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Балет Лабу до во језе ро први пут je поста вљен на сце ну Народ ног позо ри шта у Бео гра ду 29. јуна 1925. 
годи не, у коре о гра фи ји Алек сан дра Фор ту на та. Сце но граф и кости мо граф био је Вла ди мир Жедрин ски. 
На пре ми је ри је дири го вао Сте ван Хри стић. На нашој сце ни, прва Бела лабу ди ца, Оде та, била је Јеле на 
Поља ко ва, а Црна лабу ди ца, Оди ли ја – Нина Кир са но ва. Прин ца је тума чио сâм Алек сан дар Фор ту на то. 
Поу зда на рекон струк ци ја ове постав ке сва ка ко да за нас, данас, пред ста вља немо гућ зада так, буду ћи да 
је оби ље архив ске гра ђе непо врат но уни ште но током Дру гог свет ског рата и да једи но чиме рас по ла же мо 
јесте оску дан број сачу ва них фото гра фи ја и новин ских тек сто ва. Међу тим, о основ ним фор мал ним карак
те ри сти ка ма и начи ње ним коре о граф ским интер вен ци ја ма, поне што је, ипак, оста ло забе ле же но, захва
љу ју ћи дуго го ди шњем пре да ном раду исто ри чар ке бале та Мили це Јова но вић. У овом бале ту је уче ство ва ло 
24 игра чи це и 10 игра ча. Уме сто pas de tro isа у 1. чину, Фор ту на то је увео део ни цу под име ном Сла до лед, у 
којој се, на про сла ви при ре ђе ној Прин цу у част, бале ри на поја вљи ва ла из тор те. Још круп ни ју изме ну пред
ста вља ло је уво ђе ње Циган ске игре чија је глав на про та го нист ки ња била ни мање, ни више, него – Црна 
лабу ди ца, Оди ли ја, обу че на у Циган ку, која ће се, потом, у 3. чину, поја ви ти у оче ки ва ном балет ском кости му 
и шпицпати ка ма. У цели ни посма тра но, чита ва ова постав ка Лабу до вог језе ра, са ста но ви шта ори ги нал не 
Пети паИва нов постав ке из 1895. годи не, била је пре пу на нело гич но сти, недо след но сти, али и недо стат ка 
умет нич ког рафин ма на. Па ипак, и поред свих уоче них мањ ка во сти, захва љу ју ћи интер пре та тив ној сна зи 
балет ских умет ни ка који су тума чи ли воде ће уло ге у овом бале ту, ова постав ка се, мимо оно га што би се са 
дана шњег ста но ви шта могло оче ки ва ти, одр жа ла све до 1941. годи не, забе ле жив ши сво је, чак 100. изво
ђе ње, 18. јану а ра 1941. годи не, да би послед њи пут била изве де на 21. фебру а ра 1941. (103. изво ђе ње). На 
самом почет ку, уло гу Оде те и Оди ли је су, у окви ру јед не пред ста ве, тума чи ле две бале ри не, да би се, вре
ме ном, пре шло на прак су, која је у Руси ји била при сут на гото во од настан ка овог бале та, да јед на бале ри
на тума чи обе уло ге. У овој редак ци ји, осим Мари не Оле њи не и Ани це Пре лић, које су игра ле само Црног 
Лабу да, уло гу Беле и Црне лабу ди це тума чи ле су: Јеле на Поља ко ва, Ната ша Бошко вић, Мар га ри та Фро ман 
(прва бале ри на на сце ни Народ ног позо ри шта у Бео гра ду која је уло ге Оде те и Оди ли је игра ла у истој пред
ста ви), Нина Кир са но ва, Јања Васи ље ва и Нада Аран ђе ло вић, а Јули ја Гер ман и Анге ли на Аран ђе ло вић, 
као гошће. Уло гу Прин ца тума чи ли су: Алек сан дар Фор ту на то, Сер геј Стре шњев, Мак си ми ли јан Фро ман, 
Ана то лиј Жуков ски и Милош Ристић, а Антон Рома нов ски и Борис Кња зев, као гости. Балет Народ ног позо
ри шта у Бео гра ду је са овом пред ста вом госто вао у Ати ни, 1933. годи не.
 
