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Апстракт
У овом раду разматрам различите поставке и шаролику рецепцију 
опере Живот с идиотом [рус. Жизнь с идиотом], коју је компоно-
вао Алфред Шнитке (1934–1998) на либрето Виктора Јерофејева 
(р. 1947). Намера ми је да установим да ли Шниткеова критика 
комунизма, презентована у овој опери, може да кореспондира са да-
нашњим тренутком, или је у потпуности превазиђена. Мој је аргу-
мент да, иако је ова опера недвосмислено продукт времена у којем је 
настала (а то је раздобље распада Совјетског Савеза), она је ипак 
отворена за различита режијска и критичка тумачења. Три основна 
начина „осавремењивања” ове опере јесу: претварање лика Вове (који 
је у првим поставкама пародирао Лењина) у универзалнији симбол 
зла и диктатуре; затим, инсистирање на визуелном спектаклу, који 
не мора бити засићен совјетском иконографијом, као и на бизарним 
и сексуално експлицитним елементима овог дела; најзад, фокусирање 
на лик безименог наратора ове опере (Ја), типичног совјетског инте-
лектуалца, који страда сопственом кривицом, јер дозвољава да буде 
заведен од стране „идиота”.
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Увод

У опери Живот с идиотом [рус. Жизнь с идиотом] руског композитора 
немачко-јеврејског порекла Алфреда Шниткеа (1934–1998) која је пре-
мијерно изведена 1992. године, аутор је изнео критику комунизма и жи-
вота под диктатуром. Иако је од тог догађаја прошло више од двадесет 
година, питање које интригира је – да ли је начин на који је ова тема 
представљена данас у потпуности превазиђен, или ово дело ипак може 
да трансцендира историјски контекст у којем је настало и да комуници-
ра са данашњим слушаоцима и гледаоцима.

Годину 1990. обележила су два значајна догађаја у Шниткеовом живо-
ту: најпре, његово одбијање да прими „Лењинову награду”, једно од нај-
већих државних признања у Совјетском Савезу, а затим и његов трајни 
одлазак из земље. У отвореном писму које је упутио комитету за доделу 
„Лењинове награде”, Шнитке је навео разлоге због којих је одбио награ-
ду. Наиме, он је истакао да је увођење вишепартијског система у Совјет-
ском Савезу довело до преиспитивања статуса историјских фигура по-
пут Владимира Иљича Лењина, које више нису сагледаване као симболи 
одређених епоха, већ као обична људска бића, са врлинама и манама. 
(Шнитке 2002: 41; видети такође Холопова 2008: 197) Шнитке је навео 
да је Лењин, упркос свом неоспорном историјском значају, заступао ин-
тересе само једне партије – комунистичке – те да његово деловање не 
кореспондира са ситуацијом у којој се земља нашла (Шнитке 2002: 41). 
Композитор је такође додао: „Нисам у могућности да прихватим ову 
награду, ако ни због чега другог, а оно зато што је Лењин био атеиста, а 
ја сам верник” (Исто). Треба додати и да је, у то време, Шнитке увелико 
планирао свој одлазак из земље; поред тога, он је тада већ радио на опе-
ри у којој је изложио критици и пародији управо Лењина као историјс-
ку фигуру и комунизам као идеологију коју је он симболизовао. 

Свега неколико месеци након овог догађаја, који је „подигао пуно праши-
не” у руској културној јавности, Шнитке се трајно настанио у Хамбургу. 
На овакав корак превасходно га је охрабрила подршка коју је добио од 
Јиргена Кехла (Jürgen Köchel), директора издавачке куће „Ханс Зикорски” 
(Hans Sikorski) која је објављивала и дистрибуирала Шниткеове партиту-
ре на Западу. Поред тога, значајну препоруку добио је и од Ђерђа Лиге-
тија (György Ligeti), мађарско-румунског композитора настањеног у СР 
Немачкој још од педесетих година 20. века, који је у том тренутку одлазио 
у пензију са места професора композиције на Високој школи за музику и 
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позориште у Хамбургу, те је позвао Шниткеа да га на том месту замени. 
Међутим, Шнитке се дуже време борио са болешћу крвних судова; свој 
први мождани удар доживео је 1985. године, и чак је три пута проглаша-
ван клинички мртвим, пре него што се у потпуности опоравио. Нажа-
лост, свега неколико месеци по пресељењу у Немачку доживео је други 
мождани удар, од којег се опорављао неколико месеци. 

