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УзавршномделусвојекњигеСветозарРапајићпримећује
дасуовдашњикритичари,кадабижелелидаистакнууспе
шностнекепредставеуПозориштунаТеразијама,најчешће
наглашавалидајеупитањуизузетакидајеуспехпостигнут
упркослошимусловиматеразијскесцене.Тоупркосчестоје
пратилоуспехемузичкогпозоришта,штостојиудиректној
везисапредрасудомкојупозоришнајавност–атонијесамо
овдашњислучај–гајипремамузичкимжанровима,сматра
јућидасуњиховепретензијеидометискромни.Светозар
Рапајић,својимвишегодишњимкреативним,теоријскими
педагошким радом, показао је да музичко позориште мо
жебитииместоредитељскеумешностиипредметпроми
шљања.КњигаМузичкопозориштекаоуметничкасинтеза
представљауједноиједнуврстусинтезеРапајићевогдуго
годишњег теоријског рада, који је надахнут искуством из
уметничкеипедагошкепраксе.Синтезасе,изразнихуглова
посматрано,намећекаокључнаречнашегприказа.

Књигасесастојииз15поглавља:Музичкопозориште:син-
теза;Уместоувертире;Музичкопозориште,ритуал,тра-
гедија,опера;Primalamusicaepoileparole;Метастазио:
радњаи/илиемоција;Молијерикомедија-балет;Шекспир
умузичкомпозоришту:случајРомеаиЈулије;Музичкопозо-
риштеизмеђуживотностииапстракције;Просјачкаопера
затригроша;Црногорскавеселаудовица;Одбалад-опере
домодерногмјузикла;ПозориштепокретаЈованаПутни-
каизмеђустареиновеавангарде;Режијаупрвомпериоду
радановосадскеОпере(1947–1961);Музичкопозориштена
Теразијама–првихшездесетгодина;Уместофинала.
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Упрвомпоглављу–Музичкопозориште:синтеза–аутор
износитврдњуда јесинтезаосновасвихобликамузичког
позоришта од његових почетака до данас. Тачку прекида
означава доминација грађанског реалистичког позоришта,
које одваја говорно од певаног и плесног. Рапајић сматра
да јепозориштесинкретичкауметносткојаидеал синтезе
најприближниједотичеуразноврснимоблицимамузичког
позоришта.У складу с тим, ауторовај појам схваташире
одуобичајеног.Поредмузичкихжанровакојибинамодмах
палинапамет,подкишбранмузичкогпозориштапотпадају
исвиониоблиципозоришнеуметностиукојимаседрамска
радњаобликујеналикмузици.

Како би доказао своју хипотезу, Рапајић се враћа унатраг,
доантичкетрагедије,подсећајућидајемузикабилаважан
аспектовогжанра,којиседанасчестопревиђа.Позивајући
сенапознатукњигуФлорансДипонАристотелиливампир
западногпозоришта,РапајићупоглављуМузичкопозори-
ште,ритуал,трагедија,операистичедајеантичкатраге
дијабилапресвегаперформативногимузичкогкарактера,
адасутекстовикојисудонасдошлисамоједан,редукова
нидеопрвевеликестепеницеуисторијизападноевропског
позоришта.

