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Светозар Рапајић�

Факултет драмских уметности, Београд 

МУЗИЧКО ПОЗОРИШТЕ:  
СИНТЕЗА 

Апстракт
Могло би се рећи да је термин опера, којим означавамо најзначајнији 
облик музичког позоришта, настао готово случајно од једног под-
наслова који су употребљавали ствараоци новог жанра крајем �6. и 
почетком �7. века: opera in musica (дело кроз музику). Касније је ме-
ханичким скраћивањем остало само опера – дело. Међутим, у тој 
случајности крило се и суштинско значење. На то упућује Роберт 
Вилсон, који је своју чувену представу Ајнштајн на плажи означио 
као оперу, на опште изненађење. Вилсон је дао једно једноставно, али 
убедљиво објашњење: Реч опера етимолошки значи дело, а то се може 
превести као универзално стварање, које није ни драма, ни плес, ни 
слика, али је све то заједно, другим речима скуп свих уметности, син-
теза. Из скупа наизглед супротстављених елемената, настаје наје-
фикаснија синтеза. Али права синтеза није обичан збир, у коме сваки 
од чинилаца задржава своје особине непромењене. Плодна синтеза на-
стаје из интеракције, у којој један саставни елемент утиче на други 
и мења га, и обратно, или када се основни елементи једне уметности 
компонују логиком друге уметности. То је најочигледније на примеру 
музичког позоришта, у коме склоп драмске радње, превасходно ми-
метичког карактерa, бива структуриран логиком музичког мате-
ријала, на пример подвргнут мензурираном времену, симетрији, ре-
петитивности, градацији, музичком облику, ритмичкој структури 
и слично. На тај начин конкретна сценска радња постаје артефакт, 
добија форме апстракције и ирационалност, а апстрактна музичка 
структура добија извесну конкретност и животност. Зато, ако је 
позориште тотална уметност, музичко позориште је оптимални 

1 svrapajic@gmail.com
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облик такве синтезе. О томе Патрис Павис каже: „Опера је позори-
ште par excellence”.

Кључне речи
синтеза, опера, конкретно, апстрактно, интеракција, структура

Прва дела, која су касније названа операма, у неосвешћености да се ради 
о стварању новог облика, у почетку су носила различите поднаслове као 
жанровске ознаке, почев од оних које су реферирале на античку траге-
дију. Дела Јакопа Перија Дафне и Еуридика (Jacopo Peri, Dafne, Euridice) 
названа су favola drammatica (драмска легенда, прича, кажа). Монтевер-
дијев Орфеј (Claudio Monteverdi, Orfeo), прво запањујуће ремек-дело 
које је и данас живо и узбудљиво, носило је назив favola in musica (ле-
генда, прича мроз музику). Такође се појављивао израз drama per musica 
(драма музиком), који је касније примењивао Глук (Christoph Wilibald 
Gluck), и који је претеча Вагнеровог појма „музичка драма”, или чак пој-
ма Worttondrama (драма тонске речи), како га је употребљавао Апија 
(Richard Wagner, Adolphe Appia). Један од тих првобитних термина је био 
и opera in musica (дело кроз музику), чијим је механичким скраћивањем 
настао и касније општеприхваћени појам „опера”, први пут употребљен 
у том облику 1639. године у штампаним венецијанским либретима. Сви 
ови термини упућују на тежњу ка синтези, свесно формулисану или 
интуитивну, ка здружењу тона и речи у служби драмске истине, како 
је то формулисао Јосип Андреис.2 Основно значење италијанске речи 
opera, настале од латинског opus, у генитиву operis, идентично је нашем 
појму дело. Може се приметити да ово основно значење и у нашем и у 
италијанском језику може имати и ширу, дубљу, симболичку или чак 
метафизичку конотацију. 

О томе најубедљивије говори случај Роберта Вилсона и његовог дела 
(намерно кажемо „дела”, а не „представе”) Ајнштајн на плажи (Robert 
Wilson, Einstein on the Beach), оствареног у коауторству са композито-
ром Филипом Гласом (Philip Glass). Вилсон је перформативна остварења 
(односно простије речено „представе”) из свог, сада већ историјског ис-
траживачког периода седамдесетих и осамдесетих година двадесетог 
века, називао операма. То је изазивало извесну недоумицу критичара 
и уметничке јавности и чак полемичке варнице супротстављених есте-

2 Josip Andreis, Historija muzike I, Školska knjiga, Zagreb, 1951, str. 208.
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тичких ставова. И сам Глас наводи да је у почетку био против поднасло-
ва „опера” и да је уместо тога био за поднаслов „music theatre”.

Тачно је да су ове представе биле извођене на великој сцени-кутији са 
порталом, просценијумом, оивиченој улицама са стране и риквандом у 
дну, да је био неопходан систем цугова за спуштање и дизање елемената 
сценографије, као и светлосни мостови и софистициран светлосни апа-
рат, да су представе биле засноване на синтези сценске слике и музичког 
текста, да је музика Филипа Гласа била у структури највећег дела, или 
целокупног тока представе, да је извођење подразумевало живи окес-
тарски звук, што значи и оркестарску рупу, оркестар и диригента, као 
и солисте и групни ансамбл, аналогно хору и балету у опери. И заиста 
извођење Ајнштајна на плажи било је могуће само у великим оперс-
ким кућама, које су поседовале цео тај компликовани апарат, па је пос-
ле успеха на фестивалу у Авињону представа гостовала на врхунским 
оперским сценама, на пример у Опери-комик у Паризу, Метрополитен 
опери у Њујорку, театру Ла Фениче (La Fenice) у Венецији, или театру Ла 
Моне (La Monnaie) у Бриселу3. Обнова је извршена у Brooklyn Academy 
of Music у Њујорку, а недавно је реализована реконструкција оригинал-
не поставке у позоришту Шатле (Théâtre du Chatelet), музичком позо-
ришту града Париза, у коме је Вилсон пре тога у свом стилу поставио 
неколико представа историјског оперског репертоара, пре свега Глуко-
ве класицистичке опере.

Ипак, они који се нису слагали са поднасловом „опера”, истицали су 
пре свега одсуство драмске приче, радње и сукоба, као и да нису ко-
ришћени оперски школовани постављени гласови. Иако су у представи 
Ајнштајн на плажи постојали један дует, као и једна веома захтевна со-
пранска арија, већином су се чули, како је то Глас сам описао4„наивни”, 
односно необликовани гласови, притом појачани микрофонима, у ми-
нималистичком једноставном музичком тексту малих амплитуда, уз 
бескрајну репетитивност. Наравно, ненаративна репетитивност је била 
и најуочљивија карактеристика укупне сценске поставке.

3 Ајнштајн на плажи је изведен у Југословенском драмском позоришту у Београду, 1977. 
године, у оквиру БИТЕФ-а. Представа је освојила Grand Prix БИТЕФ-а.

4 Philip Glass, Opera on the Beach, Faber and Faber, London, 1988, pp. 87-88.
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Компликовану дилему око означавања Ајнштајна на плажи као опере 
разрешио је врло једноставно сам Вилсон у више својих интервјуа5. На-
гласивши да то није ни драма у уобичајеном смислу – јер нема причу, 
нити плес, нити сликарство, а да с друге стране примењује неке конвен-
ције опере, као што су портал или оркестарска рупа – он се определио 
да своју креацију, за коју је рекао да је између спектакла и медитације, 
назове „опером”, имајући у виду првобитно значење те речи – „дело”. Он 
је и друга своја сценска остварења, која су подразумевала сложени и ве-
лики технички и људски театарски апарат, називао операма, тојест „де-
лима”, без обзира да ли су била постављена на музику Бетовена (Ludwig 
van Beethoven), Алана Лојда, композитора за представу Писмо за краљи-
цу Викторију (Alan Lloyd, A Letterto Queen Victoria), или Филипа Гласа, 
па чак и кад су била нема, односно без музике.

Та наизглед једноставна реч „дело” у овом случају крије значајна и сло-
жена, па чак и мистична значења. Француски филозоф Анри Гује (Henri 
Gouhier) дефинише позоришно стварање као „скуп свих уметности, са 
циљем да се створи дело које подражава стварање света.”6 Ова дефини-
ција с једне стране упућује на поређење позоришног уметника, посебно 
редитеља, са мистичним грчким појмом демиурга, који својим божанс-
ким делом ствара нове светове. А то наравно, лишено митске мистике, 
подсећа и на модерно схватање о стварању посебне сценске, паралелне 
нове стварности, која никако није копија реалне стварности. С друге 
стране, Гујеова дефиниција говори о скупу свих уметности, односно о 
синтези, или како то Вилсон каже, о делу које није ни драмско, ни плес-
но, ни сликарско, али је у ствари све то, па је просто „дело”, односно, у 
свом етимолошком значењу „опера”.

Феномен синтезе је основа обликовања музичког позоришта. Питање 
компаративног односа међу уметностима, критеријума за њихово раз-
ликовање и сличност (а из тога је могуће доћи и до евентуалне синтезе 
или синкретизма), снажно је привлачило интерес мислилаца о умет-
ности од епохе грчке античке филозофије до модерног доба, при том 
постављано са различитих позиција, естетичких, идеолошких или чак 
политичких7. Ипак је све до новијих времена најчешћи критеријум за 

5 Између осталог, у документарном филму Einstein on the Beach редитеља Марка Обенхауса 
(Mark Obenhaus), Brooklyn Academy of Musiv, New York, 1985.