Сле де ћа постав ка Лабу до вог језе ра пре ми јер но је изве де на 18. децем бра 1951. годи не, у коре о гра фи ји Нине 
Кир са но ве (нека да шње чла ни це Тру пе Ане Павло ве), која је, у Народ ном позо ри шту у Бео гра ду, била при
ма ба ле ри на, коре о граф, врсни педа гог и шеф Бале та. Овом постав ком, Кир са но ва је обе ле жи ла 35 годи на 
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свог умет нич ког рада. Сце но граф је био Душан Ристић, а кости мо граф Мили ца Бабић. На пре ми је ри је 
орке стар пред во дио мае стро Душан Мила ди но вић. Ова коре о граф ска вер зи ја је на репер то а ру Народ ног 
позо ри шта била при сут на гото во два де сет годи на и оди гра на ско ро две сто ти не пута. Током дугог низа 
годи на, ово Лабу до во језе ро је пер ма нент но отва ра ло могућ ност новој гене ра ци ји мла дих, тек ста са лих 
балет ских умет ни ка, да на „вели ка вра та“ сту пе на сце ну про фе си о нал ног позо ри шта. Па тако, уло га Оде те 
је на пре ми је ри била пове ре на мла дој Јован ки Бје го је вић, два де се то го ди шњој балет ској зве зди у успо
ну, Оди ли ју је тума чи ла Вера Костић, а прин ца Зиг фри да Бран ко Мар ко вић. Бје го је ви ће ва ће бити прва, 
и једи на, бале ри на у овој вер зи ји Лабу до вог језе ра која ће у истој пред ста ви игра ти обе Лабу ди це, и то тек 
од 1962. годи не, док ће се Вера Костић, која се, током сво је кари је ре, посве ти ла уло зи Оди ли је, у њој поја
ви ти без ма ло седам де сет пута. Уло гу Беле лабу ди це, Оде те, тума чи ле су, хро но ло шким редом, и: Ката ри на 
Обра до вић, Мили ца Јова но вић, Лиди ја Пили пен ко и Вишња Ђор ђе вић, уло гу Црне лабу ди це, Оди ли је, и: 
Иван ка Микић, Душан ка Сиф ни ос (у овој уло зи јед ном насту пи ла), Ката ри на Обра до вић и Лиди ја Пили пен
ко, а Анге ли на Аран ђе ло вић, Весна Буто рац и Ката ри на Коц ка, као гошће. Прин че ви су, поред Мар ко ви ћа, 
били: Гра ди мир ХаџиСлав ко вић, Милан Мом чи ло вић и Жар ко Пре бил, а Геор ги Маке дон ски, Андре Про
ков ски, Паул Вон драк и Дамир Новак били су гостипарт не ри наших Лабу ди ца. Ово је било вре ме када су 
се, у уло га ма Оде те и Оди ли је, нашој публи ци пред ста ви ла свет ска балет ска име на, попут Мар гот Фон тејн, 
Ната ли је Дудин ска је, Маје Пли сец ка је. Наш Балет је са овом редак ци јом Лабу до вог језе ра госто вао у Ати ни, 
Токи ју, Риму, Бер ли ну, Лај пци гу, Бар се ло ни, Лоза ни  изво де ћи 2. чин овог бале та, док је са ком плет ном 
пред ста вом Лабу до во језе ро госто вао у Ати ни 1957. и у Бар се ло ни и Мадри ду 1965. годи не.
 
Наш про сла вље ни коре о граф Дими три је Пар лић Лабу до во језе ро је поста вио у сво јој редак ци ји 16. маја 1970. 
годи не. Сце но граф и кости мо граф је био Кши штоф Пан ки је вич, а  на првој пред ста ви је дири го вао мае стро 
Душан Мила ди но вић. На пре ми је ри је Оде ту игра ла Души ца Томић, а Оди ли ју Лиди ја Пили пен ко. Прин ца Зиг
фри да је тума чио Радо мир Вучић, који ће, током сво је кари је ре, ову уло гу оди гра ти пре ко осам де сет пута. У 
почет ку су две Лабу ди це и даље тума чи ле две бале ри не. Прва бале ри на која је, у овој постав ци, тума чи ла 
обе Лабу ди це у истој пред ста ви била је Вишња Ђор ђе вић, на првој репри зи. Убр зо ће Белу и Црну лабу ди цу, у 
окви ру јед ног изво ђе ња, тума чи ти и: Лиди ја Пили пен ко, Јован ка Бје го је вић, Иван ка Лука те ли, Љиља на Хме ла, 
Јеле на Шан тић (игра ла само Црног лабу да), Љиља на Шара но вић, Весна Лечић, Мили ца Бије лић, Душка Дра
ги че вић, Ашхен Ата љанц, и Анђе ла Ђако вић. Прин ца Зиг фри да су тума чи ли и: Бори во је Мла де но вић, Душан 
Симић, Алек сан дар Изра и лов ски, Ран ко Тома но вић, Кон стан тин Костју ков, Ненад Јере мић и Кон стан тин 
Тешеа, а Вла ди мир Тихо нов, Недељ ко Вој кић, Нико лај Фјо до ров, Габор Кеве ха зи, Пара сив Пие ле а ну су госто
ва ли као парт не ри наших Лабу ди ца. Честе гошће из оста лих балет ских цен та ра нека да шње Југо сла ви је биле 
су Лане Стра нић, Весна Буто рац и Ире на Паса рић. Што се тиче ино стра них гошћиЛабу ди ца, поме ни мо само 
нека од чуве них име на која су игра ла на нашој сце ни: Лин Сеј мур, Татја на Голи ко ва, Ната ли ја Бесмерт но ва, 
Мари на Кон дра тје ва, Габри е ла Комле ва, Мај на Гил гуд, Све тла на Смир но ва, Ала Арту шки на, Наде жда Гра чо ва 
и др. Ова постав ка Лабу до вог језе ра сво ју попу лар ност, коју је има ла током свих годи на сво је засту пље но сти на 
репер то а ру Народ ног позо ри шта, све до кра ја 1993. годи не, у првом реду дугу је нашим балет ским умет ни ци
ма – при пад ни ци ма тзв. злат ног доба Бале та Народ ног позо ри шта у Бео гра ду, који су, у пуном зна че њу те речи, 
били зве зде. Њихо ва име на се пуни ла салу, због њихо вих узбу дљи вих интер пре та ци ја се ста ја ло у редо ви ма 
за кар те, о њима се писа ло и гово ри ло, од њих су надо ла зе ће гене ра ци је мла дих игра ча мно го могле да нау че. 
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Пре ми је ра, четвр те по реду, постав ке Лабу до вог језе ра одр жа на је 11. маја 1995. годи не, у коре о гра фи ји госта 
из Холан ди је Андре Симо на. Сце но граф је био Борис Мак си мо вић, кости мо граф Божа на Јова но вић, а дири
гент Ангел Шурев. Ова пред ста ва је оди гра на све га седам пута. Уло гу Белог и Црног лабу да тума чи ла је Анђе
ла Ђако вић, Прин ца је на прве три пред ста ве играо Џеф Анинк, а затим Денис Касат кин. Оста ло је забе ле же
но да, моди фи ка ци је које су учи ње не на пла ну музич ке пар ти ту ре и извор не коре о гра фи је Пети па и Ива но ва, 
нису у довољ ној мери биле уте ме ље не да би њихо во уво ђе ње било и оправ да но. Тре бало би, такође, напо ме
ну ти да је ова постав ка Лабу до вог језе ра била пра ће на пре ви ра њи ма сва ке врсте и да је наста ја ла у јеку врло 
тур бу лент них дога ђа ња у Бале ту Народ ног позо ри шта у Београду која, како се пока за ло, ника ко нису могла 
ићи на руку ства ра лач ком чину, па кон се квент но томе, ни пози тив ном при је му код публи ке. 
 