Без обзира на здравствене проблеме, хиперпродуктивни Шнитке на-
ставио је да ради несмањеним темпом, те је за свега три године ком-
поновао чак три опере: Живот с идиотом (1990–91, на либрето Вик-
тора Јерофејева; премијерно изведена 1992. године у Амстердаму), 
Ђезуалдо (Gesualdo, 1993–94, на либрето Рихарда Блетшахера [Richard 
Bletshchacher]; премијерно изведена 1995. године у Бечу) и Повест о до-
ктору Јохану Фаусту (Historia von D. Johann Fausten, 1983–94, на либ-
рето самог Шниткеа и Јиргена Кехла, потписаног псеудонимом Јерг 
Моргенштерн [Jörg Morgenstern]; премијерно изведена 1995. године у 
Хамбургу). Међутим, док је компоновање Живота с идиотом успорио 
Шниткеов други мождани удар, током рада на операма Ђезуалдо и По-
вест о доктору Јохану Фаусту композитор је претрпео и трећи, који 
га је трајно онеспособио. Да не би дошло до отказивања премијера, те 
две опере довршавали су његови блиски сарадници, а затим их додатно 
прекрајали диригенти и редитељи. Услед ових неповољних околности, 
све три опере прилично су неуједначене, те се ни за једну не може рећи 
да у потпуности отелотворује композиторову почетну замисао. У том 
смислу, оперу Живот с идиотом можемо сматрати најдовршенијом, док 
је опера Повест о доктору Јохану Фаусту нарочито драстично оштеће-
на накнадним интервенцијама.

Живот с идиотом – генеза, различите поставке, рецепција

Премда је Шнитке још осамдесетих година 20. века започео рад на опе-
ри о Фаусту, стицајем околности Живот с идиотом је први доспео на 
позорницу. Поруџбину за ово дело обезбедио је прослављени руски ви-
олончелиста Мстислав Ростропович (1927–2007), који је још средином 
седамдесетих година пребегао на Запад, али је наставио да неуморно 
пропагира стваралаштво својих совјетских савременика, те је искорис-
тио свој углед и ауторитет да убеди управу оперске куће у Амстерда-
му да поручи оперу од Шниткеа. Као основа за либрето послужила је 
истоимена приповетка Виктора Јерофејева (р. 1947), објављена 1980. 
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године. Била је то горка сатира на живот у Совјетском Савезу током 
дугих година Брежњевљеве „стагнације”. Безимени протагониста и на-
ратор Јерофејевљеве приче (и, касније, опере), означен личном замени-
цом Ја [рус. Я], и његова безимена Жена јесу безлични, бескарактерни 
совјетски интелектуалци, који у слободно време читају Марсела Пруста 
(Marcel Proust). Међутим, због своје „индиферентности” они бивају ка-
жњени (од стране неименованог ауторитета), те су принуђени да у свој 
дом приме – лудака. Ја одлази у душевну болницу да изабере „свету бу-
далу, националну по форми и садржају”, те одлучује да „усвоји” лудака 
по имену Вова, што је уобичајени руски надимак за име „Владимир”. 
Поред тога, у првим поставкама опере, о којима ће касније бити речи, 
Вова визуелно подсећа на Лењина. Премда је Вова потпуно неартику-
лисан (једино што изговара и пева током читаве представе јесте „Ех! 
Еех!”, било у виду говорног певања, било у форми карикирано-мелиз-
матичних мелодијских флоскула), а његово понашање очигледно ма-
нијакално, он успева да заведе обоје супружника. Опера садржи сцене 
љубоморних испада, бруталног пребијања, силовања, истополног секса, 
а у другом чину Вова убија Жену тако што јој одсеца главу баштенским 
маказама. На завршетку опере, Ја у потпуности губи разум, те и он за-
вршава у лудници. 

Књижевни критичар Андреј Курков истакао је да су Јерофејевљеве 
приче у којима обитавају „идиоти према којима читалац не осећа ни-
какав афинитет, емпатију, или барем радозналост” (Кurkov 2005) биле 
реакција на совјетску соцреалистичку прозу и њену „потпуно нереал-
ну, пренаглашено позитивну слику свакодневног живота... Јерофејев 
је, пак, писао негативне бајке којима се побунио против ове књижев-
нe лажи” (Исто). Још једна критичарка, Вирџинија Раундинг (Virginia 
Rounding), истакла је да Јерофејев „пише у име просечних, збуњених 
Руса, који не знају пуно о политици и историји. Све што знају јесте да 
су се правила свакодневног живота променила у односу на она која су 
важила у време њиховог одрастања, али и да ће се колико сутра поново 
променити” (Rounding 2005). 