6 Цитирано у књизи: Rober Pinjar, Istorija pozorišne režije, Univerzitet umetnosti, Beograd, 
1993, str. 8.

7 Ова проблематика обрађена је у Зборнику Odnosi među umetnostima, priredila Branislava 
Milijić, Institut za književnost i umetnost, Nolit, Beograd, 1978.
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разликовање и класификацију уметничких дисциплина био везан за ас-
пект подражавања стварности, односно за теорију мимезиса и за миме-
тички карактер појединих уметности. 

Иако је још Платон тврдио да све уметности, укључујући музику, на свој 
начин подражавају стварност, ипак је уочио извесну дистинкцију, која 
проистиче из различитог односа појединих уметности према стварнос-
ти. У том смислу је још јаснији Аристотел, који такође подвргава све 
уметности теорији мимезиса, али утврђује да се могу подражавати и 
неопипљиве ствари, за шта пример налази у поезији и музици8. Овакво 
разумевање уметности неопипљивог важно је за наше поимање синтезе 
у музичком позоришту. С друге стране, за наше схватање синтезе за-
нимљива је класификација која је била присутна у Средњем веку, по 
којој је музика спадала у област науке, и проучавала се као теоријска 
дисциплина зависна од математике9, што се може у данашњем смис-
лу протумачити као дисциплина подложна апстрактном начину про-
мишљања и компоновања (слагања, склапања).

Запањујуће је модерна теза коју је заступао француски естетичар кла-
сицизма Шарл Бате (Charles Batteux): „За проблем сличности и разлика 
међу уметностима занимљива је његова компарација парова, сликарства 
и поезије наспрам игре и музике, а нарочито разлике које уочава између 
поезије, с једне стране, и игре и музике, с друге стране. Поезија изража-
ва радњу, и то речима која су ’продукт разума’, а музика и игра изража-
вају чиста осећања, и то звуцима и гестовима, који су ’продукти срца’... 
Бате сматра да су ’као и у животу, тако и у уметности радње и осећања 
узајамно повезани и да се налазе у свакој уметности у посебном и само 
њој својственом односу’. Он види изузетну лепоту у јединству поезије, 
музике и игре, које се најчешће остварује у сценској уметности.”10 Не 
може јасније и једноставније бити изражена будућа вагнеровска теза о 
дихотомији речи као сазнања и музике као осећања.

У епохи натурализма друге половине 19. века, идеја о уметности која 
подражава стварност посебно је наглашена. Ту идеју нарочито разлаже 
и доказује Иполит Тен у својој чувеној књизи Филозофија уметности 
(Hyppolite Taine, La philosophiedel’art), која представља парадигму пози-
тивистичке естетике. Додуше, његове тезе се ипак претежно доказују 

8 Исто, 11.
9 Исто, 14.
10 Исто, 19-20.
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на издвојеном проучавању поезије, вајарства и сликарства, које нази-
ва имитативним уметностима: „Исто је тако јасно да драма или роман 
желе да прикажу стварне карактере, стварне радње, речи које се ствар-
но говоре, и да нам о њима створе што прецизнију и што вернију пред-
ставу.”11

С друге стране, Тен признаје да постоје и уметности које се не уклапају 
у овај систем подражавања: „Дакле, ако је могуће наћи и такву целину 
чији делови не подражавају никакве предмете, постојаће и уметност 
којој подражавање није полазна тачка. Тако и бива, и тако настају архи-
тектура и музика. Доиста, осим органских и духовних веза, пропорција 
и зависности, чијим се копирањем баве три имитативне уметности, 
постоје и математички односи, чијим се комбиновањем баве ове друге 
две, које не имитирају ништа.”12 Аналогно са Теновим термином „ими-
тативне уметности”, ове друге би се могле назвати „неимитативне умет-
ности”.

Но да би ипак успоставио неку везу музике са подражавањем, Тен у апс-
трактној структури музике открива њену људскост, односно комбина-
цију математичких и духовних веза: „Но музика има још један састојак, 
који условљава једну њену специфичну особину и њену изванредну 
снагу. Осим поменутих математичких својстава, звук се одликује тиме 
што је сличан крику и зато изражава непосредно, са беспримерном тач-
ношћу, суптилношћу и снагом, патњу, радост, гнев, срџбу, сав немир 
и сва узбуђења бића које живи и осећа, све до најтананијих прелива и 
најскривенијих тајни... Та двостраност у музици постоји и звуци увек 
граде целину састављену из делова повезаних у исто време математич-
ким односима и везом која их спаја са страстима или другим душевним 
стањима човековим.”13 Овакво повезивање музичке апстрактности са 
људским садржајем, скоро на исти начин као и код Тена, јавља се и у 
неким најмодернијим теоријским приступима. Тако се у немачком Лек-
сикону теорије позоришта појављује, као једна од могућих дефиниција, 
став да музика повезује математичку (значи рационалну, конструктив-
ну) основу са чулним, афективним и телесним (значи ирационалним) 
дејством.14

11 Иполит Тен, Филозофија уметности, Српска књижевна задруга, Београд, 1955, стр. 19.
12 Исто, 39.
13 Исто, 41.
14 Metzler Lexikon Theater theorie, herausgegeben von Erika Fischer-Lichte, Doris Kolesch und 

Matthias Warstat, J. B. Metzler, Stuttgart-Weimar, 2005.
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Колико год Тенова класификација, и уопште теорија уметности као под-
ражавања, била данас, бар у буквалном смислу, превазиђена (не забора-
вимо да је она настала у доба када нису постојале апстрактне ликовне 
уметности, нити конкретна музика, а да не говоримо о бројним модер-
ним хибридним и интердисциплинарним облицима), из ње се у прилог 
нашој теми може извући знаковит (мада наравно и поједностављен) за-
кључак, до кога се може доћи и у модерним теоријама: драма оживљава 
радњу, а музика својом апстрактном структуром изражава афекте, од-
носно делује ирационално.

Ни француски естетичар модерног доба Етјен Сурио у књизи Односи 
међу уметностима (Etienne Souriau, La correspondence des arts, elements 
d’esthétique comparée), иако свестан ограничености теорије мимезиса, не 
бежи потпуно од ње, али је користи на један модеран и много суштасве-
нији начин. Он чак каже: „Пређимо одмах на једину поделу која се за-
снива на једном важном принципу. То је подела уметности које се зову 
’подражавалачке’ или пак ’репрезентативне’ (чији би добри обрасци 
били вајарство, цртање, сликарство), у супротности са уметностима које 
је теже именовати (као што су плес, музика, архитектура) које су редом 
називане апстрактне, музикалне, субјективне или презентативне.”15

Сурио се опредељује за термине „презентативне уметности”, које ква-
лификује као „уметности првог степена”, и репрезентативне уметности, 
које означава као „уметности другог степена”. Ово бројчано означавање 
нема хијерархијски значај, него произилази из тога што Сурио сматра 
да у правом смислу нема чистих подражавалачких уметности. За њега 
сваки поступак репрезентације (представљања нечега, фикције, фабу-
ле, ми додајемо и радње, ликова) нужно у себи, у већој или мањој мери, 
садржи и презентативни аспект, што се, крајње поједностављено рече-
но, односи на формалну организацију која је „потпуно нераздвојна од 
самога дела, она је његов прави и једини субјект атрибуције.”16А то је 
својство нерепрезентативних, односно уметности првог степена.

Ову своју тезу Сурио комбинује са теоријом сензибилних квалитета, 
односно чулних подражаја којима се врши рецепција уметничког дела 
(звук, цртеж, покрет, реч итд.). Он такав „систем лепих уметности” и 
графички приказује помоћу три концентрична круга. У центру се на-
лази круг подељен на сензибилне квалитете, око њега је круг презента-

15 Etjen Surio, Odnos među umetnostima, Svjetlost, Sarajevo, 1958, str. 91.
16 Исто, 93.
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тивног израза сваког појединог сензибилитета, а на ободу је круг реп-
резентативног израза тих истих сензибилних квалитета. Тако су по том 
принципу уланчани чисто сликарство и репрезентативно сликарство, 
арабеска и цртеж, архитектура и скулптура, плес и пантомима17.

Класификације у уметности су корисне, па чак и неопходне као помоћ-
но средство, али са свешћу да ниједна од њих није апсолутна и да се не 
може односити на све случајеве. Тако је и Сурио свестан недостатности 
овог свог система, нарочито што се тиче музике и поезије. Трудећи се 
да презентативној музици пронађе репрезентативни пандан, он се по-
зива на програмску музику, на драмску или дескриптивну музику, али 
и сам признаје да код програмске музике, ако пре слушања не знамо 
програм или бар наслов неког дела, нећемо бити у стању да прочитамо 
њен подражавалачки садржај. Зато и поред свег труда у том правцу, он 
ипак закључује: „Репрезентативна музика не постоји као различита и 
одвојена уметност. Постоје само делимични и пролазни одломци музи-
ке на том степену. Нема ничега сличног са оним што је, на пример, пан-
томима у односу на плес. Музика је донекле као што би био плес који би 
на моменте дозволио себи, сасвим узгред (као што она то каткад чини 
у балету), неку репрезентативну алузију, али који би се одмах вратио 
чистој кореографији, од које би увек чинила битну потку своје естетске 
организације.”18

И поред свих нијанси у сагледавању природе музике, свест о томе да 
је музика превасходно, како би то рекао Тен, неимитативна уметност, 
или презентативна, како би рекао Сурио, или апстрактна, како се то 
поједностављено може закључити, – преовлађује у промишљањима те-
оретичара, естетичара и музиколога свих времена. Ирационални, или 
чак магијски, орфејски карактер музике, сагледао је још Платон, који 
је, захтевајући у свему превласт разума и идеја, предлагао да се неки 
облици музике прогнају, будући да су сувише снажни и сувише опасни 
за добробит државе19.