Након две и по сезо не неи гра ња овог бале та, усле ди ла је сцен скокоре о граф ска рекон струк ци ја зна ме ни
те Пар ли ће ве постав ке Лабу до вог језе ра из 1970. годи не, коју је са вели ким нестр пље њем оче ки ва ла кул
тур на и струч на јав ност. Пре ми је ра је била 23. апри ла 1998. годи не. Орке стар је пред во дио мае стро Дејан 
Савић. Рекон струк ци ју Пан ки је ви че вог сцен ског дизај на начи ни ли су Борис Мак си мо вић (декор) и Ката ри
на Грчић (костим). Белу и Црну лабу ди цу је на пре ми је ри тума чи ла Душка Дра ги че вић, а прин ца Зиг фри да 
Кон стан тин Костју ков. На репри зи је Оде ту и Оди ли ју игра ла Ана Павло вић, која ће се у овој уло зи поја вљи
ва ти и наред них, гото во два де сет годи на, а Прин ца је играо Денис Касат кин. Ову постав ку су, разу мљи во, 
пра ти ла висо ка оче ки ва ња, па чак и доза еуфо ри је. Није било лако суо чи ти се са свим оним зах те ви ма 
које је испо ста вљао опти ми зам сећа ња, а који ма је тре ба ло удо во љи ти: гото во све Лабу ди це нека да шње, 
Пар ли ће ве постав ке, тада већ у пен зи ји, биле су ту, са сво јим успо ме на ма, вар љи вим, као таквим, са вла
сти тим дожи вља ји ма Пар ли ће вих извор них зами сли и њего вих коре о граф скоинтер пре та тив них зах те ва 
и суге сти ја, па не чуди што су и игра чи, и читав тим уве жба ча, били под јаким при ти ском вели ких оче ки ва
ња. Из Москве је била позва на Ната ли ја Золо то ва, врсни балет ски педа гог, која ће на себе пре у зе ти рад и 
са ансам блом, и са број ним соли сти ма. Уло ге Оде те и Оди ли је су, током наред них годи на, тума чи ле и Мила 
Дра ги че вић и Боја на Жега рац, а уло гу Прин ца су игра ли Јован Весе ли но вић и Јови ца Бего јев, као и Алек
сан дар Анто ни је вић, Дми триј Заба бу рин, Роналд Сав ко вић, Андреј Гура, Артем Даци шин, Петар Бор чен ко, 
Антон Богов и Андреј Кол че ри ју, као гости и парт не ри наших Лабу ди ца. Од зна чај них гошћи у овим уло га ма, 
тре ба поме ну ти Татја ну Чер но бров ки ну, Кори ну Думи тре ску, Лили ју Муса ва ро ву и Све тла ну Лун ки ну. У овој 
постав ци, Лабу до во језе ро је 25. јану а ра 2000. годи не дожи ве ло сво је 300. изво ђе ње, од пре ми је ре 1970. 
годи не. Послед ња пред ста ва је оди гра на 13. фебру а ра 2017. годи не, којом је број изве де них пред ста ва, у 
редак ци ји Дими три ја Пар ли ћа, пре ма шио чети ри сто ти не изво ђе ња.
 