Јерофејевљева прича привукла је Шниткеа јер су у њој примењене 
„сложене технике укрштене и испрекидане нарације, готово филмска 
монтажа кадрова, флешбекови и нагле промене перспективе” (Köchel 
1992: 15). Шниткеов властити композициони метод, назван полисти-
листичним, у којем суперпонирање и интеракција различитих стило-
ва представљају основни градивни материјал, при чему сваки стилски 
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артефакт има јасну миметичку и драматуршку функцију (Медић 2014: 
103), има пуно сродности са Јерофејевљевим приповедачким поступ-
ком. Отуда не изненађује да је Шнитке још почетком осамдесетих го-
дина 20. века, када је присуствовао првом читању Јерофејевљеве при-
поветке (које је организовано ван званичних институција, које су биле 
на мети цензора), схватио да би приповетка Живот с идиотом могла 
да се адаптира у оперски либрето. Међутим, пошто је Шнитке, попут 
Јерофејева, важио за авангардног и „ризичног” ствараоца, који није био 
близак комунистичкој партократији, није могао да се нада да ће ика-
да добити прилику да му се изведе опера у Москви или неком другом 
совјетском центру – наиме, овакве престижне (и скупе) поруџбине биле 
су резервисане само за композиторе блиске режиму, без обзира на њи-
хове реалне стваралачке могућности. Због тога је Шнитке своју шансу 
дочекао тек десетак година касније, и то у иностранству. Треба истаћи 
да се Јерофејевљева критика комунизма, стагнације и Лењиновог култа 
личности за тих десетак година није „убајатила”; штавише, испостави-
ло се да је веома применљива и на ситуацију после перестројке, а пред 
сам распад Совјетског Савеза и целокупног Источног блока. Шнитке 
и Ростропович претпоставили су да би Јерофејевљева критика живота 
под совјетском диктатуром могла да има добру прођу на Западу, и ис-
поставило се да је њихова процена била тачна.

Шнитке је успешно пренео Јерофејевљеву сложену наративну структу-
ру у готово шизофреничну и веома насилну партитуру, чиме је пред за-
падноевропским слушаоцима потврдио своју репутацију композитора 
лошег укуса, који је на крајње неувијен начин спајао неспојиво. Мада су 
многи критичари на Западу пожурили да констатују да у опери Живот 
с идиотом Шнитке одбацује своју „рускост”, те се разрачунава са го-
динама које је проживео у Совјетском Савезу, Живот с идиотом је за-
право Шниткеова „најрускија” опера, како у смислу теме којом се бави, 
тако и у погледу наслањања на богату ризницу руске културе – не само 
музике, него и књижевности, театра и филма. Либрето опере, баш као 
и Јерофејевљева приповетка из које је настао, садржи бројне референ-
це на значајна остварења руске књижевности, те проналазимо цитате и 
парафразе Пушкина, Достојевског, Гогоља, Хармса, Ахматове и других 
(видети: Lukomsky 1999; Slutskaya-Levine 2008; Медић 2013). Британски 
музички критичар Џерард МекБурни (Gerard McBurney) истиче да Је-
рофејев изврће руглу типично совјетски „умољчано-бирократски језик 
лицемерја и лажног оптимизма, језик насловних страна журнала Прав-
да и Известия, језик првомајских говоранција испуњен Лењиновим по-
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лузаборављеним фразама, бизарно истргнутим из њиховог оригинал-
ног контекста” (McBurney 1995: 381).

Упркос контроверзама које су је пратиле, опера Живот с идиотом уско-
ро је постављена у бројним оперским кућама широм света, те се може 
сматрати једним од Шниткеових најуспешнијих дела. Након премијере 
и неколико реприза одржаних у Амстердаму у априлу 1992. године, пос-
тављена је у Бечу (1993), Москви (1993), Торину (1993), Дрездену (1994), 
Буенос Аиресу (1995, московска продукција), Лондону (1995, копродук-
ција са оперском кућом из Глазгова; поред Лондона и Глазгова, извођена 
је у Единбургу и Њукаслу), Новосибирску (2003; копродукција са фес-
тивалом Година руске културе у Немачкој; такође извођена у Берлину, 
Хамбургу, Минхену и Магдебургу), Малмеу (2004; такође извођена у Ко-
пенхагену) и поново у Амстердаму (2011). Паралелно с тим, било је не-
колико, мање или више успешних драмских адаптација Јерофејевљеве 
приповетке, које нису користиле Шниткеову музику; на пример, само у 
Великој Британији драма Живот с идиотом је постављена три пута – у 
Единбургу (1997), Лондону (2001) и поново у Лондону (2005).

