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Ана Ра до ше вић, О СЦЕН СКИМ ИЗ ВО ЂЕ ЊИ МА
ОХРИД СКЕ ЛЕ ГЕН ДЕ СТЕ ВА НА ХРИ СТИ ЋА.

Прилог историографији српске балетске сцене, 
Бе о град: Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, 2017.

Му зи ко ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти је 2017. 
го ди не об ја вио ве о ма за ни мљи ву и дра го це ну књи гу Ане Ра до ше вић, О 
сцен ским из во ђе њи ма Охрид ске ле ген де Сте ва на Хри сти ћа. При лог исто
ри о гра фи ји срп ске ба лет ске сце не. Бу ду ћи да Охрид ској ле ген ди, као пр вом 
срп ском це ло ве чер њем ба ле ту, при па да јед но од су штин ских ме ста у исто-
ри ји срп ске му зич ке и ба лет ске сце не, ни ма ло не из не на ђу је што по пу лар-
ност на пи са о Хри сти ће вом оства ре њу не је ња ва већ де це ни ја ма. Текст Ане 
Ра до ше вић да ти ра из осам де се тих го ди на про шлог ве ка, ка да је она, у окви-
ру про јек та СА НУ Са вре ме на срп ска му зич ка сце на, а на под сти цај му зи ко-
ло га Мир ке Па вло вић, за по че ла свој на уч но и стра жи вач ки, али пре све га – 
ар хив ски рад на ба ле ту Охрид ска ле ген да. Иа ко су му зи ко ло зи сво је на пи се 
о овом де лу ин тен зив но пу бли ко ва ли и пре осамде се тих го ди на, очи то су 
не до ста ја ле те о риј ске екс пли ка ци је сцен ских по став ки Хри сти ће вог ба ле та 
из пе ра те а тро ло га, од но сно ба ле то ло га. 

Из у зет но са др жа јан и ин фор ма ти ван Пред го вор књи ге из пе ра при ре-
ђи ва ча из да ња – на шег це ње ног му зи ко ло га и пи сца зна чај них сту ди ја о 
срп ским и стра ним ба ле ти ма На де жде Мо су со ве, упот пу њен је ве о ма бо га-
том би о гра фи јом Ане Ра до ше вић, где се чи та лац упо зна је са ње ном мно го-
стру ком де лат но шћу на по љу ба лет ске умет но сти, али и ши ре, о че му нам 
да нас све до чи и ова ње на сту ди ја. Ау тор кин циљ био је да кри тич ки са гле-
да до ма ће сцен ске по став ке ба ле та Охрид ска ле ген да од пре ми је ре 1947. 
го ди не у На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду, до 1985, као го ди ни ко ја за о кру-
жу је „ју го сло вен ске“ по став ке овог ба ле та. По себ ну па жњу ау тор ка по кла-
ња ре цеп ци ји го сто ва ња Ле ген де у ино стран ству. Иа ко по стру ци ба ле ри на, 
ба лет ски ко ре о граф и ре ди тељ, а не кри ти чар у ужем сми слу те ре чи, Ана 
Ра до ше вић у тек сту да је оби ље ми ну ци о зних за па жа ња и кри тич ких опа ски, 
што текст (без об зи ра на то што је на стао осам де се тих го ди на про шлог ве ка) 
чи ни ве о ма ак ту ел ним за са вре ме не на уч но-умет нич ке кру го ве. По тен ци-
јал ни чи та лац књи ге на ћи ће се пред мно штвом ин фор ма ци ја и кон ци зних 
уви да, при че му ће се су сре сти са не сва ки да шњим кри тич ко те о риј ским 
при сту пом му зич ко-сцен ском де лу.
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На по чет ку сту ди је, Ана Ра до ше вић пред ста вља би о гра фи ју Сте ва на 
Хри сти ћа са по себ ним ак цен том на оне по дат ке ко ји све до че о та ко ре ћи 
пер ма нент ној при вр же но сти ком по зи то ра му зич кој сце ни. За тим се чи та о цу 
пре до ча ва исто ри јат ево лу ци је ба ле та Охрид ска ле ген да, по чев од три де се-
тих го ди на про шлог ве ка, да би се по том из дво ји ли кључ ни про бле ми ко ре о -
гра фа у ве зи са сцен ском по став ком Хри сти ће вог де ла. Иа ко по ти че из ба-
лет ског све та, Ана Ра до ше вић не за по ста вља кри тич ки осврт ни на са му 
пар ти ту ру Охрид ске ле ген де, ис ти чу ћи ути цај ру ских ком по зи то ра ба ле та, 
те нео би чан Хри сти ћев дар за сти ли за ци ју на род них бал кан ских ме ло ди ја. 
По себ ну дра го це ност ове књи ге чи ни та бе лар ни при каз са хро но ло шким 
по пи сом пре ми је ра, бро ја пред ста ва, име на ко ре о гра фа, као и ју го сло вен-
ских гра до ва у ко ји ма су упри ли че на пре ми јер на из во ђе ња ба ле та у пе ри о-
ду од че тр де се тих до осам де се тих го ди на XX ве ка, укљу чу ју ћи ту Бе о град, 
За греб, Љу бља ну, Но ви Сад, Са ра је во, Ма ри бор, Ри је ку и Ско пље.

