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Записи из “Златног града” 
Култура по мери народа 

Оперске и драмске представе, концерти и музејске поставке важан су 
чинилац туристичке понуде главног града Чешке Републике, у којој је 
култура схваћена као полуга економског развоја. У периоду транзиције нова 
демократска власт није подлегла изазовима додворавања Западу, већ је 
подржала у континуитету стваралаштво својих уметника. 

*** 

Традиција се наставља: главни град Чешке Републике, који све више поприма 
значај највећег европског културног центра, ушао је у лето 2008. са раскошним програмом 
музичких, позоришних, музејских и ликовних догађаја. У програму, састављеном пре више 
од годину дана, прецизно су предвиђене све представе, концерти, изложбе и музејске 
поставке за период од јануара 2008. до јуна 2009. године! Заиста импресионира понуда 
организатора 23 позоришта, 31 концертне дворане, 33 музеја и безброј галерија, у 
велелепним зградама различитих стилова, старим црквама и замковима. 

Рестауриране и умивене фасаде готских, ренесансних, барокних, рококо и зграда новијег 
доба, блистају лепотом подсећајући не само на давна просперитетна времена, већ и на 
предузимљивост, маштовитост и радиност данашњег Чеха, који је брзо и лако пронашао своје 
место међу народима умешним у продуктивном спајању богатог наслеђа и тековина модерног 
пословног духа. Култура је у овој земљи схваћена као полуга напретка и стварања општег 
благостања. 

Оно што импресионира просечног Србина и што мора да покрене његово размишљање јесте 
сазнање да у Чешкој Републици уметност, стара и нова, комуницира веома ефикасно са онима 
којима је намењена, да није помодно сведена на формализам, празну атрактивност и 
езотеричну квазиексперименталност која би је одвојила од огромног броја конзумената. 
Префињени дух креатора културног живота Прага изградио је компромисну концепцију по 
којој се, с једне стране, пласирају садржаји врхунске вредности и виртуозне перформансе, а с 
друге трагалачки домети у споју чешке, европске и словенске традиције и експерименталних 
продора у просторе модерног сензибилитета. Дакле, реч је о слободи уз уважавање стварних 
потреба једне еманциповане нације и њене афирмације у очима милиона посетилаца. Иако је 
прихватила тржишну логику Европске уније и принципе западног шоубизниса, чешка 
духовна елита није препустила своја позоришта, симфонијске оркестре, кинематографију и 
ликовно стваралаштво законима огољене понуде и потражње, небризи и импровизацији, то 
јест судбини цвета изложеног олујама, поплавама и мразевима. Држава, у границама 
демократске праксе, брине о токовима културе, помаже, стимулише оно што је представља 
као члана заједнице напредних и хуманизираних земаља. 

Прелазак из периода комунистичке диктатуре у доба рестаурације грађанског друштва, 
такозвана транзиција, није праћена занемаривањем културних инситуција, затварањем 
позоришта, редукцијом материјалне потпоре књижевном, муизичком и ликовном 
стваралаштву. На против, демократска власт у овој земљи примила је на своја плећа све оно 
што је било вредно и што заслужује пажњу, да би отворила нове могућности за своје 
уметнике и организаторе културног живота. Није нова демократска власт у Чешкој подлегла 
ни изазовима провинцијалне инфериорности, да би удворички широм отворила врата својих 
позоришта и издавачких предузећа за ауторе англосаксонске и уопште западне 
провенијенције, на рачун чешких стваралаца. Поготово не за оне проблематичних вредности 



и оне који стварају само једну врсту “побуњене, гневне” уметности, усмерене против појава у 
свом друштву, а ирелевантне у универзалном смислу. У таквом, одговорном односу према 
сопственим креативним потенцијалима и актуелним темама своје средине, према 
националном духовном прегалаштву, препознаје се аутентична политика у служби народа и 
његових интереса од прворазредне важности. 

УЗБУДЉИВО ИЗВОЂЕЊЕ “АИДЕ” 

О атрактивности Прага и садржаја које нуди током целе године, а нарочито у летњим 
месецима, када бива опседнут десетинама и десетинама хиљада туриста, говоре подаци о 
растућем броју посетилаца и приходима који постају важан чинилац општег успона чешке 
државе. Довољно је речит податак да само кроз храдчански комплекс краљевских палата, 
цркава и оближњих зградамузеја, годишње прође преко десет милиона посетилаца. 