Рецепција опере Живот с идиотом била је шаролика. Премијерну пос-
тавку у Амстердаму пратиле су бројне контроверзе, јер је управа Опе-
ре на челу са директором Пјером Аудијем (Pierre Audi) инсистирала на 
блатантно анти-совјетском и анти-лењинистичком сценском тумачењу 
овог дела, што се није у потпуности подударало са идејама руског про-
дукцијског тима којег су, поред Шниткеа, Јерофејева и Ростроповича (у 
улози диригента) чинили још и сликар, некадашњи дисидент Иља Ка-
баков (р. 1933), коме је била поверена сценографија, као и легендарни, 
у том тренутку осамдесетогодишњи редитељ Борис Пакровски (1912–
2009), дугогодишњи директор Опере московског Баљшој театра, који 
се прославио раскошним представама рађеним у традицији реализма, 
попут првe поставке опере Рат и мир Сергеја Прокофјева давне 1946. 
године. Ауторски тим представе Живот с идиотом на крају је услишио 
жељу менаџмента Опере, те је на сцени, као и на пратећем материјалу 
(постер, програмска књижица) доминирала црвена боја заставе Совјет-
ског Савеза, а тамнопути тенор Хауард Хаскин (Howard Haskin) у уло-
зи Вове носио је маску тако да визуелно подсећа на Лењина (ћелав, са 
риђом брадицом, лица обојеног у бело). Према Валентини Холоповој 
и Јиргену Кехлу, Шнитке и Пакровски били су против оваквог сценс-
ког решења јер нису желели да своју сатиричну жаоку усмере само ка 
Лењину, већ ка свакој врсти диктатуре (Холопова 2008: 200; Köchel 1992: 
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15). Диригент Ростропович је, са своје стране, признао да Вова треба да 
личи на Лењина, те је додао: „У овој опери увек видим прошлост своје 
домовине” (наведено према: Rockwell 1992); међутим, он је делио жељу 
Шниткеа и Пакровског да порука опере буде универзалнија: „Вова је 
такође Хитлер или Садам Хусеин – било који диктатор са фикс идејама” 
(Исто).

С друге стране, критичари са Запада који су присуствовали премијери 
једва су дочекали да ову оперу окарактеришу као „реквијем за Совјетс-
ки Савез” и као „критику комунизма у којој је обичне грађане завела и 
уништила безумна системска мономанија” (Rockwell 1992). Њујоршки 
критичар Алекс Рос (Alex Ross) написао је: „Током последњих двадесет 
и пет година, композитори који су деловали у земљи која се распала 
на Русију и друге републике, говорили су одређеним ’гласом’ који сада 
отелотворује неумитну пропаст Злог Царства [...] [Али док] сви компо-
зитори на неки начин коментаришу епоху у којој живе, неки то чине у 
већој мери; [а] Шнитке је сасвим посебан случај” (Ross 1992).

Критичари попут Мајкла Дејвидсона (Michael Davidson) указали су на 
стилске разлике између првог и другог чина опере: „Први чин доноси 
праву ерупцију хаотичне енергије, вокалне и оркестарске варнице лете 
у свим правцима, док је други чин интимнији и мање френетичан. Не-
кима је музика другог чина деловала танко и не нарочито инспирисано, 
али такве реакције се вероватно могу објаснити заслепљујућим дејством 
првог чина, у којем је продукција била толико убедљива да је сваки иоле 
пријемчивији слушалац неумитно увучен у то лудило” (Davidson 1992: 
966). Без обзира на све, амстердамска премијера проглашена је за зна-
чајан и неоспорно успешан културни догађај: „У тумачењу Холандског 
музичког позоришта, пред публиком у којој су се налазили Краљица 
Беатрикс и Принц Клаус, ова надреална, често гротескна и сексуално 
експлицитна опера испраћена је стојећим овацијама” (Rockwell 1992).

