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П уно је ексклузивних интервјуа у овом броју Сцене:

– са Лавом Додином, чувеним руским позориш-
ним редитељем и педагогом, разговарала је Оли-
вера Милошевић; непосредан повод је његов 70. 
рођендан; 

– са Наоми Валас, најцењенијом америчком позо-
ришном списатељицом новије генерације, за наш 
часопис је разговарала Љиљана Богоева Седлар; 

– са Миленом Драгићевић Шешић, професорицом 
која предаје менаџмент у култури, разговарала 
је Наташа Миловић; 

– са Дубравком Вргоч, директорицом Хрватског 
народног казалишта, разговарала је Оливера Ми-
лошевић, као и са Биљаном Србљановић, добит-
ницом Стеријине награде за драмски текст Прин-
цип (Мали ми је овај гроб); 

– са Андрашем Урбаном, редитељем представе 
Неопланта, која је добила Стеријину награду за 
најбољу представу 59. Стеријиног позорја, као и 
редитељем представе Коштана, коју је Округли 
сто критике 59. Стеријиног позорја прогласио за 
најбољу, разговарала је Вања Николић; 

– са Ланом Цвијановић, добитницом овогодишње 
Стеријине награде за костимографска остварења 
у представама Уносно место и Госпођа Олга, раз-
говарала је Соња Ћирић. 

Портрете добитника Стеријиних награда за глу-
мачка остварења (Срђан Тимаров, Игор Ђорђевић, 
Емина Елор, Ивана В. Јовановић) осликала је Марина 
Миливојевић-Мађарев. 

На селекцију 59. Стеријиног позорја осврнуо се 
Миленко Пајић, водећи својеврсни дневник заљубље-
ника у театар. 

О програму “Кругови” писала је Јована Бојовић, 
а о Позорју младих – Вања Николић.

У овом броју објављујемо две драме: најпре пре-
вод драме Ништа тако хладно, Наоми Валас, коју је 
на српски језик превела Неда Радуловић, а потом и 
нову драму Миливоја Млађеновића, Гороцвет 2012, 
“постапокалиптичку драмску сагу”, како је то приме-
тила у драматуршкој белешци Јелена Богавац.

450 година је од рођења Вилијама Шекспира 
(1564–1616). На то нас подсећају текстови Маријане 
Прпа Финк, Синише И. Ковачевића и Сање Милић. 

Снежана Удицки пише о Ујка Вањи, А. П. Чехо-
ва, а Тања Шљивар о Нидлапб 20 трупе Нидкомпани.

Поред Стеријиног позорја, приказани су и други 
међународни позоришни фестивали: 65. дубровачке 
љетње игре, Шекспир фестивал у Чортановцима, Не-
деља словеначке драме у Крању, Марулићеви дани у 
Сплиту, Национални фестивал босанскохерцеговачке 
драме у Зеници, ИНФАНТ у Новом Саду и Фестивал 
нове драме у Братислави.

Следе прикази нових позоришних издања: Лекси-
кон драме и позоришта, Рашка В. Јовановића и Дејана 
Јаћимовића; Теорија луткарства, Хенрика Јурковског; 
Вера у лутку, Едија Мајарона; Увод у антропологију из-
ведбе – Коме треба казалиште, Дарка Лукића и Каза-
лиште кризе, Сњежане Бановић.

Ана Тасић извештава о текстовима који су при-
стигли на минулом конкурсу Стеријиног позорја за 
оригинални домаћи драмски текст. 

Септембра 2014. године, због других обавеза, 
из уредништва Сцене отишла је Љубинка Стојановић. 
Захваљујемо јој на досадашњем доприносу и желимо 
пуно успеха у драматургији.