Три оперске куће у Прагу извеле су само у јуну ове године 39 представа, за које су улазнице 
биле резервисане више месеци унапред. Летимичан поглед на списак изведених представа и 
оних које ће бити изведене у јулу, августу и септембру, уверава нас да и даље доминира 
такозвани гвоздени репертоар, састављен од прослављених дела класичних композитора 
опера и балета, као што су Росини, Верди, Пучини, Моцарт, Вагнер, Бизе, Чајковски, 
Прокофјев ... Посебну пажњу критике и љубитеља опере привукло је извођење балета Сан 
летње ноћи (по либрету В. Вацулика, на музику Менделсона). Продор у ново и додир са 
радозналошћу савремених истраживача обезбеђен је премијером балета Цауса Цармен 
(либрето М. Еко, музика Ј. Гребен – У. Ивги) 14. јуна, затим представама џезопере Ход ка 
добробити (либрето Ј. Сухи, мизика Ј. Шлитр), и модерног балета Соло утроје које 
потписују аутори Ј. Брел, К. Крил, В. Висоцки. 

Имали смо задовољство да слушамо незаборавно извођење Вердијеве Аиде у Националном 
театру (Народни дивадло), под диригентском палицом словачког маестра Ондреја Ленарда, и 
у режији Стефана Пјонтека. Подређујући фараонску спектакуларност драмској радњи и 
трагици, редитељ је нашао изванредне сараднике у протагонистима – гостима из Русије – 
драмском сопрану Олги Романко (Аида), мецосопрану Гаљи Ибрагимовој (Амнерис) и тенору 
Олегу Кулку (Радамес). Певачи средње генерације, који су увелико освојили музички 
најсложеније ликове класичног оперског репертоара, и који су забележили успехе на 
највећим светским сценама, на гостовању у прашкој Аиди представили су се као интерпрети 
високих домета, како у гласовној техници, такоиуграђењу драмских сукоба. Хармонијски и 
ритмички бриљантан оркестар, сав у емотивном набоју и нијансирању душевног стања 
јунака сценског збивања, потпомогнут готово монументалним деоницама хора, учинио је да 
Вердијево дело звучи полифонијски богато и драмски узбудљиво. 

ТРИ МУЗИЧКА ФЕСТИВАЛА 

У другој оперској кући (Ставовске дивадло), у којој је Амадеус Моцарт 1787. године 
дириговао праизведбом своје опере Дон Ђовани, од 9. јула до 24. августа била је свакодневно 
приказивана ова “опера над операма”. 

У спектру летњих музичких збивања у Златном граду посебну пажњу заслужује низ 
музичких фестивала. После великог броја концерата, одржаних у јуну у прашком дворцу, 
Моцартовом музеју, Рудолфинуму (Дворжаковом холу), Градској већници (Дворани Беџиха 
Сметане), Палати Лихтенштајн, Цркви Светог Николе и на другим знаменитим местима, јул, 
август и септембар доносе нова узбуђења и радости љубитељима добре музике. Чекају их 
Седамнаести музички фестивал Крумлов, Шеснаести фестивал италијанске опере и 
Осамнаести прашки јесењи међународни музички фестивал. У Дворани Беџиха Сметане 
током јула и августа Чешки национални симфонијски оркестар изводи серију променадних 
концерата, у којој ће бити “Шпанска ноћ”, “Холивудска ноћ”, “Ноћ шансона”, “Ноћ госпела”, 
“Ноћ чешких виртуозавиолиниста”, “Јапанска ноћ”, “Ноћ Рихарда Штрауса”, “Ноћ у врту 
замка”... Класицима се придружује велики број савремених композитора, из Чешке, али и из 



многих других земаља. Прашке музичке свечаности су уистину интернационалне, и то на 
завидном уметничком нивоу. 

Током лета не замире ни богати позоришни живот чешке престонице. Драмски репертоар 
Националног театра бива углавном замењен оперскобалетским, зарад интересовања страних 
туриста и језичке баријере. Вредно је помена да ова стара и веома угледна кућа доследно 
негује класику и домаће драмско стваралаштво, што је уосталом примарни задатак сваког 
националног театра. Недавно је у прашком Националном театру изведена 400а представа 
Голдонијеве комедије “Слуга двају господара”, а са успехом се приказује и Молијеров Дон 
Жуан. Осим ова два класична дела, и комедије Флечера и Шекспира Два племенита рођака, 
сви остали комади су из пера старијих и савремених чешких аутора. На репертоару су комади 
Сложни на силу Павела Кохоута, Старамајка Божене Немцове, Живот у боји Бланке 
Бохданове. За сезону 20082009. најављене су премијере Ибзеновог Непријатеља народа и 
драме чешких писаца – Алојза Јирасека (1851 – 1930), Хадар Галрон (рођ. 1970). Ленке 
Лагронове (рођ. 1963), Радужа Махулене (1841 – 1901)... 