Следепоглављаукојимааутор,усветлуаргуменатакојису
трасираниууводномделукњиге,изоштраванекеодважних
темазаразумевањемузичкогпозоришта.Primalamusicae
poi le parole бави се односомдрамеимузике умузичком
позоришту, чији би сусрет требало да води оној идеалној
синтези,анедоминацији једногоделемената.Уовомпо
глављуРапајић говорииофирентинтскоји венецијанској
опери,одкојихпрвадајепредностдрами,адругамузици.
СледећепоглављефокусирасенарадМетастазија,којијеу
драматуршкупроизвољностбарокнеопереувеоредичвр
сту структуру, смењујући речитативе (развијају радњу) с
аријама(изражавајуемоције).НареднопоглављеМолијери
комедијабалетједнојеоднајуспелијихукњизи.Уњемусе
спајајутеоријскапрецизностиготовопрозниквалитет,па
се,паралелносаразматрањемжанракомедијебалетаисцр
тавакривудавасудбиначувеногписца.Укомедијибалету,
музичкоплеснодрамском жанру, француски комедиограф
допустиојебарокној,необузданојстранисвојемаштепун
замах. Чак трећина Молијеровог опуса припада помену
томжанровскомодређењу,анајвиталнијимпоказалисусе
насловипопутЖоржаДандена,ГрађанинаплемићаиУо-
браженогболесника.НезаобилазниШекспирнашаојесвоје
место и умузичком позоришту.У одељкуШекспир уму-
зичкомпозоришту:случајРомеаиЈулијеРапајићразматра
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заштојебаштрагедијаверонскихљубавниказаслужиланај
већибројтранспозиција,скрећућипажњунанајуспешнији
пример–легендарнипрекретничкимјузиклПричасазапад-
нестране.Унаставкукњигеоткривамодасунекеодкључ
нихфигурапозоришнеуметностиималииоперскустрану
личности, коју честопревиђају и посвећениистраживачи.
АпијаиСтаниславски,двапоетичкисукобљенааутора,су
срећусеуРапајићевојкњизиусвојојљубавипремаопери
иважнојулозиупрогонуокошталихпозоришнихшаблона
удвадесетомвеку.МузиканалазисвојеместоиуБрехто
вом опусу.ЊеговаОпера затри гроша у ствари је обра
да најпознатије енглеске баладопере. У складу са својим
виђењем уметности, Брехт позориште није посматрао као
синтезу већ као скуп елемената који семеђусобно очуђу
ју.Избаладоперенастаојеинајвиталнијижанрмузичког
позоришта–мјузикл,којимсеРапајићдетаљнобавиујед
номодпоглавља.Умјузиклусесрећуибројнидругиути
цајиитрадиције,стапајућисеунови,аутентичнижанр.Као
каменемеђашеуразвојумјузикла,којијесвојпутзапочео
каоескапистичказабава,РапајићистичеОклахому(1943)и
социјалноосвешћенуПричуса западнестране, каоредак
примерсинтезедрамске,музичкеиплеснефактуре.Весе-
лаудовицаФранцаЛехара, вероватнонајуспешнијеинај
играније дело оперетског репертоара, открива занимљив
феномен комичког третмана другости, тј. самозадовољног
погледасупериорнекултуренаонекојисукомичниусвојој
умереној егзотичности–уисто време тако сличнии тако
далеки.Наиме,какоистичеРапајићупоглављуоЛехаровој
оперети,радњајесмештенауградЛетиње(читај:Цетиње)
и инспирисана авантурама црногорских принчева, чија су
аутентичнаименазадржанауделу.Уследилесубројнепре
радеиапропријацијеВеселеудовице,аодфилмскихсеиз
двајајуонеурежијиЛубичаиШтрохајма.

УРапајићевојкњизиможесеизвдојитииједанподток,ко
јипредстављадрагоцениисторијскипрегледмузичкогпозо
риштананашимпросториматокомXXвека.Ауторскреће
пажњунаЈосипаКулунџића,којијепромишљаоистварао
оперскаделаупрвојполовинивека,алиинаскромне,ма
да незанемарљиве напоре новосадске Опере (1947–1961).
Посебно поглавље посвећено је стваралачком опусу Јо
ванаПутника. Рапајић сматра да је управо овај ауторбио
најближипозоришномсинкретизмуидаје,упркосчестим
промашајима, био испред свог времена, антиципирајући
извођачкепраксеневербалногиплесногтеатра.Уодељку
Позориште на Теразијама – првих шездесет година дата
јепрегледнаиважнасистематизацијарадаовепозоришне
куће, која се, мењајући имена и зграде, профилисала као
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јединиансамблкојипримарнопроизводимузичкосценске
обликетипаоперете,мјузиклаимузичкекомедије.Натом
путуРапајићпосебноистичедоприносСојеЈовановић,која
јеумеладапостигнечиткостпричеипронађепоезијуиспод
наизгледбаналнихзаплета.

КњигаМузичко позориште као уметничка синтеза изда
тајекаопрвинасловуновоједицијиСтудијепозориштаи
извођења(уредник:ИванМеденица),којапредстављанову
етапууиздавачкојделатностиФакултетадрамскихуметно
сти.ПромишљањакојасмоназначилисамосудеоРапаји
ћевеСинтезе,илијошбоље–синтеза–које,безсумње,за
служујудабудуместоинспирацијеисусретанекихбудућих
стваралацаипроучавалацапозоришта.

ЦркваВаведењаПресветеБогородице,манастирБођани,
кодБача;фото:РајкоР.Каришић