РЕЧ УРЕДНИКА



59. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ
Из представе Неопланта, Фото: Б. Лучић
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Понедељак, 26. мај 

пОСТАВКА фЕСТИВАЛА. Селектор овогодишњег 
Позорја Игор Бојовић направио је мање-више 
успелу шалу написавши у свом извештају – об-

разложењу избора представа да ће “драматизовати 
цео фестивал”. Међутим, то је сасвим неочекивано 
наишло на симпатије заљубљеника у театар и на одо-
бравање медија. Сви су се смешкали и радо и штедро 
цитирали г-дина Бојовића. Е, баш да видимо како се 
режира фестивал: “на хвао” (Држић), ђутуре (особе-
ни домаћи израз) или помоћу даљинца (речник пост-
модерне)? “Кроз 90 представа које сам видео, градио 
сам сценослед за драму” – рече г-дин Бојовић. Ком-
петентни кружок заљубљеника већао је на ову тему и 
није нашао начин-тему-копчу која би неколико група 
представа уклопила у “чинове фестивала”. Режисер 
који би тако различите представе савремене домаће 
драме – домаће класике, ангажоване-политичке и јуби-
ларне – осмислио у вид-форму једне поставке, морао 
би да буде најмање генијалан или онај други, супротно 

од тога. Но, добро, ми смо толерантни и напосе стр-
пљиви заљубљеници, па не доносимо судове унапред, 
него хитамо у Талијин и Стеријин храм да видимо о 
чему је заиста реч. Шта нам је то овај интелигентни и 
духовити позориштарац припремио.

А. Н. Островски: УНОСНО МЕСТО, режија: Егон Савин, 
сценограф: Миодраг Табачки, костимографкиња: Ла-
на Цвијановић, улоге: Никола Ракочевић, Бранислав 
Лечић, Јелисавета Саблић, Предраг Ејдус, Срђан Ти-
маров, Јована Гавриловић, Анђелика Симић, Небој-
ша Глоговац, Милена Живановић, Небојша Љуби-
шић, Стефан Бундало, Слободан Тешић, Марко Ајваз, 
Анђела Крвавац, продукција: Југословенско драмско 
позориште Београд

ЧИНОВНИЧКИ ЧИНОВИ. Островски је умео одлично 
да пише о животу руских чиновника. Он је приказао 
последице раслојавања друштва и продора капитала 
у феудални систем Русије... Откуд нам се чине позна-
тим ови појмови и процеси? Па, отуд што је код нас 

пише > Миленко Пајић

59. Стеријино позорје, Нови Сад, 26. мај – 3. јун 2014.

Од принципа до Принципа
(дневник заљубљеника у театар)
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управо у току ново раслојавање друштва и повратак 
робусног и живахног капитала у изанђали и офуцани 
бивши друштвено-политички систем Србије. С тим 
што су чиновници вечна каста – исти су они руски од 
пре 150 година и ови наши садашњи који умеју да нас 
слуде зачас и преведу жедне преко воде. Али, при том, 
њихове каријере неумитно напредују, а склоности ка 
миту и корупцији прихваћене су као стари народни 
обичаји, нека врста српског друштвено-политичког 
фолклора... Све оправдавамо тзв. транзицијом, која 
је ништа друго него пузећа контрареволуција изведе-
на свим могућим средствима (политика, медији итд.), 
укључујући и селектовану војну силу. На нашем те-
рену особена спрега политике, криминала и естраде 
резултирала је “неподношљивим неукусом који садр-
жи незнање, примитивизам, простаклук, бахатост...”.