У доса да шњој исто ри ји Бале та Народ ног позо ри шта у Бео гра ду, у уло гама Беле и Црне лабу ди це, су, на 
матич ној сце ни, нај ве ћи број пута насту пи ле Иван ка Лука те ли (пре ко 90 пута) и Јован ка Бје го је вић (пре ко 
70 пута).

                                                                                                                          Миле на Јау ко вић
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Петипа

Мариjус Пети па, фран цу ски играч, коре о граф и балетмај стор, рођен је 11. мар та 1818. годи не у Мар
се ју. Поти че из умет нич ке поро ди це – његов отац ЖанАнто ан био је играч, коре о граф и један од 
нај у глед ни јих балет ских педа го га тога доба, њего ва мај ка била је глу ми ца, а ста ри ји брат Лисјен 

буду ћа вели ка балет ска зве зда Пари ске опе ре. Са седам годи на почи ње да учи балет код сво га оца. Након 
окон ча ња балет ског шко ло ва ња у Бор доу, Мари јус 1938. годи не доби ја анга жман у Нан ту, у ста ту су прва ка 
Бале та. Већ на самим поче ци ма сво је играч ке кари је ре, он почи ње да пока зу је инте ре со ва ње за коре о граф
ски рад. Нај пре су то биле балет ске нуме ре у саста ву опер ских дела, затим коре о гра фи је за потре бе балет
ских пред ста ва дивер ти сман ског типа, а убр зо потом наста ју и њего ви први јед но чи ни бале ти: Пра во прве 
брач не ноћи, Циган чи ца и Вен ча ње у Нан ту (1838). Зани мљи во је да је, наред не годи не, Пети па, као играч, са 
тру пом госто вао у Њујор ку, али је њихов наступ, буду ћи да се ради ло о првој балет ској пред ста ви која је ика да 
изве де на у овом гра ду, дожи вео пра ви дебакл. Годи не 1841, Мари јус се вра ћа у Бор до где, тако ђе, у ста ту су 
прва ка Бале та, насту па у глав ним уло га ма у бале ти ма Жизе ла и Уза луд на пре до стро жност, као парт нер леген
дар не Кар ло те Гри зи. И поред успе ха који га је пра тио као игра ча, Пети па не запо ста вља свој коре о граф ски 
рад, па ће тако, у пери о ду од 184044, наста ти чети ри нова бале та, од којих сва ки дожи вља ва вели ки успех: 
Лепо ти ца из Бор доа, Љубав не сплет ке, Бер ба гро жђа и Језик цве то ва. Први балет у овом низу оста ће забе ле
жен и као прво дело у опу су овог вели ка на које је почи ва ло на сло же ни јој нара тив ној струк ту ри и пре ци зној 
дифе рен ци ја ци ји карак те ра, што је, са дана шње тач ке гле ди шта, био рани наго ве штај њего вих пото њих 
рево лу ци о нар них коре о граф ских зао кре та и буду ћих ремекдела. Годи не 1845, Пети па одла зи у Мадрид и 
бива про мо ви сан у прва ка Бале та у позо ри шној кући Tea tro del Cir co. Овде ће, инспи ри сан шпан ским пле сним 
тех ни ка ма, поста ви ти бале те Кар мен и њен торе а дор, Севиљ ски бисер, Дого дов шти на јед не мла де Мадри ђан ке, 
Цвет Гра на де и Одла зак на бор бу бико ва. Бора вак у Шпа ни ји ће се пока за ти као изу зет но зна ча јан за њего во 
касни је ства ра ла штво, ако се има у виду са каквом фасци на ци јом ће се Пети па, увек изно ва, вра ћа ти сти
ли за ци ји шпан ских народ них ига ра и пле со ва у сво јим бале ти ма. Међу тим, скан дал који је иза звао љубав ни 
тро у гао у коме се био нашао, Мари ју са ће зау век одве сти из овог дела све та, да би, напо кон, после крат ког 
игра ња у Пари зу, сти ца јем крај ње три ви јал них окол но сти, 1847. годи не пре шао у Санкт Петер бург, на позив 
управ ни ка Цар ског позо ри шта, не слу те ћи какав бли ста ви пут му је суд би на наме ни ла. 
 