17 Исто, 102
18 Исто, 107. Колико су све класификације у области уметности релативне, чак и када 

имају основа, и како теоретичари понекад насилно угуравају живу уметничку материју 
у своје тезе (као у неку Прокрустову постељу), говори и овај пример (бар што се тиче 
балета), јер се њиме запоставља велики део историје балета 18. и 19.века, који се заснива 
на значајном уделу пантомиме, о чему говоре и називи неких историјских балетских 
жанрова (balletd’action, ballet-pantomime).

19 Joseph Kerman, Opera as Drama, Faber and Faber, London, 1989, str. 19.
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Хегел (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) у својој Естетици, разматрајући 
односе музике и других уметности, уз сва нијансирања могуће везе из-
међу музике и значења, или емоције, ипак закључује: „Напротив, му-
зичар, додуше, такође не апстрахује од сваке садржине, већ је налази 
у неком тексту који ставља у ноте, или већ независније облачи ма које 
своје расположење у форму неке музичке теме коју затим даље уоблича-
ва; али права област његових композиција остаје више мање формална 
унутрашњост, то јест чисто звучање...”20Мало даље Хегел износи слич-
ну тврдњу: „Према томе, док се сликару и вајару мора препоручити да 
проучавају форме у природи, дотле музика не поседује неки такав круг 
форми које већ постоје изван ње и којих би се она морала придржавати. 
Опсег законитости и нужности њених форми спада поглавито у област 
самих тонова...”21

Следбеници немачке идеалистичке филозофије и ове Хегелове идеје о 
музици као области самих тонова, одрицали су музици сваку могућ-
ност аристотеловског подражавања. Зато је музика, као најапстрактнија 
уметност, најмање контаминирана стварношћу, често била привлачна 
оним естетичарима чије су преференције ишле ка високој, „чистој” иде-
алној уметности, која садржи „предметну неодређеност“22 и лишена је 
сваке дискурзивности и миметичности. Наш суптилни естетичар музи-
ке, Павле Стефановић, и поред тога што се у неким текстовима трудио 
да у музици пронађе и друштвени ангажман, као најсублимнији пример 
музичке структуре наводи цикличну сонату. Она је за њега„типични и 
можда најизразитији формални па чак и шематички фиксирани облик 
једне звучно сређене и организоване творевине која не значи ништа 
друго до оно што су сви они њоме обухваћени тонови сами собом, сами 
по себи, сами за себе.”23

Џозеф Керман у својој капиталној књизи Опера као драма употребља-
ва констатације и изразе, као на пример „музички облик фиксира 
емоцију”,24 „емоционална моћ људског гласа”,25 или „кристализација 
емоционалних ситуација”.26То указује не само на ирационалност емоци-

20 Георг Вилхелм Фридрих Хегел, Естетика III, Култура, Београд, 1961, стр. 285.
21 Исто, 287.
22 PavleStefanović, Tragomtona, Svjetlost, Sarajevo, 1958, str. 48
23 Исто, str. 44.
24 Joseph Kerman, Opera as Drama, Faber and Faber, London, 1989, p. 45.
25 Исто, 50.
26 Исто, 111.
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оналног тока музике, него и на сублимацију апстрактног облика, чији је 
најсавршенији израз упоређен са апстрактном структуром кристала.

И велики и плодни уметници-креатори на основу свог практичног 
искуства долазили су до сличних закључака. Међу њима је на пример 
Мејерхољд (Всеволод Эмильевич Мейерхольд), који је значајан део 
своје каријере посветио опери, и који децидирано тврди: „Живот му-
зике није живот свакодневне реалности.”27 Хорхе Лавели (Jorge Lavelli), 
француски редитељ, некадашњи учесник БИТЕФ-а, чије су оперске пос-
тавке примери неограничене инвенције, прокламује: „Музика је нешто 
апстрактно у шта се могу унети сви могући снови. То је много више од 
написане речи.”28

Екстремна и могло би се рећи намерно провокативна, и зато често оспо-
равана, јесте тврдња коју исказује Стравински. Звучи парадоксално да 
композитор, који је толико моћан у домену експресивне драмске музике, 
тако аподиктички негира, не само свако значење, него и сваку емоцију 
музике: „Сматрам да је музика самом својом природом, неспособна да 
изрази било шта: осећање, став свести, психолошко расположење, фе-
номен природе итд.... и, уколико нам изгледа, а то је готово увек случај, 
да музика нешто изражава, то је само илузија а не стварност.”29 Значи 
ипак, (да тенденциозно преведемо ову необично екстремну тврдњу): 
музика сама по себи не изражава ништа конкретно, али слушајући је, 
доживљавамо илузију неког осећања, слике, узбуђења, естетског за-
довољства, расположења и слично. Може се рећи и овако: формални 
ефекат, који музика производи својом апстрактном конструкцијом 
претвара се у врло снажан емоционални ефекат. Музички зналци пре-
познају формалну структуру, али они неуки који не сагледавају форму, 
доживљавају музику пре свега као снажни емоционални феномен. 

У том правцу иде и занимљива, можда по некима и контроверзна твр-
дња песника (и драмског) Томаса Елиота (Thomas Stearns Eliot): „Пос-
тоје велики прозни драматичари – као што су Ибзен и Чехов – који су 
понекад постизали ствари за које не бих претпостављао да је проза спо-
собна, али које ми изгледају, и поред њиховог успеха, да су у својој екс-
пресији ометене прозом. Такав нарочити опсег чулног доживљаја може 

27 Vsevolod E.Mejerholjd, O pozorištu, Nolit, Beograd, 1976, str. 101.
28 Lik Bondi- Horhe Laveli- Klod Peži-Pjer Stroser- Antoan Vitez, „Problemi operske režije”, Ra-

doslav Lazić, Estetika operske režije I, Madlenijanum, Beograd, 2000, str. 323.
29 Derik Kuk, Jezik muzike, Nolit, Beograd, 1982, str. 28.
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бити изражен у драмској поезији, у тренуцима највећег интензитета.. У 
тим тренуцима додирујемо границе оних осећања које може да изрази 
само музика.” Елиот дакле, што се тиче чулног доживљаја успоставља 
тростепену градацију: од прозне драме (претпоставља се реалистичне), 
преко драме у стиховима, до музике, као врхунца уметничке сензитив-
ности30.

Упадљиво је да су у наведеним, а и у многим другим класификацијама, 
теоретичари заобилазили живу позоришну, извођачку уметност. Може 
се наћи више могућих објашњења зашто је то тако, али то захтева по-
себну расправу31. Међутим, успостављајући аналогију са Суриоовим 
сензибилним квалитетима, закључићемо да су велики практичари који 
су се бавили и аналитичким, промишљајућим приступом позоришном 
стварању, врло јасно формулисали оно што сваки глумац и редитељ зна: 
у центру сценског збивања је жива радња, која има ону функцију, коју 
у другим уметностима имају боја, линија, просторни облик, артикули-
сани тон. 

Довољно је подсетити се чувених почетних реченица Брукове култне 
књиге Празан простор: „Могу узети било који празан простор и назва-
ти га отвореном позорницом. Човек корача кроз овај празан простор 
док га неко други посматра и то је све што је потребно за настанак јед-
ног позоришног догађаја.”32 У овом четвороуглу (простор – жив човек 
који дела, актер, глумац, певач, играч – жива радња, акт, чин – живи 
гледалац) централно место заузима жив човек који врши радњу. И по-
зоришни, креатор и теоретичар перформанса Ричард Шекнер (Richard 
Schechner) доводи појам „to perform” (извести, приказати) у однос са 
следећим категоријама: „Being. Doing. Showing doing. Explaining showing 
doing”. (Бити. Делати. Показати делање. Објаснити показивање делања.) 

30 Joseph Kerman, Opera as Drama, Faber and Faber, London, 1989, str. 5.
31 Могуће је да представници високе теорије, поведени ранијим, превазиђеним тезама 

о продуктивним и репродуктивним уметностима, просто нису сматрали позоришну 
креацију довољно ауторском уметношћу, јер је она подразумевала, пре великих 
реформатора краја 19. века, просту репродукцију драмског текста, односно нечијег 
туђег дела, а не оригинално стваралаштво. С друге стране, феномен позоришта, у коме 
дело постоји само током извођења у директној интеракцији са гледаоцем, и нема никад 
свој дефинитивни облик, што би значило да никад није довршено, вероватно је такође 
збуњивао теоретичаре који су се трудили да пронађу егзактне критеријуме. Па и у 
подели на просторне и временске уметности, опет је изостављено ситуирање уметности 
позоришта, вероватно због тога што је она истовремено и просторна и временска, што 
је опет чинило да се не уклапа у предвиђене шеме. 

32 Питер Брук, Празан простор, Београд, 1995, стр. 7.
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У даљем тексту Шекнер наглашава да су „doing” и „showing doing” за-
право акција (радња), вечита промена, протицање, налазећи аналогију 
са чувеном Хераклитовом максимом о немогућности да се двапут ступи 
у исту реку33. И у већини европских језика, изрази за појмове „глума” и 
„глумац” настали су од значења везаних за радњу, делање, чин, или пак 
за појам игре. А радња, па још радња коју врши живи човек, увек је не-
што читљиво, у већој или мањој мери препознатљиво и конкретно, или 
што би рекао Сурио репрезентативно.