Чиновници Островског преци су наших бирокра-
та, спретни, осиони, безобзирни, само што се сада баве 
јавним набавкама, тендерима и сличним закучастим 
ујдурмама пуним рупа и ћошкова у којима ниче, гаји 
се и васкрсава г-дин Мито... Штета што главни глум-
ци које тако цене и воле заљубљеници, нису озбиљније 
схватили представу. Ејдус, Лечић и Саблић играли су 
рутинирано, једнолично, укалупљено. Остали су у ок-
виру својих старих навика и достигнућа. Њихов стил 
већ дуже времена јачи је од ликова које тумаче. Увек 
играју исто, на сигурно, без ризика – само да их пуб-
лика и даље воли. Наравно, није исто играти Кир Јању, 
теча Васу, ујка Вању или Аристарха Владимировича 
Вишњевског. Та пракса претворила се у deja vu, у по-
нављање, у клише. Комад о чиновницима одрађен је 
суво, чиновнички. А и зашто би радили другачије ка-
да је публика одушевљена а критика задовољна? Не-
ма више премијере, увек се само репризирају гласо-
ви, акценти, гестови и све друго из старих представа. 
Оно што је некад било стил, сад је клише. Бардовима 
се много прашта и гледа кроз прсте, а они онда скрећу 
у самодопадање и стагнирају. То не ваља ни за њих, 
ни за представе, ни за кога... На жалост, представа 

има још неколико слабих места, нпр. сценографија. 
Велики уметник сценографије Табачки подбацио је. 
Направио је монументалну, гломазну сценографију, 
која лепо делује визуелно, али није у функцији кома-
да; глумци се сударају са кулисама, оне су им само 
на сметњи. Сценограф је радио по своме, за себе, а не 
за представу. Занео се и преценио себе. Као да је не-
ке старе, неупотребљене скице прогласио за простор 
“уносног места “. Или је заменио мапу са цртежима из 
неког другог “уносног места”? Оно што се види на сце-
ни није уједињено, усаглашено. Кулисе – апстрактне, 

Из представе Уносно место, Фото: Б. Лучић
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а костим – везан за доба, током комада производе низ 
идејних сукоба и неразрешених проблема. Као да је 
представа недорађена, као да је још несазрела пуште-
на на репертоар.

Уторак, 27. мај

Бранислав Нушић: ОЖАЛОШЋЕНА пОРОДИцА, адап-
тација и режија: Никола Пејаковић, драматург: Бранко 
Брђанин, сценографкиња: Драгана Пурковић Мацан, 
костимографкиња: Јелена Видовић, улоге: Жељко Стје-
пановић, Николина Јелисавац, Александар Стојковић, 
Слађана Зрнић, Љубиша Савановић, Ведрана Мачко-
вић Зубовић, Марина Пијетловић, продукција: Народ-
но позориште Републике Српске Бања Лука 

РЕНТГЕНСКИ СНИМАК НУШИЋА. На овом Позорју 
Нушић је подвргнут насилним, ничим изазваним екс-
периментима. Први је био деструктиван (Ожaлошћена 
породица – од комедије у трагедију), а други констру-
ктиван (Госпођа министарка – од комедије до траве-
стије или фарсе). Ансамбл из Бања Луке од свог дра-
матурга и редитеља добио је задатак да одигра једног 
озбиљног, уштогљеног Нушића, без имало ведрине и 
хумора. Кад је неко умро и кад је парастос, онда има 
да се игра трагедија, чак ни црна комедија, него једна 
овештала, српска, провинцијална парада лицемерја. 
Са Нушића је насилно саструган хумор који су генера-
ције и генерације позоришних посленика набацивале, 
ту и тамо, на скучени торзо домаћег грађанског друшт-
ва, све у циљу да се раскринкају уврежени карактери, 
да се разбију мрске маске лицемерја, да се критикују 
окоштали обичаји. А да је Нушић хтео да пише траге-
дију, чинио би то знатно другачије. Међутим, како је 
био склон комедији коју је извлачио из мрачних дуби-
на своје напаћене душе, онда је неопходно то пошто-
вати. Свеједно, затечени заљубљеници смејали су се, 
стидљиво, на погрешним местима, све очекујући да 
је бар нешто остало од старог и омиљеног нам коме-

диографа. Од захвалних заљубљеника ипак су добили 
одмерен, повремено егзалтиран, аплауз... 