У првим годи на ма свог анга жма на у земљи у којој ће се про сла ви ти, Пети па је, углав ном, поста вљао дивер
ти сма не у опе ра ма и аси сти рао чуве ном фран цу ском коре о гра фу Жилу Пероу на лењин град ским постав ка ма 
бале та Жизе ла и Гусар (1847). Годи не 1855. наста је његов први, ори ги нал ни цело ве чер њи балет, кре и ран 
за сце ну Цар ског позо ри шта, Зве зда Гра на де. Међу тим, његов узлет, као коре о гра фа, није ишао она ко глат
ко, како бисмо ми данас, можда, оче ки ва ли. Када је Перо напу стио Руси ју, уме сто њега, на место глав ног 
балетмај сто ра (у то време, најпрестижнији статус, који је подразумевао позицију главног, често и јединог, 
кореографа балетске трупе, задуженог и за целокупно профилисање репертоара и вођење трупе) дола зи 
један дру ги Мари ју сов при ја тељ из мла ђих дана, чуве ни фран цу ски коре о граф СенЛеон, који убр зо поста
је и његов нај љу ћи ривал. Неза пам ћен успех бале та Фара о но ва кћи (1862), који ће, до кра ја Мари ју со вог 
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анга жма на, дожи ве ти чак 203 изво ђе ња, озна чио је тај пре суд ни тре ну так, када је Пети па конач но оства рио 
умет нич ки про бој, али и даље оста ју ћи на пози ци ји дру гог балетмај сто ра. У наред ном пери о ду, Пети па ће 
наста ви ти да репер то ар позо ри шта Мари јин ски бога ти рас ко шним постав ка ма већ посто је ћих бале та (Гусар, 
1863), као и сво јим ори ги нал ним кре а ци ја ма буду ћих зна ме ни тих бале та, попут чуве ног Дон Кихо та 1871. 
(пра и звед ба у Мари ју со вој коре о гра фи ји била је 1869. у Москви). По одла ску СенЛео на, због којег Мари ју со
во рани је напре до ва ње није било могу ће, он 1871. годи не поста је глав ни балетмај стор Цар ског позо ри шта 
Мари јин ски. Овим наме ште њем отпо чи ње пери од у исто ри ји кла сич ног бале та који ће, с пуним пра вом, бити 
озна чен као злат ни пери од балет ског ака де ми зма – током њега, биће ство ре на бесмрт на дела тзв. гво зде ног 
кла сич ног балет ског репер то а ра. 
 
Наред ни Маријусов балет, Баја де ра (1877), инспи ри сан ори јен тал ним амби јен том, дожи вља ва вели чан ствен 
успех, а убр зо сле де и нове Мари ју со ве постав ке већ посто је ћих бале та, попут Паки те (1881), Копе ли је, Жизе ле 
(1884) и Есме рал де (1886). Годи не 1890, на ред дола зи први, од три, Мари ју со ва бале та на музи ку Чај ков ског: 
Успа ва на лепо ти ца (1890), који ће, у пери о ду до 1903. годи не, бити, после дела Фара о но ва кћи, нај по пу лар ни
ји балет позо ри шта Мари јин ски. Тих годи на, Пети па ће отпо че ти бли ску сарад њу са вели ким коре о гра фом 
Лавом Ива но вим, која ће изне дри ти она оства ре ња која ће, до дана дана шњег, оста ти неза о би ла зни део 
репер то а ра свих свет ских позо ри шних кућа – Крц ка Ора шчи ћа (1892), рађе ног пре ма Мари ју со вом либре ту, 
али услед њего ве боле сти, у коре о гра фи ји Ива но ва, и, сва ка ко, балет ско ремекдело Лабу до во језе ро (свет
ска пра и звед ба: 1877, Бољ шој теа тар, Москва; конач на вер зи ја: 1895, Мари јин ски теа тар). На изма ку сво је 
кари је ре, Пети па ће поко ле њи ма оста ви ти још један свој, стил ски пре фи ње но ела бо ри ран кла си чан балет, 
Рај мон да (1898). 
 
Међу тим, након шест деце ни ја кари је ре, за Мари ју са насту па ју тешке годи не и то из два кључ на раз ло га. 
Наи ме, са пре ла ском у 20. век, пред кла си чан балет се поста вља ју зах те ви за њего вим оса вре ме њи ва њем и 
уво ђе њем ино ва ци ја. У том све тлу, Мари ју сов кла си ци зам и фор мал на обе леж ја њего вих бале та почи њу да 
се сма тра ју ста ро мод ни ма, а њего ва коре о граф ска реше ња почи њу да пате од све уче ста ли јих пона вља ња. 
Надо ла зе ћа гене ра ци ја мла дих коре о гра фа, међу који ма се исти цао и мла ди Фокин, жели да, насу прот Мари
ју со вим тежња ма, оја ча драм ски моме нат у балет ским дели ма. Све му поме ну то ме, тре ба дода ти и отво ре но 
испо ље ну жељу ново и ме но ва не упра ве Бале та теа тра Мари јин ски да, анга жо ва њем коре о гра фа Алек сан дра 
Гор ског, 1902. годи не, детро ни зу је Мари ју са и да њего во дело, на тај начин, што ефи ка сни је мар ги на ли зу је. 
Иако се нала зио у већ позним годи на ма, Пети па одлу чу је да, 1903. годи не, сво ју више де це ниј ску кари је ру 
кру ни ше бале том Роман са ружи ног пупољ ка и леп ти ра. Та жеља ће му, међу тим, бити ускра ће на на нефер и 
поган начин, нео бра зло же ним отка зи ва њем већ зака за не пре ми је ре. После емо тив ног сло ма који је дожи
вео услед овог дога ђа ја, депре си ван и емо тив но доту чен, Пети па ће рет ко бити виђан у позо ри шту. Поми шља 
на одла зак у Фран цу ску, али, по њего вим речи ма, „не може да напу сти земљу која га је учи ни ла слав ним, 
нити народ коме све дугу је“. Годи не 1907. њего во здра вље се рапид но погор ша ва и он се сели на Крим, где и 
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уми ре, 14. јула 1910, у сво јој 92. годи ни. Сахра њен је у Санкт Петер бур гу. Погреб ној цере мо ни ји, пре ма пода
ци ма, није при су ство вао нико из Цар ског позо ри шта, а нама би данас, можда, било лак ше, уколико не бисмо 
до кра ја пове ро ва ли у овај пода так.
 
