда, која се не оба зире на моралне конвенције. Ђезуал до
показу је свој за мак невести, која је невољно ушла у брак.
Марија се убрзо за љубљу је у Фабриција, брата свог првог
су пру га. Њихову аферу разоктрива Ђезуалдов ујак. Ђезуалдо жели да реши новонаста лу ситуа цију, која је и лично
и породично-политички проблематична, тако што ће изазвати „несрећу у лову“, не би ли Марија и Фабрицио страда ли. Али, овај план пропа да, а њихова афера се наста вља.
Због тога Ђезуалдо унајмљу је пла ћене убице, који бру тално убијају љубавнике, али слу жавка успева да спаси Маријину бебу. И док кардинал истра жу је убиства, Ђезуалдо 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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ности, огољених и прена гла шених емоција, опера се наслања на тра дицију веризма,
ма да је му зички са држај, наравно, веома
разли чит. С дру ге стра не, ду бока ту га
која оба вија чита во дело прибли жа ва га
жанру реквијема или пасије. Са ма чињеница да се Шнитке више пу та суочио са
смрћу, да је после првог можда ног удара
био клинички мртав, а после трећег три
месеца у коми, довела је до тога да су га у
последњих десетак година ствара ла штва
опседа ле теме веза не за смрт, за ефемерност људског живота, за рај и па као, грех
и иску пљење. Овде можемо повући паралелу са позним Шо ста кови чем, чи ја је
му зика из последњих петнаестак година
живота подједнако мрачна и песимистична, ма да остварена нешто пријемчивијим
музичким језиком од Шниткеовог.
Услед сценске разу ђено сти Ђе зуалда,
саста вљеног из кратких, контрастних сцена, Шнитке је поку шао да оствари јединство чита ве опере музичким средствима,
која су ма хом у истом, експресионистичком тонусу од почетка до краја. Ма да је
критичар Tempa Роналд Вајцман био одушевљен овом опером,37 дру ги критичари
нису делили његов енту зија зам. На пример, Вил хелм Синковиц из бечког листа
Die Presse иста као је да је му зика за морно дисонантна, састављена од секундних
класте ра и скокова тритонуса. 38 Кристоф Иргехер из Wiener Zeitunga похва лио
је компактност сцена, али критиковао
мутне кластерске акорде који убијају драматичност.39 Оштрији је био крити чар
Доминик Трогер, који је рекао да је са мо
последњих два десетак мину та ове опере
вред но сценског извођења.40 Кри ти чар
лондонског Financial Timesa, Лари Лаш,
ис та као је: Пошто су у Бечкој државној
опери светске премијере нових дела права реткост, а поготово успешне светске
премијере, чини ми се да ова кућа осећа
обаве зу да сваке године постави барем
једно ново, за публику одбојно, дело да би
могли да кажу „ето, покушали смо да промовишемо савремену музику.“ […] Публика
је, за разлику од критичара, има ла привилегију да може да напусти театар за
време паузе и да оде и ради нешто корисно
или пријатно, на пример да промени песак
кућном љубимцу [...] Шнитке је написао
пуно занимљиве, иновативне музике. Али,
Ђезуалдо је само за доконе музикологе који
имају превише слободног времена.41 Незахвално је дати критички суд о овој опери,
с обзиром на околности у којима је настаја ла и на чињеницу да болесни Шнитке
није био у ста њу да доврши пар ти ту ру,
нити да присуству је проба ма и извођењима и унесе евентуалне корекције. У посто-

Слика бр. 4 – Андреј Исаков (Ја), Олга Колобова (Жена),
Живот с идиотом Алфреда Шниткеа у продукцији
Државног академског оперског и балетскот театра из
Новосибирска, редитељ Хенрик Барановски, 2013.
јећој форми, партиту ра Ђезуалда недвосмислено ука зу је
ка кве су биле композиторове интенције, али тешко да се
може сматрати довршеним делом.
******
Слична судбина за десила је и Шниткеову трећу оперу
Повест о доктору Јохану Фаусту, која је премијерно изведена свега месец да на на кон Ђе зуалда. Ма да је премијера Доктора Фауста одржа на у Хамбургу, где је Шнитке
живео, његово здравствено стање било је толико лоше да
није могао да присуству је овом дога ђају. Што се тиче статуса довршености ове опере, сачу ва ни кла вирски извод
и скице пока зу ју да је највећи део вокалних деоница био
компонован још пре Шниткеовог дру гог можданог удара,
тј. пре за вршетка опере Живот с идиотом (а као што сам
ра није споменула, трећи чин Доктора Фауста је већ био
довршен и изведен као кантата 1983. године). Шнитке је
почетком деведесетих преда но ра дио на опери о Фаусту,
јер се на дао да ће бити поста вљена у Франкфуртској опери, а на иницијативу Гарија Бертинија. Међу тим, ка да је
Бертини крајем 1991. на пустио ову оперску кућу, пројекат
је обуста вљен.42 Већ следеће године, на кон свих контроверзи које је изазвао Живот с идиотом, Хамбуршка опера се поново за интересова ла за на пу штену оперу композитора који је био настањен у њи ховом гра ду. На њи хову
иницијативу, Шнитке је почео да оркестрира партиту ру.