Среда, 28. мај 

Милутин Бојић: ГОСпОЂА ОЛГА, режија и сценогра-
фија: Горчин Стојановић, костимографкиња: Лана 
Цвијановић, улоге: Саша Торлаковић, Татјана Шанта 
Торлаковић, Бранислав Јерковић, Ивана В. Јовано-
вић, Марија Бергам, Милијана Макевић, продукција: 
Народно позориште Сомбор

САВРШЕНСТВО МОДЕРНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ. Играти ко-
мад Госпођа Олга после сто година као откриће, то зна-
чи да слабо или уопште не познајемо домаћу драмску 
баштину. Како се десило да је Бојић заборављен као 
драмски писац? Како је могуће да смо се лишили де-
ла које је апсолутно равно Стриндбергу? Бојић је на 
почетку 20. века писао са одличним познавањем пси-
холошких теорија које су тек настајале. У његовом 
комаду изукрштане су струне индивидуалног, поро-
дичног и колективног несвесног и стављене у драмску 
функцију. “Ово моје дело износи сву гогољевску тра-
гикомедију наших quasi модерних људи” – вели писац 
образлажући и бранећи дело. О својој јунакињи, г-ђи 
Олги, кроз уста Гидре, који је прави главни лик кома-
да, он каже: “То није жена, то је савршенство модерне 
галантерије. Све што су природа и човек измислили да 
крунишу ону симфонију живаца и лажи што се зове 
жена, она има у себи. Јер она је жена, жена синтеза.” 
Још тада, уочи Великог рата, човек је био импресио-
ниран предметима, робом, продуктима, артиклима; и 
сам је убрзо постао роба, артикл, објекат, дрогериста 
и ситничар. Галантерија се умножавала и појављива-
ла у безброј видова: кожна, папирна, текстилна, грађе-
винска, рекламна, пословна, модуларна, пластична, 
комадна, црквена, баштенска, електрична, канцела-
ријска... Засут обиљем и дивотом галантерије, човек 
је и сам постао производ којим може да се тргује и 
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добро заради, постао је роб те робе, купац, конзумент, 
објект, купохоличар, све то, али све мање човек. Бојић 
је са великим умећем, познавањем и љубављу вајао 
своје ликове који су се носили са материјализованим 
и отуђеним Светом. Тако је његов Гидра надвисио све 
остале; он је млад, леп, учен човек, а већ безобзиран и 
покварен. Његови монолози карактеристични су за дух 
комада: “Вама родитељима падне тек тако на ум да ће 
вам син бити велики човек... Он и сам у то поверује... 
готов ђаво. После не ваља ни себи, ни људима. Поне-
сено па упуштено, што рекли наши стари... Вама треба 
част. И онда настаје лов... Ја бивам ваш зет. То му дође 
као нека врста одговорног уредника који одговара за 
све туђе кривице. Мада он и не зна управо кривицу за 
коју одговара... Хоћу ли ја поправљати свет?... Ја сам 
хтео да будем нешто; човек, али не умем. Срамота ме 
пред самим собом. Јефтине душе васпитале су ме да се 
смејем искрености и да будем јефтин човек. Ја немам 
снаге да све изопачим...” итд. итд... Као резултат про-
цеса који делују у свету модерне галантерије добили 
смо човека који све мање вреди, јефтиног, скоро сас-
вим безвредног човека. И када је, као Гидра, потпуно 
свестан себе, Света око себе и свог положаја и улоге у 
њему, он би могао да чини многа непочинства, али: Ја 
немам снаге да све изопачим!... После једног века ми 
се налазимо на почетку новог круга у којем је поново 
доминантна “модерна галантерија”! Горчин Стојановић 
добро је разумео Бојића и креирао одличну поставку 
Госпође Олге. Мали глумачки ансамбл сомборског На-
родног позоришта савршено је извео све глумачке радо-
ве; предњачили су Бранислав Јерковић (Гидра), Ивана 
В. Јовановић (г-ђа Олга Ристићка) и Саша Торлаковић 
(адвокат Новаковић); а једнако добри били су Марија 
Бергам (Вука) и Татјана Шанта Торлаковић (г-ђа Но-
ваковићка). Резултат овог подухвата јесте да смо ос-
вежили сећање на Милутина Бојића, који није само 
велики песник, нити је аутор само једне незаборавне 
песме, него је и одличан драмски писац који је оста-
вио дубок траг у историји српске драмске уметности.