Већ следеће, 1993. године, опера је постављена у Бечу, Москви и Торину. 
Премда је Шнитке сваки пут био укључен у продукцију, тек је торин-
ском представом био у потпуности задовољан (Холопова 2008: 200). 
Московска продукција била је знатно проблематичнија; још пре саме 
премијере, Јерофејев и остатак тима били су забринути како ће опера 
бити прихваћена у конзервативној Русији: „Мислим да ће ова опера шо-
кирати људе у Русији. Када сам је понудио Баљшој театру, одговорили 
су ми да су они превише большой [велики, значајни – прим. И. М.] за 
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њу” (наведено према: Rockwell 1992). Због тога је опера постављена у 
Московском камерном музичком театру. С обзиром на то да компле-
тан press clipping са московске премијере (одржане 30. јуна 1993.), који 
се чува у Голдсмитс (Goldsmiths) колеџу Универзитета у Лондону, тре-
нутно није доступан истраживачима, услед привременог затварања та-
мошњег Центра за руску музику, ослањаћемо се на сведочења музичких 
писаца који су описивали реакције публике и уметничке јавности. Џе-
рард МекБурни (Gerard Mc Burney) истиче да су поједини московски 
кругови изразито негативно одреаговали на ову оперу (McBurney 1995). 
Холопова такође сведочи да су се у Москви могле чути неке веома ошт-
ре реакције на ову оперу, а многи музички посленици су је критиковали: 
„Упркос неоспорном редитељском и певачком мајсторству, опера је била 
толико мрачна и негативно интонирана да је ово црнило у потпуности 
засенило естетски доживљај” (Холопова 2008: 200). Холопова је такође 
приметила музичко „истањивање” другог чина, што је протумачила као 
плаћање данка композиторовој тешкој болести (Исто). Московска про-
дукција је на гостовањима доживела бољи пријем него у самој Москви: 
на пример, поводом извођења у Буенос Аиресу, главном граду Арген-
тине, критичар Едуардо Арноси (Eduardo Arnosi) је написао: „Био је то 
потпуни тријумф. Политичка сатира је убојита, а подједнако поража-
вајуће је страдалништво централног пара” (Arnosi 1995: 178).

И док је торинска продукција (премијерно изведена 10. септембра 1993) 
коначно задовољила композитора и руски део продукцијског тима, исто 
се не може рећи за публику. Критичар Ђорђо Гварлеци (Giorgio Guarlezi) 
је истакао да опера није примљена ни изблиза тако ентузијастично као у 
Амстердаму, а разлог за млак пријем пронашао је у чињеници да „текст 
није био разумљив слушаоцима који не знају руски језик (дакле, прак-
тично читавој публици), а музика није била довољно убедљива да би 
то надоместила” (Guarlezi 1994: 216). Међутим, док је Гварлеци, попут 
Холопове и Дејвидсона, уочио разлике између два чина, њему се више 
допао други чин: „Први чин обилује френетичним динамизмом, али је 
у коначном збиру површан; други чин је краћи и трезвенији у изразу, 
са трагичним, песимистичним финалом које подсећа на Живот раз-
вратника [The Rake’s Progress, oпера Игора Стравинског из 1951. године 
– прим. И. М.]” (Guarlezi 1994: 215).

Реакције на лондонску продукцију Живота с идиотом, постављену 
1995. године у дворани Колисеум, а у извођењу Енглеске националне 
опере, биле су крајње подељене. Премијеру су пратили бројни технички 
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проблеми, сценографија није функционисала, а само извођење претило 
је да склизне у „хаос уместо музике”, да се послужимо чувеном квали-
фикацијом упућеном Шостаковичевој опери Лејди Магбет мсценског 
округа на страницама журнала Правда. Упркос техничким проблеми-
ма, већина британских критичара позитивно је оценила креацију реди-
теља Џонатана Мура (Jonathan Moore), док су оштрије оцене изречене 
на рачун Шниткеове музике, мада су се критичари углавном слагали да 
је урнебесно смешна: „Шниткеова музика за сексање је најбоља још од 
времена Шостаковичеве Лејди Магбет” (Seckerson 1995); „Публика на 
премијери је била одушевљена, те је на многа посебно луда дешавања 
на сцени реаговала громогласним смехом, који се ретко може чути у 
Колисеуму” (Аllison 1995: 99). Критичари су коментарисали и Мурову 
режијску поставку која је, с једне стране, била засићена типично совјет-
ском иконографијом, док је, с друге стране, (пре)наглашавала намерну 
сировост и вулгарност Шниткеове опере: „Духовита инсценација Џона-
тана Мура је делимично циркуска представа, делимично порнографски 
стрип...” (Seckerson 1995); „Тријумф лошег укуса” (Canning 1995); „Ху-
мор се меша са хорором” (Morrison 1995); „Ова представа има све: вео-
ма инвентивну и духовиту партитуру, сјајне визуелне ефекте, одличну 
глуму, још боље певање и савремену тематику у којој се прожимају по-
литичка наивност и сексуална фрустрираност” (Kennedy 1995). С друге 
стране, клаустрофобична сценографија подсетила је критичара Роналда 
Вајцмана (Ronald Weitzman) на слике Хијеронимуса Боша (Hieronimus 
Bosch): „Попут Боша, Шнитке може да замисли како изгледа Пакао, са 
свим најодурнијим детаљима” (Weitzman 1995).