Сурио је, са пуно разлога плес одредио као презентативну уметност, и 
по опозицији спарио га са пантомимом као репрезентативном уметно-
шћу покрета. Од свих дисциплина сценских уметности плес, односно 
балет, је најапстрактнији, и зато га Сурио и посматра као неку врсту 
чисте уметности. Али и у плесу имамо живог човека, који комуници-
ра живом енергијом, и самим тим емитује неку врсту радње. Као што 
Сурио проналази понекад унутар апстрактне музичке структуре бар 
минималну меру подражавања, тако Дорис Хамфри (Doris Humphrey), 
једна од најзначајнијих представница модерног америчког балета (а 
не заборавимо да је модерни амерички балет превасходно апстракт-
не структуре, за разлику од немачког плесног театра, који је у великој 
мери драмске природе) и у балетској апстракцији проналази потребу 
за испољавањем мотивације, препознатљиве енергије, односно људске 
активности:

„Покрет без мотивације се не може ни замислити... Кореографи могу 
да игноришу мотивацију, и то чине, ... али колико год покушавали да 
буду апстрактни, не могу избећи да кажу: ’Живим, зато се крећем!” 
Престанак покрета је смрт, али пре тога играч саопшти бар минималну 
изјаву: „Ја сам живо људско биће.” ... Очигледно сам за свесну мотива-
цију, и зато у корист комуникације о људима и ка људима... Инсистирам 
да кретање треба да буде потакнуто сврхом, чак да ни један покрет не 
буде учињен, док неки разлог, маколико био једноставан, то не затражи. 
Овај поступак ће спречити техничко, хладно, механичко извођење, јер 
ће бити присутно осећање. Чак и техничка игра има мотивацију, нарав-
но. Она каже: ’Ја сам експерт свог тела и запањићу вас својом физичком 
мајсторијом.’34

33 Richard Schechner, Performance Studies, Routledge, London and New York 2003, str. 22.
34 Doris Humphrey, The Art of Making Dances, Dance Books, London 1959, str. 110.
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Поричући могућност тоталне апстракције чак и балету као најапс-
трактнијој сценској уметничкој дисциплини, Дорис Хамфри износи 
занимљиво поређење са драмским, говорним позориштем, односно са 
драмом: „Ако извршим кратко поређење са драмом, као сестринском 
уметношћу игре, закључићу да никад нисам чула за драмског писца 
који је написао ’апстрактну’ драму, у којој су речи склопљене насумице, 
а ликови улазе и излазе без икаквог смисла и разлога. Понекад може 
бити врло тешко разумети драматичаре, али скоро без изузетка они 
покушавају да нам нешто кажу... Сматрам да се и плес налази чврсто 
у области комуникације. Погрешно је када плес преузме апстрактније 
елементе музике или сликарства, који су потпуно различите уметности, 
са људским бићем измештеним из језгра извођења.”35

Из ове тврдње Дорис Хамфри, као и из ранијих поставки Брука и Шекне-
ра, а наравно и из конкретног опажања енергетског моста између сцене 
и гледалишта, може се закључити да је сценска уметност (у свим својим 
видовима, како год их називали) превасходно уметност живе радње, 
живе енергије, живог тела (а кад кажемо тело, мислимо и на унутрашње 
токове), укратко антропоморфна уметност, у којој се бар минимална 
веза са животношћу не може у потпуности избећи, па ни у америчком 
модерном, претежно ипак апстрактном балету. Колико год ми тог жи-
вог актера, који у неком простору нешто ради, а други га посматра, под-
вргли радикалној стилизацији, симболизацији или чак деперсонализа-
цији, жива енергија, тело, поглед, жива мотивација (како каже Дорис 
Хамфри), допиру до гледаоца и постају фактор препознавања. Уоста-
лом, како је вршење живе радње неодвојиво од живог човека, ми и када 
покушавамо да дефинишемо нечију глумачку игру, полазимо од извесне 
животности, односно од тога у ком правцу је игра од те животности по-
мерена: например у правцу улепшавања, поружњавања, карикатуре, ме-
ханичности, редукције, деформације, симболизације итд. Из свега тога 
произилази да је сценско вршење радње, у свим облицима позоришне 
уметности, ма колико било подвргнуто поступцима разноразних сти-
лизација или трансформација или естетизација, ипак превасходно, бар 
у некој мери феномен који стоји у већој или мањој вези са оним што су 
естетичари ранијег времена називали подражавањем, имитативношћу, 
репрезентативноћу, а данас најрадије кажемо миметичношћу.

35 Исто, 111.
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Већ сам појам музичког позоришта упућује на синтезу две уметничке 
дисциплине, које су, као што се из напред изреченог да закључити, у по-
нечему сродне, у много чему различите, а понекад чак и супротне. Жан 
Жак Русо (Jean-Jacques Rousseau), велики филозоф, литерата, музичар 
и позоришни делатник епохе просветитељства, у свом Речнику музике 
(Dictionnaire de musique) дао је најпознатију, најједноставнију и најра-
ширенију дефиницију опере, која представља основу и данашњих по-
кушаја најконцизнијег дефинисања. С обзиром да је Русо био борац за 
конституисање француске националне комичне опере (opéra-comique), 
и да је био композитор, либретиста и редитељ првог дела тог тада новог 
жанра који се састојао од смене говорних и певаних делова36 – може се 
претпоставити да се ова његова дефиниција може односити не само на 
оперу, него и на друге облике музичког позоришта:

„Драмски и лирски37 спектакл, који настоји да сједини све чари лепих 
уметности у представљању неке страствене радње, да би се уз помоћ 
пријатних чулних сензација узбудили заинтересованост и илузија. Кон-
ститутивни делови опере су Поезија, Музика и Декорација. Поезијом 
се говори духу, музиком слуху, а сликом оку; све треба да се сједини 
да би узбудило срце и у њега унело јединствену импресију различитих 
органа.”38 Може се разумети да у овој дефиницији Русо под појмом „де-
корација” подразумева сцену, у њеном свеукупном смислу, што би у да-
нашњим појмовима значило и режију, глуму итд. Тако бисмо добили 
свето тројство музичког позоришта: музика – поезија (драматургија) 
– извођење (перформативност).

Намерно употребљавамо израз „сједињење”, јер су и у хемијском је-
дињењу молекули различитих елемената распоређени у целој структури. 
Тако и оптимална синтеза музичког позоришта никако не значи прости 
збир, у коме сваки сабрани елемент задржава своје првобитне каракте-
ристике. Права оптимална синтеза значи интеракцију, међузависност, 
значи да један елемент сједињења мења нешто у оном другом, и обратно. 
У правом музичком позоришту један од најважнијих фактора синтезе је 

36 У каснијој француској позоришној пракси термином „опера-комик” називана су сва 
оперска дела у којима су се смењивали говорни и певани делови, чак и када уопште нису 
била комична.

37 Подсећамо да у француској терминологији и данас придев „лирски” у позоришном 
смислу означава музичко, пре свега оперско позориште.

38 Jean-Jacques Rousseau, Collection complète des œuvres, volume 9, Dictionnaire de musique, 
Genève 1780-1789, édition en ligne www.rousseauonline.ch, version du 7 octobre 2012, p. 
478.
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у томе што се градивни елементи једне уметности подвргавају структур-
ној конструкцији друге уметности, и обратно. Конкретна жива, људска 
драмска радња бива подвргнута апстракним композиционим токови-
ма музичке конструкције, и тиме своју животност надграђује естети-
зацијом, иреалношћу, ритуалним афектом. С друге стране, апстрактна 
музичка форма, тумачена драмском радњом, добија своју материјали-
зацију, оживотворење и акциону конкретизацију. Из тог интерактивној 
споја рађа се нови плод, синтеза, која представља највећу вредност му-
зичког позоришта. То је био и Апијин идеал: „Сценским постављањем 
драме39, музика се преноси у простор и у њему поприма материјални 
облик, инсценацију која задовољава, не више илузорно само у времену, 
већ делотворно у простору, потребу за опипљивом формом...”40 Салзман 
и Дези износе један од могућих ставова о таквој синтези, који говори 
да се музичко може „посматрати као резултат преклапања [overlapping] 
неколико система експресије, што узрокује да се ти системи стопе у је-
дан нови надсистем.”41

Поједини истраживачи су покушавали да установе што детаљнија 
упутства за драмско, односно акционо, афективно, мизансценско или 
значењско прочитавање музичког текста. Понеки су у томе одлазили и у 
крајности, као Дерик Кук (Deryck Cooke)42, који је утврђивао значењску 
функцију сваког појединачног тоналитета и сваког појединачног интер-
вала. Али је чињеница да су зачетници модерне музичке режије Апија 
и Станиславски (Константин Сергеевич Станиславский), иако свако са 
супротних креативних и естетских позиција, своје разумевање и сцен-
ско постављање радње у музичком позоришту заснивали на рашчита-
вању музичког текста.

Могућност драмског читања апстрактне музичке конструкције утврђује 
се и у Науци о музичким облицима Душана Сковрана и Властимира Пе-
ричића: „Ток музичког дела у чијој грађи претеже еволуциони момент 
можемо упоредити са током књижевног дела, нпр. драме. Класична 
структура драмског дела обухвата: а) експозицију (приказ личности, 

39 Апија под термином „драма” подразумева оперу, односно музичку драму. Такође, и 
Апија и Станиславски, када говоре о оперским извођачима, користе реч „глумац”, а не 
„певач”.