Четвртак, 29. мај

Бранислав Нушић: ГОСпОЂА МИНИСТАРКА, адаптација 
и режија: Татјана Мандић Ригонат, костимографкиња: 
Ивана Васић, композитор: Драшко Аџић, улоге: Горан 
Јевтић, Михаило Тодоровић, Милош Влалукин, Урош 
Јовчић, Катарина Марковић, Немања Оливерић, Са-
ша Симовић, Растко Вујисић, Виктор Савић, Ненад 
Ненадовић, Властимир Велисављевић, Драгољуб 
Денда, Бранислав Платиша, Александар Радојичић, 
Александар Горанић, Дарко Ивић, Стефан Коваче-
вић, Срђа Бјелогрлић, Марко Јањић, Ален Алидини, 
Миљан Миљановић, продукција: Позориште “Бошко 
Буха” Београд

ОпШТА ТРАВЕСТИЈА. Позориште “Б. Буха”, познатије 
као дечије, има све боље представе на вечерњој сцени. 
Једна од њих је Нушићева Госпођа министарка, мож-
да најчешће играна домаћа представа и најомиљенија 
српска комедија. Т. Мандић-Ригонат прочитала је Ну-
шића у кључу травестије, игре прерушавања: “Време у 
којем живим позвало ме је да га мислим кроз Нушића, 
кроз његово љуто духовито комедиографско перо. Ње-
гови ликови нису безазлени, и кад им се смејем, ја их 
се плашим... Прерушавају се и људи и идеје. Општа 
травестија!” Одлуку да главну женску и насловну улогу 
игра мушкарац (Горан Јевтић) редитељка је умела да 
утемељи, образложи и из ње извуче максимум. Њена 
креативна интервенција добро је прошла и код публи-
ке и код критике. Кад се на почетку представе глумац 
на сцени пресвлачи у женски костим и преображава 
у женски лик добија се велики кредит код гледалаца, 
да одмах и без оклевања знају шта се дешава и који је 
кључ за разумевање поставке. Наводно, све је казано 
отворено: ми смо глумци и шегачимо се с вама и између 
себе. Ето, нпр: мушкарац постаје жена у позоришној 
игри; у животу су многе жене постале јаке и моћне, а 
њихови мужеви осетљиви и слаби. И ти знаш да је тако, 
али опет упадаш у саблазан, у забуну, у сукоб. Нечија 
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анима избила је на површину, а неки анимус закопан је 
и изгубљен у дубини бића. Све је огољено и грубо! Све 
је прикривено, двосмислено, отровно и залудно! Или, 
другачије казано: ништа није онако како се на први, 
површни и овлашни, поглед чини. Треба бити опрезан, 
уздржан, јер свуда је замка и превара... Осим травес-
тије која је овде одлично успела, још једна додатна об-
ланда лепо је уклопљена у конструкцију комада – то 
је Змајева песма “Српска политика” која је савршено 
тачан снимак политике уопште и рефрен-шлагворт за 
везу са садашњим временом: “Где је српска политика?/
Јел кувана ил је пресна?/ Јел скромна ил је бесна?/ Ил 
се смеје, ил се једи?...” Ансамбл је увежбан до перфек-
ције, и кад игра и кад пева. Све је решено у фуриозном 
позоришном ритму, баш онако како се и стварни жи-
вот убрзава. Театарска илузија делује лепо и убедљиво 
наспрам живота који се, без правог смисла, чини све 
блеђи, несигурнији и несноснији. Лепо видимо како 
нам се урушава, али не можемо ништа да предузмемо 
како бисмо га поново изградили. Нико више не уме да 
се смеје искрено и од срца. Дочим сви умеју да се опа-
ко и притворно цере. Заљубљеници у театар осмехнули 
су се пар пута са леденицом у срцу. Захвални Нушићу, 
Татјани, Горану и екипи via “Б. Буха” за један искрен 
покушај “ублажавања суровости живота”. 