Пре ма зва нич ној вер зи ји, Пети па се два пута женио, бале ри на ма Мари јом Суров шчи ко вом и Љубов Савит
ска јом. Њего ва кћи Мари ја била је јед на од нај чу ве ни јих карак тер них игра чи ца сво га доба и тумач кла сич
них уло га у бале ти ма сво га оца, а дво ји ца сино ва су поста ли позна ти глум ци.

*   *   *

За Цар ска позо ри шта у Санкт Петер бур гу и у Москви, Пети па је кре и рао око 50 бале та. Сво ју упе ча тљи вост и 
нео до љи вост, њего ва дела су црпе ла из тален та и мај стор ства свог ауто ра оства ру ју ћи, на мае стра лан и до 
тада неви ђе ни начин, син те зу фран цу ског ака де ми зма, ита ли јан ске вир ту о зно сти и спе ци фич но сти руског 
играч ког тем пе ра мен та. Архи тек то ни ка њего вих сцен ских фор ма ци ја била је бес пре кор на у сва ком свом 
поје ди нач ном дêлу, од којих је сва ки био под ре ђен цели ни.

Зани мљи во је да је током сво јих, гото во шезде сет годи на рада у Руси ји, Пети па про бе држао искљу чи во на 
фран цу ском јези ку. Коре о гра фи је Мари ју са Пети па су, захва љу ју ћи мето ду коре о граф ске нота ци је Вла ди
ми ра Сте па но ва, још за вре ме њего вог живо та забе ле же не у свом извор ном обли ку, захва љу ју ћи чему су, у 
нај ве ћој мери, отрг ну те од забо ра ва.

Као и све вели ке и зна чај не умет нич ке зами сли и тво ре ви не, које су собом озна чи ле пре крет ни цу у дота да
шњој ства ра лач кој прак си, тако и Мари ју со во ства ра ла штво није изни кло „ни из чега“. У тре нут ку када се њего
ва буду ћа, бли ста ва коре о граф ска кари је ра нала зи ла на сво јим поче ци ма, кла си чан балет је, у сво јим ака дем
ским окви ри ма, дефи ни са ном облич ју и заче тим раз вој ним путе ви ма, посто јао већ гото ва два века. Епо хал на 
тран сфор ма ци ја посто је ћих и уста ље них коре о граф ских фор ми, као и начи на интер пре ти ра ња балет ских уло га, 
какву ће доне ти Мари ју сов опус, наста ја ла је посте пе но, као резул тат про ми шље ног ства ра лач ког дија ло га са 
зате че ном коре о граф ском тра ди ци јом из које је тре ба ло задр жа ти оно нај бо ље. Све стра но и сту ди о зно бавље ње 
сушти ном балет ске умет но сти убр зо је овог коре о гра фа пове ло у прав цу запи та но сти и о њеној будућ но сти, што 
ће резул ти ра ти доми шља њем коре ни тих изме на и рево лу ци о нар них посту па ка, на осно ву којих ће иден ти тет 
кла сич ног бале та, у оном обли ку какав данас позна је мо, зау век бити усто ли чен. 
У какве се то струк тур не „поду хва те“ овај умет ник, сво је вре ме но, тако сме ло упу стио и каквим визи ја ма балет
ске умет но сти је (п)одре дио сво је ства ра ла штво, захва љу ју ћи којем га данас сла ви мо као коре о граф ског гени ја? 
Пети па је кре нуо од музи ке. Он окон ча ва дота да шњу прак су кори шће ња већ посто је ћих музич ких пар ти ту ра и не 
жели више „ком по зи то ре из фио ке“. След стве но томе, он упу ћу је позив сво јим савре ме ни ци ма, вели ким ком по
зи то ри ма, да се опро ба ју у писа њу „балет ске“ музи ке. На тај начин ће, на пољу бале та и игре, доћи до луцид ног 
пре пли та ња њего вог супер и ор ног коре о граф ског уме ћа и ком по зи тор ских  вели ка на тога доба. Па тако, Лудвиг 
Мин кус пише музи ку за дело ве бале та Пахи та као и за про сла вље ни балет Дон Кихот, који су, до дана шњег дана, 
оста ли сино ним за играч ку вир ту о зност. Алек сан дар Гла зу нов ком по ну је Рај мон ду, а Петар Иљич Чај ков ски ства
ра ремекдела музич ке и балет ске умет но сти:  Лабу до во језе ро, Крц ко Ора шчић и Успа ва на лепо ти ца.
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У ери про цва та и пот пу не супре ма ци је опер ске фор ме, до којег дола зи поја вом Вер ди је вих дела, код Мари
ју са се, по угле ду на опер ска дела, јавља иде ја о балет ском оства ре њу као тотал ном делу, које би, у погле
ду мону мен тал но сти и зао кру же но сти ком плек сне фор ме, било кадро да ста не „раме уз раме“ са опер ским 
дели ма. Тако су наста ли бале ти Фара о но ва кћи и Баја де ра који, сво јом ори јен тал ном веле леп но шћу, пле не и 
засе њу ју. Слич но је и са бале ти ма Рај мон да и Успа ва на лепо ти ца, који оди шу рас ко шћу, еле ган ци јом и суп
тил ном сти ли за ци јом коре о граф ског изра за. На истом тра гу, Пети па ће коре о граф ском ства ра ла штву испо
ста ви ти потре бу и за визу ел ном и жан ров ском разно вр сно шћу уну тар самих балет ских оства ре ња, што се 
уоча ва у бале ти ма Лабу до во језе ро или Крц ко Ора шчић. Сма тра ју ћи да се у балет мора ју уве сти локал не боје 
оних про сто ра и оних наро да за које се везу ју садр жа ји датих бале та, Пети па више неће допу шта ти да балет
ска либре та „леб де“ у неде фи ни са ним окви ри ма и њихо вим апстракт ним инсце на ци ја ма које, као такве, не 
могу допре ти до ширег ауди то ри ју ма. Сада се јавља потре ба да се кла сич ним балет ским сред стви ма ова пло
ти локал на, аутен тич на атмос фе ра места дога ђа ња, да се, и у коре о граф ском, и у музич ком доме ну, сти ли зу је 
фол клор датог под руч ја и, на тај начин, балет ска постав ка учи ни живом. Репре зен та тив ни при мер ова квог 
насто ја ња јесте балет Дон Кихот, у коме све пул си ра шпан ским рит мом и сим бо ли ма меди те ран ског, јужњач
ког живо та. Тако ђе, веле леп ност и визу ел но богат ство деко ра и кости ма поста ће Мари ју со ва пре о ку па ци ја 
 коре о граф ске постав ке поста ће плод њего вог нај при сни јег дослу ха са сце но граф ским и кости мо граф ским 
иде ја ма, а не више меха нич ки здру же ни сег мен ти: сце накостимкоре о гра фи ја.
 