Међу тим, после трећег можданог удара више није могао да
учеству је у припрема ма за извођење, та ко да је диригент
Герд Албрехт „штри ховао“ оперу за премијеру, и то крајње ра дикално, с обзиром на то да је изба цио готово једну
трећину материја ла. У таквом, драстично окрњеном виду,
опера је изведена крајем ју на 1995. Снимак са овог извођења обја вљен је 1996,43 али више има историјски значај
него што заиста пру жа утисак о ква литету овог дела. Релативно скора шње лондонско извођење ове опере у оквиру
фестива ла Алфред Шнитке између два света, под упра вом
Вла димира Ју ровског (2009), такође није пру жило потпуну слику о овом делу.44 Да кле, попут Ђезуалда, ни опера
Повест о доктору Јохану Фаусту још увек није добила своју дефинитивну верзију нити узорну поставку и снимак.
Док сам Живот с идиотом означи ла као Шниткеову
„руску“ оперу, Повест о доктору Јохану Фаусту је његова

да затра жи помоћ од старог хришћа нина. Међу тим, Мефистофелес прети да ће
га убити и примора ва Фауста да потпише
нови уговор са „свемоћним богом Лу цифером“. Фаусту се привиђа Јелена Тројанска и ова визија убла жа ва његову патњу.
У последњем чину – првобитној кантати
– на кон 24 године Фауст чека Мефистофелеса да му узме ду шу. Он о томе обавешта ва своје ученике и они га моле да се
покаје, да спаси своју ду шу. Али, за разлику од Гетеове верзије Фауста, у којој доминирају теме иску пљења и покаја ња, овде
су Фаустове молитве уза лудне. Шнитке
умеће речи које је ком пози тор Адријан
Леверкин из Ма новог рома на употребио
у својој има гинарној Фауст-кантати: Ја
умирем као добар и као лош Хришћанин.
Добар, зато што се кајем; лош, зато што
знам да ће Ђаво узети моје тело. Вреди
на помену ти да се 1982. године, непосредно пре за вршетка кантате Будите трезвени и ра зумни, Шнитке – који је одгајан као
атеиста, а у мла дости се за интересовао за
разли чи та мистич ка учења – изнена да
„преобратио“ и покајао, те донео од лу ку
да се крсти у католичкој цркви. Тешко је
су здржати се од за кључка да се Шнитке,
вероватно подстак нут ра дом на кантати
о Фаусту, за иста упла шио ђа вола, уплашио за спас своје ду ше – а вероватно и за
спас ду ша свих Совјета који су одба цили
хришћанство и дру ге класичне религије,
као и моралне вредности које су оне пропа гира ле. Због тога, упркос „немачкости“
Шниткеове опере, те њеној имплицитној
кри ти ци морал ног су новрата немач ке
на ције у 20. веку, сматрам да се Повест
о доктору Јохану Фаусту може ту мачити и као парабола на живот под кому нистичком вла шћу, на одба цива ње Бога и

Фото: Светлана Бакушина

„немачка“ опера. Као што сам већ споменула, Шнитке се
у Русији увек осећао као стра нац, с љуба вљу се присећао
година проведених у Бечу, а немачка половина његове породице била му је култу ролошки и језички блиска. Шнитке је
себе сматрао настављачем велике немачке музичке тра диције, од Јохана Себастијана Ба ха до Карлхајнца Шток хаузена, и у многим својим делима проблематизовао је сопствену „немачкост“. У том смислу, најинтригантнија је Трећа
симфонија (1981), у којој Шнитке користи 28 моногра ма-лајтмотива немачких и аустријских композитора које је
сматрао својим претходницима.45 Међу тим, као што смо
видели на примеру опере Живот с идиотом, Шнитке није
могао у потпу ности да се апстра ху је од своје „руске школе“
и од наслоњености на руску тра дицију – од Глинке, преко
Петорке и Чајковског, до Стравинског и Шостаковича.