Петак, 30. мај

Ласло Вегел: НЕОпЛАНТА, режија, сценографија и 
концепт: Андраш Урбан, костимографкиња: Марина 
Сремац, композитор: Атила Антал, улоге: Габријела 
Црнковић, Емина Елор, Агота Ференц, Силвиа Крижан, 
Агота Силађи, Иштван Кереши, Даниел Хуста, Атила 
Немет, Арпад Месарош, Золтан Ширмер, Габор Понго, 
продукција: Новосадско позориште / Ujvideki Szinhaz

ГОРКА КНЕДЛА У ГРЛУ. Заљубљеници заједно са 
глум ци ма зaузимају места на сцени. Гледалиште је пра-
зно, завеса се спушта-затвара и представа почиње. Ко 

је присутан осећа се привилегованим, али шта ће би-
ти до краја представе? Тема је широка – историја Но-
вог Сада, смењују се циклуси освајања и ослобађања, 
али и сужена – како се осећа једна етничка група, час 
већина, час мањина, час на власти, час обесправље-
на. Једна народна пословица на тему власти отпри-
лике каже: “Пусти га, он побесни, стегни га, он се жа-
ли.” Између та два екстрема – злоупотребе слободе 
и ограничења човекових права, креће се друштвени 
и политички живот етничких заједница у Војводини, 
Панонији, југоисточној Европи. Од песме до крика. Од 
љубави до злочина. Од слободе до диктатуре. И тако 
у круг... Није само утисак него је експлицитно речено 
да су војвођански Мађари сада незадовољни; то њи-
хово незадовољство средишна је тема ове представе. 
Како је дошло до тога? Да ли им је било боље у прет-
ходној држави које се сада сви одричу? Зашто се наши 
суседи и суграђани осећају лоше? Зашто ову тему по-
крећу у позоришту? За заљубљенике било је мало теа-
тра на даскама које живот значе, а много буке, вике, 
стрке по сцени. И тако се на крају завеса подигла-от-
ворила, а гледалиште је и даље зврјало празно и пус-
то. Напустили смо Новосадско позориште с кнедлом 
у грлу, некако криви, а да не знамо ни како, ни зашто. 
Урбан је правио много боље представе држећи се де-
ла из класичне или авангардне драматургије. Сарадња 
са Ласлом Вегелом није успела, није се отворила, по-
срећила. Ово је био један блеђи, слабији Урбан; пам-
тимо много боље његове режије. Упркос буци и бесу и 
насумице расутој негативној енергији, остао је некакав 
горак укус узалудности. Ничија земља, неприпадање, 
бездомност... А онда, куда даље?!... 

Жељко Хубач: БИзАРНО, режија: Снежана Тришић, 
драматург: Спасоје Ж. Миловановић, сценограф: Дарко 
Недељковић, костимографкиња: Марина Меденица, 
композитор: Срђан Марковић, улоге: Игор Ђорђевић, 
Никола Вујовић, Милош Ђорђевић, Соња Милојевић, 
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Сузана Лукић, продукција: Народно позориште Бео-
град и Народно позориште Шабац