Овом изло жбом, Музеј Народ ног позо ри шта у Бео гра ду обе ле жа ва две ста годи на од рође ња овог вели ког 
умет ни ка и тиме се при кљу чу је све ча ној про сла ви која се, овим пово дом, орга ни зу је широм све та.

                                                                                                                              
Миле на Јау ко вић
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КРЦКО ОРАШЧИЋ
музика: П.И. Чајковски
либрето: М. Петипа

Рскало (Шчелкунчик) 
премијера: 22. јануар 1923. 
кореограф: Јелена Пољакова 

Рскало  (Шчелкунчик) 
премијера: 24. април 1937. 
кореограф: Маргарита Фроман 

Крцко Орашчић (Шчелкунчик) 
премијера: 19. јануар 1977.  
кореограф: Жарко Пребил 
 
Шчелкунчик (Крцко Орашчић)
премијера: 11. јун 1983.  
кореограф: Жарко Пребил 

Крцко Орашчић 
премијера: 18. март 2014.  
кореограф: Константин Костјуков 
 
ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО
музика: П.И.Чајковки
либрето: В. Бегичев, В. Гелцер 
кореографи: М. Петипа и Л. Иванов
 
премијера: 29. јун 1925. 
кореограф: Александар Фортунато 
 
премијера: 18. децембар 1951. 
кореограф: Нина Кирсанова 
 
премијера: 16. мај 1970. 
кореограф: Димитрије Парлић 
 
премијера: 11. мај 1995. 
кореограф: Симон Андре 

премијера: 23. април 1998. 
кореографија: према Димитрију Парлићу

ЖИЗЕЛА
музика: А. Адам
либрето: В. де СенЖорж и Т. Готје 

премијера: 24. април 1926.
кореограф: Александар Фортунато
 
премијера: 15. април 1957. 
кореограф: Леонид Лавровски,
по Коралију, Пероу и Петипа 

премијера: 27. јун 1991.  
кореограф: Леонид Лавровски, по Коралију,
Пероу и Петипа (пренела Катарина Обрадовић) 
 
УСПАВАНА  ЛЕПОТИЦА
музика: П.И.Чајковски
либрето: И. Всеволожски и М. Петипа
кореограф: М. Петипа

Очарана лепотица 
премијера: 16. јун 1927.  
кореограф: Фјодор Васиљев 
 
Зачарана лепотица
премијера: 8. јул 1968.  
кореограф: Олга Јордан 
 
Успавана лепотица 
премијера: 23. мај 1996.  
кореограф: Владимир Логунов 
 

ПЛАВА ПТИЦА  pas de deux
(из балета Успавана лепотица)  
премијера: 21. април 1956. 
кореограф: Аница Прелић 