У на став ку, ау тор ка се де таљ но по све ћу је сва кој од до ма ћих пре ми је ра 
Охрид ске ле ген де, уз осврт и на по је ди на ино стра на го сто ва ња ју го сло вен-
ског ба ле та. Пре ми јер на из во ђе ња Охрид ске ле ген де, ко јих је би ло 23 у пе-
ри о ду о ко јем је у књи зи реч (1947–1985), пред мет су на ред них оде ља ка 
сту ди је. Дра го це но је што по че так сва ког сле де ћог по гла вља „отва ра“ сво-
је вр сна „про грам ска књи жи ца“ по став ке. На и ме, пре уви да у сва ку од спо-
ме ну тих пре ми је ра, ау тор ка да је пре ци зне по дат ке о свим са рад ни ци ма 
(ре жи сер/ре ди тељ, ко ре о граф, са мо ди ри гент, хо ро во ђа, дра ма тург, сце но-
граф, ко сти мо граф), а по том и спи сак свих уло га и ба лет ских игра ча ко ји их 
ту ма че, као и кра так осврт на ак тив но сти ба лет ског ан сам бла о ко јем је реч. 
Ов де ће се чи та лац упо зна ти са ве ли ким бро јем уче сни ка на ју го сло вен ском 
„про јек ту“ Охрид ска ле ген да, као и са осо бе но сти ма де ло ва ња сва ког од 
њих, што мо же под ста ћи и бу ду ћа, но ва ис тра жи ва ња лич но сти и де ла не ког 
од ба лет ских игра ча или исто ри ја та ба лет ских ан сам ба ла.

Нај о бим ни ји је, са свим оправ да но, сег мент књи ге о пр вој, бе о град ској 
пре ми је ри Охрид ске ле ген де (1947). Оно што до дат но упот пу њу је ово по гла-
вље у од но су на оста ла је сте спи сак го сто ва ња бе о град ског ба лет ског ан-
сам бла у ино стран ству, али и у дру гим гра до ви ма не ка да шње Ју го сла ви је. 
Сход но сво јој про фе си ји, при мар ном ин те ре со ва њу, али и у скла ду са цен-
трал ном те мом књи ге, ау тор ка се кри тич ки од но си пре вас ход но пре ма сти-
лу игре по је ди них ли ко ва у ба ле ту, али и пре ма ба лет ским шко ла ма у ко ји-
ма су ста са ва ли ре жи се ри Охрид ске ле ген де, што је код сва ког од њих усло-
вља ва ло раз ли чи та ви ђе ња, за ми сли и иде је за сцен ску по став ку ба ле та. 
По се бан пе чат овој књи зи пру жа ау тор кин осврт на шко ло ва ње, про фе си ју, 
па чак и на ка рак тер не и фи зич ке осо би не по је ди них ба лет ских игра ча ко ји 
су сво је вре ме но обе ле жи ли Охрид ску ле ген ду (по је ди не ме ђу њи ма је ау тор-
ка и лич но по зна ва ла!), а све у ци љу бли жег до ча ра ва ња он да шњег Ze it ge ist-а. 
Упо ре ђу ју ћи ви ше ба лет ских игра ча ко ји ту ма че исте ли ко ве, ве о ма про ми-
шље но и сту ди о зно, Ана Ра до ше вић от кри ва свој та ле нат за ком па ра тив но-
-кри тич ки од нос пре ма раз ли чи тим по ја ва ма и мод ним трен до ви ма ко ји су 
се сме њи ва ли и пра ти ли по став ке Хри сти ће вог ба ле та. 
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На да ље, у одељ ку по све ће ном Охрид ској ле ген ди у из вед би бе о град ског 
ба лет ског ан сам бла, чи та лац се су сре ће са ци ти ра ним фраг мен ти ма из по-
сле рат не но вин ске кри ти ке ко ја је пом но пра ти ла из во ђе ња овог де ла. Хри-
сти ћев ба лет је углав ном на и ла зио на по зи тив не ре ак ци је ка ко до ма ћих 
та ко и ино стра них кри ти ча ра. По ред на во ди ма из до ма ће, ау тор ка је по себ-
ну па жњу по кло ни ла из во ди ма из ино стра не штам пе ко ја је не из о став но 
ис ти ца ла фол клор ну ша ро ли кост Охрид ске ле ген де; са бра ни фраг мен ти 
кри ти ка из ли сто ва из Един бур га, Ати не, Салц бур га, Ви зба де на, Же не ве, 
Бе ча и Фи рен це све до че о не ве ро ват но бри жљи вом и пре да ном ар хив ском 
по ду хва ту Ане Ра до ше вић. Све стра ност ау тор ке огле да се у из бо ру кри ти ка, 
при че му се по тру ди ла да укљу чи на пи се ау то ра раз ли чи тих про фе си ја, 
чи ме ње на књи га за слу жу је епи тет из у зет но ре ле вант ног и све о бу хват ног 
ис тра жи вач ког по гле да на Охрид ску ле ген ду. Ва жно је на гла си ти да је, по ред 
кри тич ких освр та и при ка за из штам пе, ау тор ка по се за ла за раз ли чи тим 
фор ма ма ар хив ске гра ђе, по год ним за ре кон струк ци ју ре цеп ци је Охрид ске 
ле ген де. Та ко је спи сак ко ри шће не ли те ра ту ре Ане Ра до ше вић упот пу њен 
мно го број ним про гра ми ма пред ста ва, из ве шта ји ма, на ја ва ма, пла ка ти ма, 
фо то гра фи ја ма (по је ди ни од њих су увр ште ни у књи гу као при ло зи), те раз-
го во ри ма Ане Ра до ше вић са по је ди ним ко ре о гра фи ма.