фУГА О СМРТИ. Иако наша национална позориш-
на кућа последњих година води чудну репертоарску 
политику, ипак се на њеним сценама појави и понека 
солидна представа, мада сасвим ретко. Најзад се и ам-
бициозном и вредном драмском писцу Ж. Хубачу по-
срећило да напише одличан текст, да пронађе одгова-
рајуће сараднике, да испуни све услове, често бизарне, 
како би његово дело уопште било узето у разматрање. 
Данас се од драмских писаца тражи да пишу комаде 
са три-четири лица, да се радња догађа само на јед-
ном месту тј. да нема промене декора или, још боље, 
да се игра на празној сцени итд. Препорука сваке до-
маће дирекције драме: Препусти се апсурду! Зар нам 
Бекет није ујак?! У Хубачевој верзији то је испало не-
како спонтано и лако, колико лудо, (за)чудно и страш-
но. Шта је бизарно у комаду Бизарно? Све, апсолутно 
све! Чудно, настрано, ћудљиво, необично (види сваки 
бољи речник синонима). Чудна је кућа у којој се до-
годила премијера, настран је писац који размишља о 
стварности која нас окружује, ћудљива је екипа која је 
спремила представу, необични су заљубљеници у теа-
тар којима се све то свидело. Хубач је прошао многим 
позоришним стазама и овај пут није хтео ништа да ри-
зикује. Радњу је ставио на кров солитера – савршена 
сценографија Д. Недељковића, написао оштро сецка-
не сцене и кратко резане дијалоге, редитељка је нашла 
одрживо решење да пет глумаца играју сваки по три 
улоге; тако да имамо укупно петнаест ликова, гужву 
и стрку, а опет чини се као да на сцени нема никога; 
неопходне драмске паузе, застоји, недоумице и све ос-
тало јако добро је пласирано. На крову солитера све је 
опасно и на ивици, на оштрици ножа, на рубу памети. 
Безвредни животи су потрошени, нико не помаже, Годо 
не долази. Скочити или не скочити? – питање је сад. С 
крова се боље види беда која нас окружује, савршено 
је јасно да нема излаза. Радња се понавља три пута, у 
три круга, али спаса ниоткуд. Анђео-самоубица лети 

у небо, као у сну. Али, то је само једно лепо сценско 
решење, поетски акценат. На крају пута све је бело, 
блештаво осветљено и бесмислено. Неминован је скок 
у празнину. И Бекет би се смрзао да може да види ову 
представу. Колико смо се ужасавали и патили, толико 
смо и уживали у одличној представи.

Субота, 31. мај 

Биљана Србљановић: пРИНцИп (Мали ми је овај 
гроб), режија и сценографија: Михал Задара, кости-
мографкиња: Хенријета Милер, музика: Барбара Ви-
соцка, улоге: Мартин Фишер, Симон Цагерман, Ги-
деон Маоц, Никола Кирш, Флоријан фон Мантојфел, 
продукција: Шаушпилхаус, Беч (Аустрија)

пРИНцИп И пРИНцИп. Летње ферије, годину пре 
атентата, Гаврило Принцип је провео у Горњем Мила-
новцу, код школског друга Момчила, будућег песника, 
у кругу чувене породице Настасијевић. Док су браћа 
Настасијевић декламовала и музицирала, он је седео, 
повучен, у неком углу, задубљен у књиге. Нико му 
није запамтио глас, а камо ли наслутио мисли и наме-
ре. Овај податак промакао је Биљани Србљановић, а 
да га је запазила, њен текст могуће би отишао сасвим 
другом, поетском и лирском линијом. Дакако, писати 
о Младој Босни, Гаврилу Принципу и припадницима 
његове генерације, није нимало лако. Данашњим ме-
рилима они су још били деца, мада је пре сто година 
сазревање било другачије и трајало много краће. На 
фотографијама ти осамнаестогодишњаци изгледају 
преозбиљно, као сада средовечни, зрели људи. Једним 
чином насиља они су произведени у децу хероје. Члано-
ви Младе Босне гурнути су на историјску сцену, индок-
тринисани, затим изманипулисани и слављени-куђени 
као антихероји. Тек на суђењу они су, можда, схватили 
шта су учинили, какву су царско-краљевску машине-
рију покренули. Јуче нису ништа лоше слутили, данас 
су славни, а сутра ће бити самлевени и заборављени. 
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Песник би рекао: “У квргама, жрвњу и ступи биће жрт-
вована њихова младост...” Бескрајни ланац осветља-
вања и замрачивања историје наставља се у таласима 
са нешто мање или нешто више страсти. Као што се 
пере новац, тако се шминка, дотерује и мумифицира 
прошлост. Смењују се фазе (де)мистификација, (ин)
доктринација и (контра)револуција. Они који су из-
мислили Младу Босну никада нису створили Младу 
Србију. После видовданског догађаја настао је прогон 
Срба свуда по Аустроугарској. Тај погром је још једна 
тема коју превиђа, избегава домаћа књижевност, а на-
посе драматургија. Није сваки Србин био Принцип. А 
свуда су на свету ретки људи којима је принцип тако 
важан да за њега дају живот. Принцип, Гаврило је је-
дан, а (не)одрживих принципа је сијасет. Заљубљени-
ци су у Позоришту младих више пута враћали глумце 
да се поклоне. Изгледало је као да смо сви задовољни, 
а ипак нам је остала нека мукла празнина у души... 