Што се тиче политичког садржаја опере, Едвард Секерсон (Edward 
Seckerson) је истакао да ова опера раскринкава све совјетске табуе, те 
да она представља шамар у лице „свим оним несрећницима који су по-
веровали у совјетски сан” (Seckerson 1995). Џон Алисон (John Allison) је 
имао замерки на либрето, али и на сценску поставку: „Приповетка Вик-
тора Јерофејева је сигурно узбуркала духове када је дистрибуирана по-
четком осамдесетих година, али данас је изгубила на убојитости [...] Као 
сатиричан поглед на совјетско друштво, Живот с идиотом не захтева 
плакатну продукцију у којој је Вова маскиран тако да личи на Лењина (а 
то је овде био случај), нити сцена треба да личи на закрчени московски 
стан [...] Мур и Блајт [Blight] очигледно нису имали поверења у публи-
ку јер су сцену претрпали означитељима који просто вриште ’Русија’!” 
(Allison 1995: 724).
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Веома добро тумачење ове опере дао је Џерард МекБурни: „На једном 
нивоу Живот с идиотом је политички иступ [...] Шнитке охрабрује овак-
ву интерпретацију тако што упреда мрежу цитата у оркестарско ткиво 
ове драме. Посебно у другом чину, наилазимо на велики број револуци-
онарних песама из различитих историјских раздобља, али свака од њих 
има посебно значење за људе одгајене у Совјетском Савезу” (McBurney 
1995: 382). Премда је МекБурни признао да западни слушаоци не могу 
да „похватају” све ове референце, истакао је да „сатирична жаока није 
усмерена ка Вови, колико год да је његово понашање монструозно, већ 
према наратору Ја. Све што нам Ја говори о себи служи да појача утисак 
да он припада том специфичном слоју друштва, руској ’интелигенцији’ 
(баш као и Шнитке и Јерофејев). Песник и композитор имају на уму [...] 
припаднике интелигенције који се сада суочавају са собом, батргају се и 
покушавају да се ослободе осећања да су били саучесници” (McBurney 
1995: 382-384). Сам Јерофејев је истакао да Вова није крив: „Он је само 
радио свој посао – убијао и уништавао... Криви су људи који су му то 
допустили. Свако бира свог идиота” (наведено према McBurney 1995: 
384).

Након извођења у четири британска града, ова опера више није пос-
тављана у овој земљи, али је било драмских адаптација, које, међутим, 
нису наишле на добар пријем. На пример, продукција лондонског Гејт 
театра (2001) у режији Бена Харисона (Ben Harrison) покушала је да 
лику Вове дода додатну димензију анархичног ослободиоца, очигледно 
инспирисаног ликом Тајлера Дурдена (Tyler Durden) из чувеног фил-
ма Борилачки клуб (Fight Club, 1999) Дејвида Финчера (David Fincher). 
Међутим, као што је приметио критичар Мајкл Билингтон (Michael 
Billington), редитељ је на сцену извео један отуђен брачни пар, у којем је 
супруг државни службеник, а обоје супружника „у жељи да из свог жи-
вота елиминишу неред, негирају своје инстикте. У овом читању, Вова 
постаје или фројдовски id, или деструктивна сила која симболизује по-
тиснуте нагоне супружника. Међутим, логика Јерофејевљевог наратива 
не подаје се лако овом наметнутом значењу. Вова треба да представља 
физичку претњу, лудака који касапи маказама; то се поклапа са ори-
гиналним политичким контекстом Јерофејевљеве приче, али не и са 
концепцијом лика Вове као ослободиоца [...] Не можемо да прихватимо 
убилачки анархизам као ослобађајући” (Billington 2001). 