С дру ге стра не, Шнитке је чита вог живота био опседнут тематиком Фауста. За ни мљи во је да се његов први
„сусрет“ са Фаустом одиграо пу тем истоименог рома на
Томаса Ма на. По сопственом призна њу, Шнитке је први
пут читао овај роман као адолесцент, и то на немачком
је зи ку, а затим му се вра ћао барем пет пу та, у ра зним
животним фа за ма.46 Шниткеа је фасцини ра ла повест о
тра гичној судбини има гинарног композитора Адрија на
Леверкина – Ма нова парабола за пропаст чита ве немачке култу ре, коју је Шнитке толико ценио и волео. С дру ге
стра не, као полу-Јеврејин, Шнитке је саосећао са жртва ма
на цизма и стидео се те стра ховите мрље у немачкој историји. Тематика Фауста тако је поста ла симбол Шниткеовог
са мопрокла мова ног немачког идентите та, али и његове
са мокритике тог истог идентитета. Шта више, он је инсистирао на томе да његова опера буде изведена у Немачкој
и одбио је понуде неких европских оперских кућа које су
биле за интересова не за њу.
Поред Ма новог рома на, дру ги извор за његову оперу
би ла је најстарија верзија легенде о Фаусту, коју је 1587.
годи не обја вио Јохан Шпајз. Арха ич ни немач ки је зик
на којем је ова легенда за писа на био је близак Шниткеу
и ве зан за његов ет нички иденти тет. На и ме, породица
Шниткеове мајке Марије Фогел потица ла је из региона
уз реку Волгу, који је од 18. века био наста њен етничким
Нем цима; њих је ту насели ла царица Катарина Велика,
иначе и сâма Немица. Ова етничка гру па, тзв. Wolgadeutsche, за држа ла је арха ичан немачки дија лект из 18. века,
који је тако постао Шниткеов матерњи језик. Током година
живота у Бечу он је усвојио и аустријски дија лект, да би
тек у каснијем животном раздобљу уса вршио са времени
Hоchdeutsch.
Шнитке и његов либретиста Јирген Кехел са жели су оригиналну новелу од 96 погла вља у 30 компактних сцена. На
почетку опере, хор и наратор упознају пу блику са доктором Јоха ном Фаустом, „на да леко познатим ма гом и спиритистом“. Сцена приказу је његов први сусрет са ђа волом,
Мефистофелесом. Фауст пристаје да својом крвљу потпише пакт којим ће стећи зна ња и моћи које ниједан човек
ника да није имао, али ће заузврат на кон 24 године ђа волу
дати своју ду шу. У дру гом чину, Фауст тра жи од Мефистофелеса да му пока же рај и па као, што он и чини, ску па са
својим женским панда ном, Мефистофилијом (ова женска
верзија ђа вола је Шниткеова властита творевина, јер се она
не ја вља ни у Шпајзовој легенди нити у Ма новом роману). Мефистофелес и Мефистофи лија се ру гају Фаусту.
Шокиран разликом између раја и па кла, Фауст се спрема
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религије, што је довело до гу битка ду ховног и морал ног ком паса код пода ни ка
совјетског режима. У Шниткеовој кантати и опери Мефистофелес убија Фауста,
бу квал но му ки дају ћи тело на кома де.
Мефистофилија пева варљиви танго, који
је на говештен од са мог почетка чина, комбинован са алу зијом на Вагнеровог Тристана. Иначе, готово сва ка сцена у којој
се поја вљу је Фауст оби лу је алу зија ма на
Вагнера, тог пара дигматичног немачког
композитора; посебно су упечатљиве алузије на Вотанове интроспективне монологе и Амфортасове са моса жа љиве ла менте.
Фаустови ученици, који су се разбежа ли
при поја ви ђа вола, су тра дан се вра ћају и
прона лазе Фаустове раскома дане остатке.
Хор доноси поу ку пу блици да бу де трезвена и да се од у пре злу.
Ма да је опера Повест о доктору Јохану Фаусту, баш као и Живот с идиотом
и Ђезуалдо, лоцира на у одређен временски контекст, њена пору ка је универзална.
Суочен са сопственом смртношћу, композитор пору чу је да треба живе ти морално исправно и од у прети се иску шењима.
С дру ге стра не, он говори о моћи зла да
за веде и за луди масе; у интервјуу из 1988.
године рекао је: Ђаво је вечна демонска
фигура која се стално изнова појављује...
Људи су били опчињени Хитлеровим говорима... Милиони људи учествују у сатанском театру. Као да им неко навуче капуљачу преко очију, и тако их остави годинама, да не виде. Онда се коначно освесте,
отргну, схвате шта се десило и почну да
причају о томе. Мада су хуманистичке
иде је наводно тријум фова ле у 19. ве ку,
20. век је донео не за мисливе стра хоте.
Наступила је та ма, страшнија од било
чега у историји човечанства.47 Као што
смо видели, тему лабилности и поводљивости људске природе и њене немогућности да се од у пре злу Шнитке је обра дио
и у опера ма Живот с идиотом и Ђезуалдо, али и у дру гим значајним делима, као
што су Пер Гинт, Трећа симфонија и др.
У скла ду са Шниткеовим песимистичним
ви ђењем све та, про та гонисти његових
опера – Ја, Ђезуалдо и Фауст – не доживља вају просве тљење нити иску пљење,
већ се опере за врша вају њи ховом физичком и моралном пропа шћу.