БАЛЕТИ МАРИЈУСА ПЕТИПА НА СЦЕНИ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА:
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РАЈМОНДА
музика: А. Глазунов
либрето: Л. Пашкова и М. Петипа
кореограф: М. Петипа 

премијера: 5. април 1928. 
кореограф: Маргарита Фроман 
 
МАНЕВРИ НА СЕЛУ
музика: Ј. Арнсхајмер
либрето: М. Петипа  
премијера: 9. октобар 1930. 
кореограф: Антон Романовски 
 
ДОН КИХОТ
музика: Л. Минкус
кореограф: М. Петипа  и А. Горски
 
премијера: 14. децембар 1931.  
кореограф: Мстислав Пиановски 
 
премијера: 23. јун 1973.  
кореограф: Дорис Лејн 
 
премијера: 31. мај 1988. 
кореограф: Владимир Логунов  

премијера: 15. новембар 2007. 
кореограф: Владимир Васиљев  

Pas de deux (Дон Кихот) 
премијера: 31. јануар 1966. 
кореограф: Милица Јовановић 
 
АРЛЕКИНАДА
музика: Р. Дриго
либрето: М. Петипа 
премијера: 30. октобар 1937. 
кореограф: Јелисавета Николска 

БАЛЕРИНА И БАНДИТИ
музика: В. А. Моцарт
либрето: М. Петипа 

премијера: 14. октобар 1939.  
кореограф: Борис Романов 
 
премијера: 15. децембар 1943. 
кореограф: Борис Романов 
 
премијера: 10. новембар 1945. 
пренела: Аница Прелић, по Б. Романову  
 
ВЕЧЕ КЛАСИЧНОГ БАЛЕТА
премијера: 18. мај 1966. 
фрагмент из балета Бајадера и Гусар (pas de deux)  
корeoграф: Абдурахман Кумисњиков, по Петипа 
 
СЕНИ
(сцена из балета Бајадера), музика: Л. Минкус
либрето: С. Кудеков и М. Петипа 
премијера: 13. април 1991. 
кореограф: Маријус Петипа, пренела:
Лариса Шатилова, у редакцији Л. Лавровског 
 
ПАКИТА
музика: Л. Минкус, либрето: Пол Фушер 
премијера: 9. фебруар 2006. 
кореограф: Љубинка и Петар Добријевић, по Петипа 
 
БАЈАДЕРА
музика: Л. Минкус
либрето: С. Кудеков и М. Петипа 
премијера: 19. мај 2011. 
кореограф: Габријела Комлева, по Петипа
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Захваљујем се Мирјани Одавић, Јелици Стевановић, Александри Милошевић и Ољи Стојановић из Музеја позоришне
уметности Србије на професионалној сарадњи и колегијалној подршци. 

Лабудово језеро II чин, 2008.                                                                                                                                                       фото С. Михић
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ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ

За издавача 
ДЕЈАН САВИЋ

Графички уредник
ЈОВАН ТАРБУК

Аутор изложбе и каталога 
МИЛЕНА ЈАУКОВИЋ

Дизајн изложбе и каталога 
ЈЕЛЕНА РАТКОВИЋ

Техничка поставка изложбе 
Дуња Костић 

КОРИШЋЕНЕ ФОТОГРАФИЈЕ ИЗ ФОНДОВА 
МПУС, НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА И
ЛИЧНИХ АРХИВА

Аутори фотографија: З. Милер, М. Крстић,
С. Мирковић, С. Михић. 

Штампа каталога 
Scanner Studio, Београд 
Тираж 400 примерака 

Управник Народног позоришта у Београду 
Дејан Савић

Директор Музеја Народног позоришта у Београду
Драган Стевовић

Организатор Музеја Народног позоришта у Београду
Драгица Гаћеша

Маркетинг Народног позоришта у Београду 2622180

Музеј Народног позоришта у Београду, Доситејева 2
Тел: 3284473       
www.narodnopozoriste.rs
email: muzej@narodnopozoriste.rs 

CIP - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд
  792.82.091(497.11)”1925/2018”(083.824)
792.82.071.2:929 Петипа М.(083.824)
  ЈАУКОВИЋ, Милена, 1979-
   Одета и Одилија : Бели и Црни лабуд на сцени Народног позоришта у
Београду : Музеј Народног позоришта у Београду, 19. мај 2018. : сезона
2017/18. / аутор изложбе и каталога Милена Јауковић. - Београд : Народно
позориште, 2018 (Београд : Scanner studio). - 11 стр. : фотогр. ; 21 x 21 cm
  Тираж 400.
  ISBN 978-86-80918-10-5
  a) Чајковски, Петар Иљич (1840-1893) - „Лабудово језеро” - Сценско
извођење - Београд - 1925-2018 - Изложбени каталози b) Петипа, Маријус
(1818-1910) - Београд - 1925-2018 - Изложбени каталози
COBISS.SR-ID 263685644
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