За разлику од контроверзне московске продукције из 1993. године, 
друга руска продукција Живота с идиотом, постављена 2003. годи-
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не у Опери у Новосибирску, у режији некадашњег пољског дисидента 
Хенрика Барановског (Henryk Baranowski), побрала је сјајне критике и 
чак је добила награду „Златна маска” за најбољу оперску представу у 
2003. години. Ова представа, реализована у сарадњи са немачком про-
дукцијском кућом Hahn Produktion, уврштена је у програм фестивала 
Година руске културе у Немачкој, који је обухватио преко 350 догађаја, 
те је проглашена врхунцем музичког дела фестивала, упркос томе што 
је била забрањена за млађе од 18 година због експлицитног садржаја 
(Анон., Вечерњи Новосибирск, 2003). 

Редитељ Барановски сматрао је да је Живот с идиотом камерна опера; 
пошто Велика сцена театра у Новосибирску није била сасвим погодна 
за реализацију његове визије, редитељ је одлучио да и оркестар и пуб-
лика буду на самој сцени, те да, на неки начин, постану „саучесници” 
сценског дешавања. Сценографијом су доминирале безбројне насловне 
странице журнала Правда; према речима критичара Кита Бејкера (Kit 
Baker), „прошлост и садашњост преплитале су се у низу флешбекова 
који су нас враћали у фантазмагоричну совјетску прошлост” (Baker 
2003: 1244). Поједине сцене одвијају се у затвору и у лудници; у једној 
сцени, манијакални Вова, који визуелно више не подсећа на Лењина, 
поставља Лењинову одсечену главу на пањ брезовог стабла, поред Же-
нине главе, али и поред нанизаних глава других деспота: Адолфа Хитле-
ра, Јосифа Стаљина, Садама Хусеина, Џорџа Буша млађег, Јасера Арафа-
та и Фидела Кастра. Можемо приметити да је овакво сценско решење у 
сагласности са првобитном интенцијом Шниткеа и Ростроповича, који 
су стављали знак једнакости између Лењина и других диктатора.

Критичарка Елена Третјакова констатовала је: „Премда се може учини-
ти да је ово прича о прошлости, додуше скорашњој, половина ових по-
литичких фигура су заправо и даље у животу, и даље су на власти, и још 
увек их се народ плаши, не само у Русији” (Третьякова 2003). Сам Јеро-
фејев је посведочио да је „прво извођење у Новосибирску изазвало од-
ређену збуњеност. Било је тешко превазићи тренутно ментално стање 
нације и слављење Бога” (наведено према: Анон. 2004). Руски критича-
ри истакли су да је публици било тешко да се навикне на псовке и друге 
простоте на сцени. С друге стране, када је та иста продукција извођена 
у четири немачка града, критичар руског портала NewsInfo приметио је 
да је „публика била отворена и благонаклона од првог тренутка” (Анон. 
2004) и нимало узнемирена овим оперским „светогрђем”. На сличан, 
повољан пријем наишла је и наградама овенчана, иако подједнако бру-
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тална и сексуално експлицитна продукција Живота с идиотом из 2004. 
године, реализована у Опери у Малмеу (Шведска). 

Деветнаест година након премијере, Амстердам је поново био место 
нове поставке Живота с идиотом, уприличене поводом прославе јуби-
леја Холандске опере, али сада у радикално другачијем тумачењу младог 
редитеља Флориса Висера (Floris Visser). Редитељ је драстично окрњио 
партитуру јер су у његовој концепцији Ја и Жена говорне улоге, док је 
једино Вова задржао своју певану деоницу и гротескне мелизме „Еех!”. 
Поред тога, Ја и Жена говоре на холандском језику, док су сва претходна 
извођења била на руском; сценска поставка је апстрактна, глумци носе 
свакодневну одећу. Уместо политичке алегорије, Висер се опредељује да 
акценат стави на други слој Јерофејевљевог текста, наиме на отуђеност, 
дезинтеграцију породице, разоткривање потиснутих сексуалних наго-
на који наводе протагонисте на насиље и перверзије.

Закључак

Премда је Живот с идиотом – према речима Бориса Пакровског „прва 
и последња совјетска опера” (наведено према Allison 1995: 721) – у ве-
ликој мери чедо времена у којем је настала, њу је ипак могуће тумачити 
на различите начине, те је ни у ком случају не можемо сматрати „за-
старелом”. Јерофејевљева оригинална приповетка успешно је истргнута 
из раздобља Брежњевљеве „стагнације” и пренета у контекст распада 
Совјетског Савеза. Шниткеова опера надживела је геополитичке про-
мене у последњих двадесетак година, те је имала више успешних пос-
тавки и на Истоку и на Западу, у различитим друштвено-политичким 
контекстима и пред публиком различитог предзнања и предубеђења. 