40 Adolf Apija, Muzika i inscenacija, Dragoslav Ilić i Medijska knjižara Krug, Beograd, 2009, str. 
28.

41 Eric Salzman, Thomas Desi, The New Music Theatre, Oxford University Press, Oxford, 2008, p. 
320.

42 Derik Kuk, Jezik muzike, Nolit, Beograd, 1982.
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средине и почетне ситуације), б) заплет радње и ц) расплет, решење 
сукоба. На сличан начин се у музичком делу најпре излаже тематски 
материјал,... затим следи његова обрада или увођење контрастирајућег 
материјала (што одговара драмском заплету), да се најзад облик заокру-
жи репризом или бар повратком у основни тоналитет (расплет). Кулми-
нација се налази при крају музичког облика као што се у драми момент 
највеће напетости достиже пред расплетом (тзв. Перипетија, тј. Судбо-
носни обрт радње) или у тренутку самог расплета.”43

Конструкција музичког облика, распоред одсека или троделна шема 
могу одговарати акционим одломцима; смењивање музичких тема 
може се протумачити као след поступака; успон или пад мелодијске ли-
није, хармонски склад или дисонанца, промене темпа, динамике нала-
жу успон или пад драмске спољашње или унутрашње напетости; боја 
појединих инструмената обележиће узбуђење или смиривање радње, 
односно емоције у одређеној сцени. Карактер музичког текста открива 
и музикалност сценске радње, како то каже Станиславски: „Покрет има 
свој легато, стакато, фермате, анданте, алегро, пиано, форте и остало.”44 
Склоп музичких реченица, симетрија, репетитивност, градација, вари-
рање музичких мотива, пренесени у обликовање драмског догађања, 
даће драмској структури артифицијелност45, произвести ирационално 
дејство, баш као што се и у ритуалу миметичка основа подвргавала апс-
трактној трансформацији да би довела до ирационалног климакса.

Често се временска мензурираност музичког текста истиче као главна 
разлика у односу на животну, временски непрецизну драмску радњу. То 
истиче и Апија: „Међутим, да би то свемоћно средство, музика, изрази-
ло живот наше душе, оно мора дати форми коју од ње поприма друга-
чије трајање него оно које познајемо из призора свакодневног живота, 
и ми се морамо, да бисмо уживали у њеном изразу, пренети у то ново 
трајање, тако да је читав наш лични живот у тренутку транспонован 
како би одговорио емоцијама драме.”46

43 Dušan Skovran, Vlastimir Peričić, Nauka o muzičkim oblicima, Univerzitet umetnosti, Beo-
grad, 1977, str. 50-51.

44 Stanislavski, Moj život u umjetnosti, Narodna prosvjeta, Sarajevo 1955, str. 391.
45 Под термином „артифицијелност”, подразумевамо нешто што је створено уметничким 

обликовањем као артефакт, а нипошто овом термину не придајемо значење „извештаче-
ности” као што се то често чини. 

46 Adolf Apija, Muzika i inscenacija, Dragoslav Ilić i Medijska knjižara Krug, Beograd, 2009, str. 
25.
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Савршен пример примене апстрактне музичке логике на конкретну 
физичку радњу може се пронаћи у представи Моћ позоришних лудос-
ти фламанског уметника Јана Фабра (Jan Fabre, Demacht der theater 
lijkedwaasheden). Представа је први пут изведена на Бијеналу у Венецији 
1984 године, а исте година је приказана и на БИТЕФ-у у Београду. Јан 
Фабр, свестрани уметник, аутор позоришних пројеката, оперских пред-
става, кореографија, цртежа, слика, скулптура, уметничких објеката, 
перформанса итд. своје многоструке дарове усмерио је ка специфичној 
врсти тоталности, односно синтезе, заснованој на сасвим посебном об-
лику минимализма и неокласике. Управо су то биле речи које су после 
представе у Земуну изговориле композиторка Љубица Марић и вајарка 
Олга Јеврић, врхунски ствараоци наше модерне уметности и познава-
оци суштине свеобухватне уметничке креације, после представе у Зе-
муну: „Минимализам и неокласика.”

Што се тиче минимализма, то је било прилично јасно. Као што мини-
мализам у музици подразумева фиксирање једног једноставног мотива, 
чија се мелодијска линија састоји од неколико тонова поређаних у ма-
лим висинским разликама, и бескрајно понављање тог мотива до хипно-
тичког дејства, тако је и у Фабровој представи исти принцип примењен 
на физичку радњу: један једноставан и обичан, у суштини читљив ре-
алистичан физички поступак, умножен у бескрајној репетитивности, 
постаје део апстрактне композиције, скоро као у ритуалу.

Међутим, довођење једног тако високо авангардног уметника, као што 
је Фабр, у везу са класиком, макар и неокласиком, на први поглед звучи 
парадоксално, али је у суштини дубоко оправдано. И сам Роберт Вил-
сон се експлицитно изјашњавао, и то више пута у току своје дуге карије-
ре, о својој кореспонденцији са са кореографом Жоржом Баланшином 
(Georges Balanchine), најистакнутијим ствараоцем балетске неокласи-
ке модерног доба, нарочито што се тиче елиминисања драмске приче и 
драмских ликова, односно деперсонализације актера.47 И заиста, неки од 
постулата класичних принципа постају закономерни и у Фабровом фик-
тивном сценском свету. И на визуелном и на енергетском, акционом, рит-
мичком и метафоричном нивоу, критеријум аритметичког броја (4 пута, 
8 пута, 16 пута), симетрија, пропорција, симултаност, удвојеност делања 
(као у огледалу, или код двојника), геометризација, уређеност, прециз-

47 Сетимо се да је и Вилсон помињао своју кореспонденцију са Баланшином.



М
УЗ

И
ЧК

О
 П

О
ЗО

РИ
Ш

ТЕ
:  

СИ
Н

ТЕ
ЗА

28

ност, уз екстремну, посвећену концентрацију, дају убедљивост, дејстве-
ност и смисао целокупној апстрактној конструкцији. 

Иако покрети у Фабровим представама нису налик на оно што знамо 
као класични балет, њихова композиција је прожета класичном логи-
ком. Уосталом и сам Фабр открива своју инспирацију класичним (за-
падноевропским и руским) балетом, његовом формом, строгошћу и де-
персонализацијом: „За мене, игра не треба да изражава емоцију. Ради се 
о дубљој форми свечаности слично ратницима или витезовима у једном 
мрачном и опсценом времену.”48Најзад, за Фабра су важни и скулпту-
ралност и идеал лепоте. У својим интервјуима, он више пута своје акте-
ре назива „ратницима лепоте”.49

Ипак, репетитивност Фабра, уоквирена неокласичном формом, разли-
кује се од уобичајене праксе минимализма. Фаброво понављање није 
једнолико, непроменљиво, нити енергетски статично. Почетна једнос-
тавна физичка радња, лака и поетична, задржавајући основни цртеж, 
бескрајним понављањем уз динамичку градацију, као у древним риту-
алима, добија све више и више интензитета и енергије и претвара се 
постепено у грч, тешку муку, огромно физичко и ментално исцрпљење 
и беспоштедни егзистенцијални рат до уништења.

То се на пример односи на сцену која почиње тиме што девојка и мла-
дић клече једно према другом, геометријски симетрично, на средини 
сцене у првом плану, док у другом плану хор полумилитаризованих 
актера ритмички једнолико и механизовано понавља непроменљиву 
серију покрета који личе на војни егзерцир. Током целе сцене девојка 
пева, понављајући одломак чувене „Хабанере” из опере Кармен Жор-
жа Бизеа (Georges Bizet, Carmen): „Љубав је циганско дете, никада није 
познавала законе, ако ме не волиш, ја ћу те волети, а ако те заволим, 
чувај се!“50 Певајући, девојка нежно помилује, једва додирује младићев 
образ, младић одговара нежно и лако на исти начин. Ти покрети се по-
нављају и постепено постају све оштрији, интензивнији и грубљи, да би 
се додиривање образа од миловања постепено претворило у грубе ша-
маре. Тако се почетна физичка радња додиривања образа, реалистична 
и препознатљива, трансформацијом путем градације, претвара у своју 

48 Jan Fabre, Le Guerrier de la beauté, Entretiens avec Hugo de Greef et Jan Hoet, L’Arche, 1994.
49 Исто, 100.
50 Georges Bizet, Carmen, text by Henri Meilhac and Ludovic Halévy, London-New York, 1982, 

p. 66.
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значењску и акциону супротност, као кад основни музички мотив ва-
рирањем и градацијом, променом динамике, хармонске основе или боје 
инструмента, промени и свој почетни карактер.

Овај пример је релативно једноставан, али очигледан. Подвргавање 
основне, читљиве и конкретне физичке радње апстрактној операцији, 
налик на варирање музичког мотива, знатно је сложеније и суптилније 
у сцени инспирисаној античком легендом о Амору и Психи. У тој сцени 
је неокласични апстрактни концепт још јасније изражен. По једној од 
латинских варијанти мита о Амору и Психи, син богиње Венере Амор је 
заљубљен у Психу, ћерку краља Крита. Међутим, Психа је на гласу као 
најлепша на свету, а то изазива завист и гнев богиње Венере. Зато Ве-
нера, обузета љубомором, учини чаролијом да Психа, кад год јој Амор 
дође кришом у ноћну љубавну посету, падне у дубоки, коматозни сан, и 
у том стању остаје све док је Амор поред ње. Тако сваки поновни напор 
Амора да је пробуди пропада и тако се њихова љубав никада не оства-
ри51.