Ма да је критичар Financial Timesa Ендру
Кларк тврдио да је Шниткеова трећа опера уједно најбоља... његова верзија Фауста
је значајан допринос савременом музичком
театру... она је приступачна али веома
оригинална, провокативна, забавна, спиритуална и овоземаљска у исти мах,48 не
можемо се отети утиску да је опера веома
неу једначена. Њен нају печатљивији сег-
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мент јесте трећи чин, од носно првобит на кантата, која
дочара ва Фаустово проклетство и су новрат у па као, на писа на у време док је композитор био још здрав и на врхунцу
ствара лачких сна га. Поједине сцене, попут демонског танга из трећег чина, могу да се мере са најбољим моментима
из Бергових опера. Треба на помену ти да је Шнитке веома
често користио тривијалне плесне жанрове за прика зива ње „апсолутног зла“ (у Ђезуалду то је тарантела која се
чу је у трену ци ма Маријине прељу бе, а у Фаусту танго,
који се као фикс идеја провлачи кроз многа Шниткеова
дела, укљу чу јући Први кончерто гросо и, наравно, Живот
с идиотом). Исту функ цију често за добија рок, џез или
ревијална му зика, која се у та квом, негативном контексту
поја вљу је у сцени у којој се Мефистофелес и Мефистофилија ру гају Фаусту, али и у Првој и Трећој симфонији и
многим дру гим Шниткеовим делима.49
За разлику од полистилистичног трећег чина, први и
дру ги чин опере Повест о доктору Јохану Фаусту остварени су у монотоном, реду кованом, мрачном стилу, карактеристичном за Шниткеове позне опусе ка да више није имао
физичке нити менталне сна ге да своје музичке визије уобличи на иоле комплекснији начин. Диригент Герд Албрехт,
који је ди риговао премијером, желео је да се ослободи,
по његовом мишљењу, слабијих од лома ка (или можда да
прикрије чињеницу да поједини одломци нису били добро
увежба ни, јер су неки резови на пра вљени свега три недеље пред премијеру!), али је тиме у великој мери оштетио
хронологију нара ције која се у овој опери, за разлику од
Живота с идиотом, за иста одвија хронолошки. Посебно је
оштећен дру ги чин, који треба да прика же 24 године Фаустовог живота, колико је трајао његов пакт са Мефистофелесом. Од 1214 линија текста у штампаном либрету, отпа ло
је чак 503 – отпри лике један сат му зике.50 Сви сегменти
који прика зу ју Фаустове аванту ре и ужива ње у грешним
за довољствима су ра дикално скра ћени, па се гу би утисак
о Фаусту – епику рејцу и сла достраснику, коме прекасно
сва не да је његових 24 година истекло и да ђа во дола зи по
своје. Критичар Роналд Вајцман иста као је да је у Албрехтовој верзији изостао Фаустов шок ка да види рај; да ље,
услед драстичног скра ћења опере није нам пружена шанса
да видимо колико је Фауст, тај син простог сељака, био
талентован као студент божанске науке, што Шнитке
прика зује на почетку, те како он, све више експерименти-

шући са окултним, не жели више ни да чује за Бога (...). Ово
је значајно јер пакт који Фауст склапа са Мефистофелесом подра зумева да су сада Фаустови непријатељи сви који
верују у Христа; да мора да одбаци своју хришћанску веру,
и да мора да се одупре искушењу да јој се врати.51 Отуда,
основна за мерка која се може упу тити Албрехтовој верзији опере односи се на чињеницу да његови резови у великој
мери нару ша вају Шниткеову ба зично телеолошко-морализаторску концепцију.
У коначном збиру, врло је тешко дати објективну процену Шниткеових опера, јер ниједну од њих композитор
није сам довршио, нити су његове оригиналне интенције
поштоване приликом извођења и снимања. За иста је велика штета што се у опера ма врло јасно огледа Шниткеово
физичко и интелектуално пропа дање услед болести; ма да
се он свим си ла ма тру дио да одржи исти ниво продуктивности као пре болести, очигледно је да није успевао.
Посебно опере Ђезуалдо и Повест о доктору Јохану Фаусту заслу жу ју детаљну ревизију и рестау ра цију, да би се
Шниткеове ду боко тра гичне визије и његова осуда слабости и поводљивости људске природе суочене са апсолутним злом, предста виле пу блици на пра ви начин.

* Скице објављене у примерима 1а–1г су из рукописне заоставштине Алфреда Шниткеа у Џулијардовој рукописној колецији (The Juilliard Manuscript Collection). Све су репродуковане
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
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,
the hyper-productive Schnittke continued to compose prolifically.
Hence his late output contains no less than three operas: Life with an
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 influenced 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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