Можемо сумирати да су основне стратегије којима су прибегавали ре-
дитељи, не би ли ову сторију учинили релевантнијом и занимљивијом 
савременој публици, обухватале: најпре, удаљавање од експлицитног 
пародирања Лењина и комунизма у правцу позиционирања лика Вове 
као универзалнијег означитења зла и диктатуре. Поред тога, ова опера 
пружа обиље могућности за произвођење визуелног спектакла, без об-
зира на то да ли се сценска поставка наслања на совјетску иконографију 
или не. Као што смо видели, поједини редитељи више су се бавили поли-
тичким контекстом, док су други инсистирали на смешним, бизарним, 
вулгарним, сексуално експлицитним и потенцијално шокантним еле-
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ментима ове опере. Најзад, једна од стратегија за осавремењивање ове 
опере јесте фокусирање на лик наратора Ја (уместо Вове): приказ ње-
гове личне драме и дегенерације, при чему је Ja у исто време и жртва и 
узрок властитог физичког и менталног пропадања.
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OPERA AND THE END OF COMMUNISM: 
ALFRED SCHNITTKE’S LIFE WITH AN IDIOT

summary
In this article, I analyze the staging and reception history of Alfred Schnittke’s 
(1934-1998) first opera Zhizn s idiotom (Life with an Idiot). My goal is to 
determine whether Schnittke’s critique of communism, as exhibited in this 
opera, can correspond with the present time, or is it stuck in the early 1990s 
and nowadays hopelessly dated. 

In the early 1990s Schnittke emigrated from (what was left of) the Soviet 
Union and settled in Hamburg, Germany. While Schnittke’s Hamburg years 
were marred by a debilitating illness, he continued to compose prolifically, 
and his late output includes three operas: Zhizn s idiotom (1990–91, libretto 
by Victor Erofeev; premiered in 1992 in Amsterdam), Historia von D. Johann 
Fausten (1983–94, libretto by Alfred Schnittke and Jürgen Köchel [alias Jörg 
Morgenstern]; first performance in 1995 in Hamburg) and Gesualdo (1993-
94, libretto by Richard Bletschacher; premiered in 1995 in Vienna).

Although Schnittke first began working on the Faust opera, Life with an Idiot 
was the first one to be performed. The basis for the libretto was Victor Ero-
feev’s eponymous short story written in 1980, as a bitter satire on the life 
during the years of Brezhnev’s stagnation. The nameless protagonist of this 
opera, I, and his nameless Wife, are Soviet intellectuals who are fascinated 
by Marcel Proust and his ideas on the importance of memory, remembrance 
and experience. However they are punished for their ‘indifference’ and forced 
to adopt a madman Vova, which is a nickname for the name Vladimir, and 
who visually resembles Lenin. Both I and Wife are seduced by an increasingly 
maniacal Vova, who eventually murders the Wife and draws I into insanity. 
Erofeev’s story attracted Schnittke, because it employed complex techniques of 
cross-narration, broken narration, almost film-like montage and flashbacks, 
and abrupt changes of perspective. Schnittke’s own notoriously polystylistic, 
confrontational and referential musical language has some striking parallels 
with what Erofeyev was doing in words. Erofeev’s pre-perestroika critique of 
communism and Lenin’s cult of personality turned out to be well-suited to 
the post-perestroika dissolution of the Soviet Union and the Eastern Bloc, 
and Schnittke realized that he could ‘sell’ this story to the Western audiences. 
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Thus Schnittke successfully translated Erofeev’s complex narrative structure 
into an almost schizophrenic and extremely violent score.

Life with an Idiot became Schnitke’s most successful opera, and the only one 
that was performed worldwide. In this paper, I discuss some important pro-
ductions of this opera. I argue that, while Life with an Idiot is very much 
a product of its time, it is still open to different interpretations and by no 
means outdated. The main strategies for making this story compelling to con-
temporary audiences include: 
– departing from the explicit parody of Lenin and Communism and making 
the character of Vova a more universal embodiment of evil;
– insisting on a visual spectacle, whether or not related to the Soviet iconog-
raphy; emphasizing the funny, bizarre, sexually explicit, shocking elements;
– finally, focusing on the character of I, rather than Vova, with or without 
removing the political references; exploring I’s personal drama and degenera-
tion; making him both a victim and a cause of his own demise.

Key words
Alfred Schnittke, Victor Erofeev, Life with an Idiot, contemporary opera, 
USSR, communism, Lenin 