У Фабровој представи се на платну иза појединих сцена пројектују, као 
контрапункт, репродукције дела великих мајстора сликарства, већином 
из доба рококоа и класицизма. Док живи призори одсликавају меха-
ничност, отуђеност и безнађе, слике у позадини приказују сцене лепо-
те, љубавне идиле, задовољства животом. Тако се и у позадини сцене о 
којој говоримо приказује митолошка слика Амор и Психа француског 
класицистичког сликара Пикоа (Françpos-Édouard Picot), која се може 
видети у Лувру. Слика приказује крилатог Амора, који напушта уснулу 
Психу.

Фаброву сцену инспирисану овом легендом чине четири пара, распо-
ређена у првом плану симетрично, са симултаним физичким радњама. 
Младићи стоје изнад уснулих девојака, оне нагло устају и живахно се 
бацају у наручје младићима. Тог тренутка се обезнањено опусте, а мла-

51 Често антички митови о појединим легендарним ликовима имају више варијанти, по-
некад чак и сасвим супротних. По чешћој варијанти легенде о Амору и Психи, која је 
постала популарна преко Апулејовог хеленистичког романа Златни магарац, Венера 
одобри да Амор посећује Психу само у потпуној тмини, тако да Психа и не препознаје 
ко је њен тајни љубавник. У жељи да то сазна, она једне ноћи, принесе свећу да осветли 
своју тајну љубав. Са свеће капље восак и пробуди уснулог Амора, који ужаснут бежи 
и њихова љубав постаје даље неостварива. И по једној и по другој варијанти овог мита, 
после многих патњи и перипетија Амор коначно измоли од богова да се чаролија скине, 
и то омогућава да се прича заврши срећним венчањем.
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дићи их пажљиво носе у задњи план, где их нежно спуштају на тле. Де-
војке опет живахно скачу из сна и живахно дотрчавају у први план, где 
се опет уснуло опусте на првобитно место. Младићи им поново полако 
прилазе, и све се поново и бескрајно понавља.52 Са страна се налазе, 
опет симетрично и удвојено два гола принца, који се иначе појављују 
у неколико призора, јер је једна од асоцијација и евокације бајке о при-
нцу-жаби (у првој сцени се појављују и живе жабе).

Као што је напред речено основне физичке радње, покушај буђења, но-
шење девојке, спуштање на тло, оживљавање до поновног пада у сан, 
постепено се понављањем трансформише, градирају, енергетски интен-
зивирају. Један од голих принчева, као нека судбинска сила одозго, издаје 
команде (што иначе бива и у другим сценама), које младићи испуњавају 
скидајући код сваког поновног покушаја део одеће, оставши потпуно 
наги. Тако се матрица упорно испочетка понавља истим редоследом и 
симултано и симетрично за сва четири пара. Наредни покушаји постају 
све напорнији, постепено се претварају у грчевиту борбу, у мучење и за 
младиће и за девојке. И једни и други су и жртве и мучитељи „... жртва 
и мучитељ (су) постали једно, сама форма је постала мучитељ. Што су 
плесачице органски слободније од оклопа или одјеће, то су спутаније 
правилом кретања, које је, да би било теже, врло, врло полагано и на-
лаже максимум концентрације, баланса, дисциплине, сурадње и про-
ширеног очаја, да би се истовремено дисало с другима и тако остало у 
линији, достигло колективну резигнацију.”53

Док је поредак основне матрице покрета у почетку деловао у извесној 
мери маниристички кореографисано, ти исти покрети се постепено пре-
тварају у крваво животне, грубе и очајничке. Када исцрпљење, мучење 
и самомучење овладају актерима, симултаност и симетрија почињу да 
се кваре и потпуно се разбијају. На крају, исцрпљење и телесни напор 
постају неиздржљиви и њихова градација више није могућа. Једино што 
преостаје је одустајање од немогућег подухвата и четири пара се поново 
налазе у почетној позицији, суочени са немогућношћу контакта.

Моћ позоришних лудости је препуна интертекстуалности, асоцијација 
на познате митске мотиве, античке и хришћанске легенде и митове или 

52 Како се може наћи и паралела са бајком о зачараној лепотици, неки су ову сцену разуме-
ли и као неуспело буђење уснулих принцеза.

53 Đurđa Otržan, „Ni Boga, ni čovjeka”, povodom Fabrove predstave Staklo u glavi biće od stakla, 
Novi Prolog ��, Prolog teorija tekstovi 5, Zagreb, 1988, str. 127.
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чак директних цитата. То се односи и на избор пројицираних слика ве-
ликих мајстора. С једне стране, ту су призори аристократских галант-
них, манирираних љубавних идила Фрагонара (Jean-Honoré Fragonard) 
и других жанр-сликара рококоа, слике које стоје у контрасту са депер-
сонализацијом актера. Видимо и приказе телесне лепоте, као што је Ен-
грова (Jean-Auguste-Dominique Ingres) Одалиска. С друге стране, између 
осталих, видимо сценеитске ратничке узвишености, као што је Заклет-
ва Хорација Давида (Jacques-Louis David), или чак призоре первертира-
не еротске суровости, као на слици Луинија (Bernardino Luini) Салома 
са главом Јована Крститеља.

Још је индикативнији избор музичких цитата: одломци из Вагнерових 
митских опера Сумрак богова (Die Götterdämmerung) или Љубавна смрт 
Изолде из Тристана и Изолде (Tristan und Isolde), из Електре Рихарда 
Штрауса (Richard Strauss, Elektra), из већ поменуте Кармен Жоржа Бизеа. 
Све су то оперска дела која опевају немогућност љубави, из које је једи-
ни исход смрт. Посебно је знаковито цитирање из опере Рихарда Штра-
уса Салома, настале према библијској легенди и драми Оскара Вајлда 
(Salomé, Oscar Wilde) и Пентесилеје поствагнеровског композитора 
Отмара Шека, настале према мало познатој варијанти античког мита 
и поетској трагедији немачког романтичара Клајста (Othmar Schoeck, 
Penthesilea, Heinrich von Kleist). Жудњу Саломе за телом Јоханаана мо-
гуће је задовољити само пољупцем његове одсечене главе, после чега 
и она бива убијена, а митски грчки херој Ахил и амазонска краљица 
Пентесилеја су вереници који жуде једно за другим, али су у Тројанс-
ком рату на супротним страна и у коначном двобоју на живот и смрт 
раскомадају једно друго зубима. „KüssenundBissen” (љубити и гристи) 
– понавља се певани цитат из опере Пентесилеја. 

У Фабровој Моћи позоришних лудости има много музике, али вођење 
радње, токови догађања или мизансцен нису распоређени према струк-
тури музичког текста. Према томе би се могло рећи да ова представа не 
спада у домен музичког позоришта. Али с друге стране, може се рећи да 
су токови радње вођени према сопственој музичкој структури. Компози-
ција просте физичке радње, у којој се првобитни препознатљиви, живот-
ни и обични поступак бесконачно понавља, уз градацију енергетске ди-
намике, постепени пораст посвећене концентрације и физичког напора, 
уз подвргавање броју и симетрији, има све особине апстрактне комби-
наторике, својствене музичкој структури. Од миметичке физичке радње, 
преко апстракције времена, простора, броја и динамике, долази се до рас-
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пада система и враћања у почетну позицију, али овај пут без поновног, на 
неуспех осуђеног, покушаја промене. Ова градација, која личи на магијс-
ку структуру древних ритуала, за разлику од њих не достиже свој циљ у 
кулминацији, него напротив у антиклимаксу, у распаду и одустајању.

Фаброва репетитивност је упоређивана и са митом о Сизифу.54 Међу-
тим, битна разлика је у томе што Сизиф заувек понавља, вероватно на 
исти начин, свој наметнути задатак гурања камена до врха, а Фаброва 
четири пара Амор-Психа (или успаване принцезе и лепи принчеви), до-
спевају, после градације и кулминације, до нивоа апсолутне исцрпље-
ности и дефинитивне немогућности испуњења свог циља. Сам Фабр 
каже: „Понављајући једнаке гесте, једнаке радње, десет, двадесет пута, 
реакције се мјењају, постају истините. Такођер се мјењају и значења која 
им публика приписује.”55 И у томе је посебно дејствено и значењско 
својство Фабрових сценских композиција у Моћи позоришних лудости: 
основни реалистички покрет – апстрактна конструкција трансформа-
ције – могућност значењског дејства. Зато је парадоксално да у већини 
доступне литературе овакав структурни склоп Фабрових сцена није, 
или је само узгред тумачен. Наћи ћемо опширне анализе које се одно-
се на метафизички, психоаналитички, онирички, поетски, историјски, 
антрополошки итд., аспект Фабровог стварања, али зато мало, или ни-
мало разлагања структуре.

И поред деперсонализације и апстракције, у појединим сценама Фаб-
рове представе могуће је назрети и чак осетити (ма колико он са сцене 
уклонио драмску причу и емоцију) контуре могућег читања знаковног 
тока, чак и сенке поетске, небуквалне нарације. Полазимо од чежње за 
љубављу, за контактом, за комуникацијом са својим ближњим, али је тај 
пут далек, недостижан и све даљи и даљи. Упорним понављањем поку-
шај нежности и блискости претвара се у бруталну борбу и кулминира 
потпуним очајањем и границом немогућности. Након тога долази ис-
пражњена резигнација. Дакле, човек је окован, отуђен и механизован и 
сваки покушај људскости, љубави и контакта, ма колико био опсесиван, 
осуђен је на пораз.