Туристима, али и домаћој публици, намењене су током лета и представе кабареа и музичких 
позоришта. Познато Оригинално прашко музичко позориште припремило је за јул, август и 
септембар два програма, који се наизменично приказују у Вили Бетрамка (Моцартовом 
музеју). То су “Ноћ са Моцартом” и “Чудовишни Дворжак”. Наравно, традиционална 
експериментална чудеса Прага – Театар црне светлости, Имиџ театар, Латерна магика и 
марионетска позоришта, не заостају у занимљивој понуди. Народно марионетско позориште 
је недавно извело 4.000у представу Моцартове опере Дон Ђовани – невероватног подухвата, у 
коме костимиране лутке приказују ово дело уз снимљену музику и певање. Лутке ће током 
лета “певати” и у опери Чаробна фрула славног композитора. 

ШТО ДАЉЕ ОД ПРОШЛОСТИ 

Многобројни музеји сталним и повременим поставкама доводе у дилему сваког посетиоца 
Прага, јер је заиста тешко одлучити се за оно што се не сме пропустити. Да ли отићи у 
Национални музеј музичких инструмената, музеје Беџиха Сметане и Антоњина Дворжака, 
Изложбу народне уметности кроз историју, Народни музеј, Музеј Карловог моста, Јеврејски 
музеј, Музеј Франца Кафке, Принчевски музеј породице Лобкович (у коме су, између осталог, 
изложене оригиналне партитуре Бетовена, Моцарта, Хајдна, са њиховом руком исписаниом 
порукама извођачима!), или можда Музеј комунизма? 

“Кафка је Праг, а Праг је Кафка” – написао је Јозеф Бродски о свом пријатељу., прерано 
упокојеном писцу, чије је дело изменило смисао књижевности двадесетог века и усмерило је 
ка откривању дубоког очаја у човеку, жртвованом тамним силама устаљеног поретка и новог, 
дехуманизирајућег доба. Кафкин музеј, као и мала изложба докумената и фотоса у његовој 
родној кући, на којима је приказан живот прашког Јеврејинаписца, незаобилазна су места за 
сваког ко припада кругу љубитеља писане речи. Некако у истом. склопу се препоручује и 
Јеврејски музеј, који ужасава приказом страдања преко осамдесет хиљада прашких Јевреја 
током Другог светског рата. Не треба сметнути с ума да су Јевреји стотинама година уживали 
неку врсту културне и верске аутономије унутар Чешке краљевине, да су својим радом и 
талентима дали велики допринос стасавању културе и цивилизације у овом делу Европе. 

У суровим временима немачке окупације и нацистичког геноцида забележене су, међутим, и 
неке трагикомичне појединости. Тако су окупатори, у жељи да буде избрисан сваки спомен на 
Јевреје, наредили да се са зграде дома уметности, славног Рудолфинума, уклони скулптура 
композитора Менделсона. Како ни испод једне од великог броја скулптура није било 
уклесано име, тражили су лик са повећим кукастим (“јеврејским”!?) носом. Кад су такав лик 
најзад нашли, одмах су уништили скулптуру. Испоставило се да је то била скулптура Рихарда 
Вагнера, творца германски узвишених сазвучја, Хитлеровог омиљеног композитора!... Данас 
је Менделсон поново на свом заслуженом месту на фасади. 



Незахвално је описивати музејске експонате. Пред очима посетиоца је духовно благо једног 
словенског народа, његова дуга историја, домети креативне енергије, зачињени германским 
утицајем. Веома често приметна је оправдана и разумљива тенденција да се укаже на погубна 
времена совјетске доминације, на гушење слободе, сиромаштво и политички цинизам под 
игом Коминтерне. У том смислу карактеристичан је Музеј комунизма, у коме су приказане 
фазе одушевљења црвеним идејама у постоктобарским данима и исказане љубави према 
ослободилачкој Црвеној армији, али и фазе разочарања, диктатуре, политичких процеса и 
прогона, “чешко пролеће”, масовни протест поробљеног народа, совјетска војна 
интервенција, самоспаљивање Јана Палаха... 

Да се не заборави шта је претходило данашњем процвату Чешке Републике, чланице 
Европске уније, која је успоставила континуитет са својим стваралачким традицијама и 
понудила велико културно богатство милионима гостољубиво примљених људи из читавог 
света. 