За бе о град ском по став ком Охрид ске ле ген де хро но ло шки сле де по гла-
вља о по став ци ба ле та у оста лим ју го сло вен ским гра до ви ма. Те же ћи ме то-
до ло шкој до след но сти, ау тор ка и на ред на по гла вља кон ци пи ра по узо ру на 
пр во. Тре ба ло би по себ но ис та ћи да је Ана Ра до ше вић из вр ши ла бри жљи ву 
се лек ци ју пе ри о ди ке оно га вре ме на, има ју ћи на уму да сва ку по став ку 
Охрид ске ле ген де при ка же кроз нај ре п ре зен та тив ни је гла си ло. Та ко се, на 
при мер, чи та лац са са ра јев ском по став ком ба ле та упо зна је по сред ством 
чла на ка об ја вље них у Осло бо ђе њу или Од је ку, са за гре бач ком по став ком из 
кри ти ка у Ве чер њем ли сту, са ма ри бор ском по став ком пре ко ли ста Ве чер, 
или по сред ством По ли ти ке, Бор бе и Тре ћег про гра ма ка да је реч о бе о град-
ској по став ци Хри сти ће вог ба ле та. Ау тор ка ни је за о би шла ни не га тив не 
кри ти ке ко је су пра ти ле Охрид ску ле ген ду, осо би то по чев од дру ге по став ке 
у Бе о гра ду (1966), ка да је на чи ње на ра ди кал на ре ви зи ја, пот пу ним ба ле ти-
зи ра њем, од но сно „по ди за њем“ сва че ти ри чи на на пр сте, те круп ним дра-
ма тур шким за хва ти ма. 

Бе о град из ме ђу два ра та на слов је сво је вр сног post scrip tum-а ове књи-
ге, у ко јем ау тор ка на за ни мљив на чин „се ли“ чи та о ца из со ци ја ли стич ке 
Ју го сла ви је у Кра ље ви ну Ју го сла ви ју, вра ћа се го то во пе де сет го ди на уна зад, 
ука зу ју ћи на из ве сне не ја сно ће у ве зи са ге не зом Охрид ске ле ген де, те на 
ме ђу рат ну пра и звед бу та да још увек не до вр ше ног Хри сти ће вог ба ле та.

Ве ли ко пи та ње ко је за о ку пља па жњу ка ко Ане Ра до ше вић, та ко и умет-
нич ке кри ти ке, је сте да ли сцен ска по став ка Охрид ске ле ген де тре ба би ти 
тра ди ци о нал на или сти ли зо ва на и оса вре ме њи ва на. Но, бу ду ћи да сва ко 
вре ме но си сво је бре ме, чи ни се да пра вог од го во ра на ово пи та ње уи сти ну 
не ма. Ва жно је ис та ћи да циљ Ане Ра до ше вић у овој књи зи ни је био са мо 
пу ко пре до ча ва ње Хри сти ће вог ба ле та са гле да ног из угла штам пе оног вре-
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ме на. Овај текст све до чи о ве ли ком по ма ку од по зи ти ви стич ке на уч не прак-
се, при че му ау тор ка пу тем им по зант ног бро ја ана ли зи ра них кри тич ких 
освр та ре кон стру и ше сли ку о ре цеп ци ји Охрид ске ле ген де, да ју ћи вла сти ти 
за кљу чак о по сто ја њу три исто риј ске фа зе овог ба ле та. 

Књи га при па да ин тер ди сци пли нар ном на уч ном под руч ју, а на ме ње на 
је ка ко струч ној та ко и ши рој пу бли ци, љу би те љи ма ба ле та и му зи ке, те 
по што ва о ци ма ли ка и де ла Сте ва на Хри сти ћа. По ред зна чај ног до при но са 
му зи ко ло шкој ба шти ни, ли те ра ту ри у обла сти сцен ских умет но сти, те кул-
ту ри и умет но сти уоп ште, ово из да ње има и исто риј ски зна чај, бу ду ћи да је 
ово пр ви оп се жни ји пи са ни из вор о Охрид ској ле ген ди из пе ра јед не све стра-
не ба лет ске умет ни це ка ква је би ла Ана Ра до ше вић. 
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