Поједине сцене из Моћи позоришних лудости, у којима је, често и без 
музике или ван музике, жива конкретна сценска радња третирана логи-

54 Jan Fabre, Le Guerrier de la beauté, p. 112.
55 Jan Fabre, „Moć kazališnih ludosti”, intervju u časopisu Rival, 1-2, OK SSO Hrvatske, Rijeka, 

1989, str. 104.
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ком музичке композиције, врхунска је потврда лаконске, али утемељене 
изјаве једног од најзначајнијих југословенских редитеља модерног доба 
Косте Спаића, који је велики део своје каријере посветио инсценацији 
опере: „Глазба је глума, а глума је глазба”.56 Све нас то подсећа и на по-
етску мистику Адолфа Апије, који пророкује „божанско сједињење му-
зике и тела”.57 Поетска идеја о синтези извире и из Артоове (Antonin 
Artaud) визије алхемијског позоришта, које проналази у свом виђењу 
Елеусинских мистеријa, замишљајући их као  „неразмрсив и јединствен 
спој апстрактног и конкретног”, и које су, по њему, требало „уз помоћ 
инструменталне музике и нота, уз помоћ комбинације боја и облика... 
да надокнаде носталгију за чистом лепотом,... и с друге стране да путем 
спојева незамисливих и чудних за мозгове нас још будних људи, разре-
ши, па чак и укине све сукобе настале из антагонизма материје и духа, 
идеје и форме, конкретног и апстрактног, и да стопи све привиде у један 
јединствен израз који би требало да буде сличан одуховљеном злату.”58

„Видети глас, чути тело” – поднаслов је књиге Ново музичко позориште 
Ерика Салзмана и Томаса Дезија (Eric Salzman, Thomas Desi, The New 
Music Theater)59. Свест о синестезији, феномену да се осети једног чове-
ковог чула претварају и у осете другог чула, развила се тек у 19. веку и 
била нарочито изазовна симболистима и уметницима Модерне почетка 
20. века, првобитне авангарде. Најзанимљивији је пример симфонијс-
ка поема Скрјабина Прометеј, поема ватре из 1910. године (Александр 
Николаевич Скрябин, Прометей, поэма огня), која је била компонована 
за велики оркестар, хор без речи, оргуље и клавир (светлосни клавир), 
чије су дирке биле повезане не само са жицама, него и са разнобојним 
изворима светлости. 

То је наговештавало доба у коме је синтеза подразумевала све већи удео 
визуелних уметности. Раније се основно сједињење односило на музич-
ку, драмску и плесну фактуру, ликовни елемент је играо помоћну уло-
гу. Етјен Сурио је управо у опери пронашао највиши степен уметничке 
синтезе: „Једно је синтеза позоришна која у свом најбогатијем склопу 
(синтеза лирског театра, опере например) обухвата музику, поезију, 

56 „Operska režija rađa se iz duha muzike”, razgovor s Kostom Spaićem u Radoslav Lazić, Estetika 
operske režije I, Madlenijanum, Beograd, 2000, str. 110.

57 Adolf Apija, „Režija kao sredstvo izražavanja”, Radoslav Lazić, Estetika operske režije II, Madle-
nijanum, Beograd, 2000, str. 379.

58 Antonen Arto, Pozorište i njegov dvojnik, Prosveta, Beograd, 1971, str. 69.
59 Eric Salzman, Thomas Desi, The New Music Theater, The New Music Theatre, Oxford University 

Press, Oxford, 2008.
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мимику и плес; па се простире и даље до сликарства и архитектуре.”60 
Развој визуелне естетике, као и технолошки напредак, учинили су да 
ликовни, пре свега мобилно-ликовни елемент (филм, видео, нови ме-
дији) постане потпуно равноправан као моћно, а понекад и пресудно 
средство у стварању синтезе. Зато Алојз Цимерман, композитор опере 
Војници (Alois Zimmermann, Die Soldaten), једне од значајних опера мо-
дерног доба, настале према истоименој драми немачког романтичара 
Ленца из епохе Sturm und Drang-a (Reinhold Lenz), уводи термин „плу-
ралистичке опере” као облика тоталног театра, односно „концентрације 
свих театарских средстава у сврху комуникације са једним самосвојно 
створеним светом: архитектура, скулптура, сликарство, музичко по-
зориште, говорно позориште, балет, филм, микрофон, тонска техника, 
електронска музика, конкретна музика, циркус, мјузикл и сви облици 
позоришта покрета”.61

Понекад, нарочито у доба међуратног модернизма и постмодернизма, 
то сједињење није ишло у правцу Вагнеровог Gesamtkunstwerk-a, у коме 
се уметнички облици стапају у један јединствени, кохерентни, вели-
чанствени ток, него се напротив више дисциплина доводе у дијалектич-
ки поступак контрапункта, опозиције или паралелизма. Такве примере 
налазимо и у Фабровој Моћи позоришних лудости. „Кејџова (John Cage) 
идеја о ’корисном дијалогу’ између различитих уметничких елемената 
не значи мировни преговор, него нешто као дебату у којој учесници из 
својих разлика стварају неку врсту вишка вредности.”62

У креативном смислу је синтеза, било по принципу афирмације или 
опозиције, била основа свих облика музичког позоришта (што истов-
ремено значи и највећег дела историје позоришта), од сакралних до 
авангардних, од ритуалних до забављачких, од елитних до популарних, 
од аристократских до пучких. Синтеза, која подразумева сједињење, а 
не прости збир више уметности, јесте оптимум коме је увек музичко 
позориште тежило, али путања те тежње није увек била права. Облици 
музичког позоришта су се некад том оптимуму приближавали, а некад 
се на известан начин удаљавали. Неки облици су ближи, а неки даљи од 
тог идеала. Вероватно да је крајњи циљ тог идеала, као и сваког другог 
идеала, у апсолутном смислу недостижан или, да будемо праведни, рет-

60 Etjen Surio, Odnos među umetnostima, Svjetlost, Sarajevo, 1958, str. 109.
61 Handwörterbuch der musikalischen Terminologie, Herausgegeben von Albrecht Riethmüller, 

Stuttgart 1999, p. 27.
62 Исто, 283.
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ко достижан, јер се мета стално помера унапред. То истовремено чини и 
посебан изазов, јер би испуњење оптимума значило и крај тражења. 

Синтеза је природно чинила основни принцип целокупне позоришне 
креације, од прапочетака па до данас, сем у периоду од ренесансе и ра-
ног барока до процвата грађанског, претежно реалистичког позориш-
та, када је настао неприродни раскол између говорне и певане, односно 
плесне сцене. Понекад се сматрало да су позориште и опера два одвоје-
на појма, односно да опера и други сродни облици не спадају у феномен 
позоришта, него су појава за себе, и то појава ниже врсте. Та терми-
нолошка нелогичност је у новије време премошћена, мада у свестима, 
нарочито у нашој средини, није потпуно нестала. Док се на пример у 
Италији реч teatro претежно везивала за оперу, у Француској и данас 
постоји извесна дистинкција у употреби појмова théâtre и opéra. На 
пример, у зборнику Опера и режија (Opéra et mise en scène), када се го-
вори о значајним редитељима који су у креацију поставке опере дошли 
из других дисциплина (сценографије, дириговања, филма, скулптуре, 
кореографије), посебно се истичу редитељи који су потекли из области 
позоришта!63.

Овакав раскол између говорног и музичког позоришта имао је неко оп-
равдање у периоду када је говорно, драмско позориште било обележено 
пре свега литерарношћу, психологизацијом и идејношћу, а музичко по-
зориште свој идеал налазило само у музичкој (вокалној) перфекцији и 
виртуозности, „кулинарској“ дистракцији, како је то оцењивао један од 
најзначајнијих оперских редитеља Фелзенштајн (Walter Felsenstein)64, и 
ефектној сценској декоративности. Међутим, радикалне реформе које 
су преокренуле свет позоришта од краја 19. века, преобразиле су, ис-
тина са извесним закашњењем, и физиономију музичког позоришта у 
свим његовим облицима. Томе је нарочито допринела легитимизација 
редитељског позоришта, које је, и кад није било у пуној мери окренуто 
музици, увек бар на известан начин било усмерено ка синтези. Зато је 
омиљена Фелзенштајнова девиза била: „Дајући једнаку тежину ’музици’ 
и ’позоришту’, покушавао сам да уклоним линију поделе између појмова 
’опера’ и ’позориште’.”65 Као и драмска класика, стандардна дела опер-

63 Opéra et mise en scène, publié sous la direction de Christian Merlin, Avant Scène Opéra No.24�, 
Paris 2007, p. 70.

64 Metzler Lexikon Theatertheorie, p.211.
65 Eric Salzman, Thomas Desi, The New Music Theatre, Oxford University Press, Oxford, 2008, p. 
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ског, оперетског или репертоара мјузикла, ослобођена стереотипних 
клишеа, бивају подвргнута новим редитељским, перформативним, у 
драмском смислу богатим читањима, значењским и структуралним, и 
откривају свој дотле неслућени театарски потернцијал.

Границе између позоришних жанрова и облика, па и између уметнич-
ких дисциплина, дефинитивно постају флуидне, тако да се за понеке 
перформативне догађаје (сасвим непотребно) полемише да ли спадају 
у област драме, опере, мјузикла, плеса, пантомиме, позоришта покре-
та, перформанса итд. Да ли ћемо неку сценску поставку означити као 
„драмско позориште с музиком”, или као „музичко позориште”, поста-
ло је питање перспективе. „Зато се може рећи да је за данашње позо-
риште, и у свету и код нас, карактеристичан својеврсни плурализам. 
Најсупротстављеније позоришне доктрине, не само што се практично 
примењују паралелно и истовремено, него се и на неочекиване начине 
преклапају и комбинују и стварају нове вредности. То се односи и на 
структурални, и на значењски, и на жанровски и на све друге аспек-
те... Зато Жан Жак Рубин (Jean-Jacques Roubine) овај феномен назива 
métissage66 (у биологији укрштање биљних и животињских врста) и 
каже да је такво укрштање постало перманентно искушење данашњих 
редитеља.”67 Као резултат таквог укрштања елементи који су раније 
сматрани за дивергентне, ступају у нове структурне односе, узајамно се 
обогаћујући и мењајући се.

Као посебни феномени, проистекли из изазова синтезе, јављају се, на-
рочито у новије доба, приступи који се могу назвати музикализација 
(драмског) позоришта и театрализација музике. Музикализација позо-
ришта се може односити и на представе које нису превасходно музич-
ког карактера, а њена најсуптилнија примена се догађа у неким предста-
вама у којима има врло мало, или чак понекад нимало музике. У таквим 
случајевима, текст представе (грађа, структура), чак и кад је без музи-
ке, компонован је средствима музичке организације, прецизним рит-
мом физичке, говорне и унутрашње радње, сценским лајт-мотивима и 
рефренима, репетирањем, наглашеним динамичким токовима, оштрим 
кадрирањем одломака који тиме постају аналогни конструкцији музич-
ких облика, распоредом енергије, мизансценским цртежом, и слично. 

66 Jean-Jacques Roubine, Introduction aux grandes théories du Théâtre, Dunod, Paris, 1996, p. 
125.

67 Светозар Рапајић, Драмски текстови и њихове инсценације, Позоришни музеј Војводине 
– Факултет драмских уметности, Београд, 2013, стр. 207.
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Сматрамо да комади Бекета и Јонеска, или бар многе њихове сцене, тек 
оваквим процесом музикализације добијају свој пуни перформативни, 
али и значењски смисао.

Зато не можемо прихватити тезу да се феномен музичког позоришта од-
носи само на певани израз радње, а да су балет и плесни театар сродан, али 
различит феномен.68 Сматрамо, напротив да се појам музичког позориш-
та може раширити на све сценске облике у којима се радња структурира 
апстрактном комбинаториком, карактеристичном за музичку структуру, 
било да се то чини певањем, инструменталном музиком, пантомимом, 
сценским покретом или чак говором. Такав перформативни приступ се 
може применити и на она сценска остварења у којима нема музике, али 
постоји музичка логика компоновања радње и сценскиог израза (на при-
мер, данас не тако ретке, плесне поставке без музике, или говорна струк-
тура која је изразито музички компонована).

У нашој позоришној историји новијег доба, савршени примери таквог 
метода су Нушићев Мистер Долар, у режији Мирослава Беловића и из-
вођењу Југословенског драмског позоришта 1973. године и Лукреција 
илити Ждеро непознатог которског аутора, у режији Јагоша Марковића 
и извођењу Позоришта на Теразијама 1994 године. Ове представе, иако 
у њима има доста музике, не би се, строго гледајући могле назвати му-
зичким представама. С друге стране, њихова стилизација има све фор-
малне одлике музичког позоришта и одговара савршеној формалној 
композицији у којој сваки одломак има своју крајње прецизну формал-
ну структуру, свој ритам, темпо, боју, карактер мизансцена, цртеж, и 
по томе се чинови могу упоредити например са структуром сонатног 
става, свите игара или кружном формом ронда.

Патрис Павис, који има култно место међу савременим теоретичарима 
позоришта, тај феномен назива оператизацијом позоришта, сматрајући 
да данашње позориште „прибегава целокупном фундусу театрализма 
и артифицијелности, које боље инкарнира певани глас.” Оператизацију 
објашњава тиме што је позоришна режија постала „композиција ансам-
бла, која се може бележити као партитура велике прецизности. Позори-
ште и музику везују блиски и раније непрепознати односи: позоришна 
режија конфронтира театралност (сценску визуелност) са музикално-
шћу (вокалном и текстуалном); она схвата представу као партитуру 

68 Metzler Lexikon Theatertheorie, p. 210.
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која филтрира и поново прочитава текст, музику, слику, која организује 
скуп чулних надражаја у правцу пажње гледаоца, а он више не разликује 
шта стиже до његовог вида или слуха, или до његове кинестезије.”69

С друге стране, као последица релативизовања, или чак укидања грани-
це међу уметничким врстама, јавља се и тенденција театрализирања му-
зике, нарочито у домену експерименталних, односно авангардних при-
ступа. То се односи пре свега на инструменталну непрограмску музику 
(код вокалне или програмске музике тај приступ је очекиванији), чије 
извођење далеко надилази стандардне концертне околности. Овај при-
ступ подразумева кореспонденцију или контрапункт између музичког 
текста и визуелних театарских елемената, на пример помоћу знаковитог 
уређивања концертног простора који постаје истовремено и сценски 
простор, употребе реквизита и костима, откривања у музици телесног, 
гестуалног потенцијала, или могућности чак неке врсте мизансцена 
музичара, креативног коришћења сценског светла, пројекција, нових 
медија. Појављује се и појам „инструменталног позоришта” или „сцен-
ског музицирања”.70 Уосталом, већ одавно постоји у балету потпуно ле-
гитимна пракса да се дела тзв. „чисте музике” концертног карактера, 
оркестарска, камерна или чак солистичка, кореографски театрализују, 
односно драматизују, и да из њихове музичке структуре проистекне ви-
зуелна телесна, па чак и наративна експресија.

Поједини пуританци говорног позоришта више пута су предвиђали 
смрт музичког позоришта, посебно опере. Међутим, ако је позориште 
синкретичка уметност (а оно то јесте, чак и на начин литерарног позо-
ришта), онда је у њему врховна синтеза достигнута управо у разноврс-
ним облицима музичког позоришта, у којима је театрализам доведен до 
оптимума. Зато није чудо што врхунски савремени театролози, који се 
иначе не баве посебно музичким позориштем, признају ту чињеницу. 
Клеменс Рис (Clemens Riss) констатује да је током свог развоја опера 
постала „најрепрезентативнији и најбогатији род европске историје по-
зоришта.”71 А на питање да ли опера уопште спада у позориште, Патрис 

69 Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre, Armand Collin, Paris, 2006, str. 235. Појам кинестезије 
не треба мешати са појмом синестезије. Док синестезија подразумева узајамну чулну 
осећајност у којој надражај једног чула изазива и осет другог чула, на пример звук-слика 
и обратно, појам кинестезије се односи на чулно дејство телесног покрета, односно на 
реакцију коју покрет изазива у психофизичком хабитусу и извођача покрета и гледа-
оца.

70 Metzler Lexikon Theater theorie, p. 214.
71 Исто, стр. 229.
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Павис недвосмислено одговара. Он, према француском обичају, као по-
лазну позицију задржава посебност термина позоришта и опере, али 
уствари oдбацује њихову застарелу категоризацију и традиционално 
супротстављање, смелом, али у суштини тачном тврдњом: „Опера пред-
ставља позориште par excellence”.72
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MUSIC THEATRE: SYNTHESIS
summary
It could be said that the term opera, by which the most important form of the 
music theatre is named, appeared almost by chance. Its origins were in one 
of the subtitles which were used by the Florentine creators of the new genre 
at the end of the �6th and the beginning of the �7th century: opera in musica 
(the work in music). By mechanical abbreviation, later remained only the 
word opera – the work. However, in that coincidence was hidden an essential 
meaning. That was confirmed by Robert Wilson, who named his famous per-
formance Einstein on the Beach as an opera. That caused some surprise and 
misunderstanding, but Wilson gave himself a very simple, but very convinc-
ing explanation. The word opera originally means work, and that could also 
refer to a sort of the universal creation, which is not particularly a drama, 
or a dance, or a painting, but at the same time is all that together, in other 
words, a union of all the arts. The most effective synthesis is born by the 
association of the elements, which are opposite at first sight. But, the real 
synthesis is not a common addition, in which every particular segment keeps 
its own character untouched. The fertile synthesis begins with interaction, in 
which one particular element has influence on the other one and vice versa, 
or in which the basic elements of one art are composed by the logic of an-
other art. That is most evident in the case of the music theatre, in which the 
composition of the dramatic action, which is mostly of mimetic character, is 
submitted to the logic of the abstract musical structure, for instance to the 
strictly measured time, to the symmetry, repetitions, gradation, to the musi-
cal form, to the rhythmical structure, and so on. In that way, the concrete 
scenic action becomes an artifact and obtains the characteristics of abstrac-
tion and irrationality, and the abstract musical structure obtains a certain 
concrete materiality and livelihood. Therefore, if the theatre is a total art, the 
music theatre is the supreme form of such synthesis. Patrice Pavis said about 
that idea: “Opera is theatre par excellence”.

Key words
synthesis, opera, concrete, abstract, interaction, structure.