Недеља, 1. јун 

Милена Деполо – Бобан Скерлић: ТРпЕЛЕ, режија 
и сценографија: Бобан Скерлић, костимографкиња: 
Татјана Радишић, композиторка: Ања Ђорђевић, уло-
ге: Паулина Манов, Даница Ристовски, Јадранка Се-
лец, Милена Павловић Чучиловић, Наташа Марко-
вић, Слађана Влајовић, Милица Зарић, продукција: 
Београдско драмско позориште

ТРпЕЛЕ НЕ СТАНУЈУ ОВДЕ. Читава једна група мла-
ђих драматурга бави се актуелним друштвеним као и 
политичким темама на један нетеатарски начин. Изабе-
ре се тема, изврши се истраживање, анкета, мерење. И 
тако, дође се до теме: насиље над женама. Већ извесно 
(дуже?) време ова тема је доминантна. Жене у транзи-
цији подносе највећи терет, највише раде, прихватају 
на себе највише обавеза, трпе, ћуте, па још, уместо пох-
вале и нежности, добију батине. Тај проблем насиља 
у породици има дубоке корене у остацима патријар-

хата, у непросвећености, скучености и неписмености. 
Немоћни мушкарци искаљују бес на својим животним 
сапутницама. И шта се дешава? Уместо да друштво 
нађе начин како да реши овај проблем, насиље се про-
дубљује и наставља. Ево, укључује се и театар. Жене, 
понекад, додуше ретко, узврате ударце. Насиље про-
изводи насиље! О томе говори комад Трпеле, о женама 
које су пресудиле својим насилницима. На овај начин 
позориште много губи, а нико ништа не добија. Све је 
у комаду Трпеле лепо испланирано, режирано, пока-
зано је познавање позоришних вештина, наравно да је 
и дирљиво, потресно. Ужас један... Али, то није више 

Из представе Трпеле, Фото: Б. Лучић
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уметничко позориште. То је нешто друго. Можда нова 
врста примењеног театра? Као што постоји примење-
на уметност, зашто не бисмо имали и примењено по-
зориште? Ми, заљубљеници, осећамо се превареним 
и изиграним када нам се сервирају овакве представе. 
Ми долазимо у позориште, руку под руку са својим 
госпођама, а онда налетимо на Трпеле. Ни трпеле не 
долазе овамо. Ни госпође које интерпретирају Трпе-
ле, иначе честе гошће таблоида и уносних места, нису 
начисто – да ли је ово глума, едукација, шта је у ствари? 
Ни оне што су постале јунакиње Позорја никада неће 
видети своје судбине на дивним сценама посвећеним 
Стерији. Велики посао је започет и коректно одрађен, 
укључено је много стручних људи, потрошене су паре, 
а опет – све узалуд.

Понедељак, 2. јун 

Борисав Станковић: КОШТАНА, режија Андраш Урбан, 
сценографкиња: Марија Калабић, костимографкиња: 
Марина Сремац, композиторка: Ирена Поповић Дра-
говић, улоге: Емина Елор, Марко Макивић, Снежана 
Јакшић, Љубиша Ристовић, Сузана Вуковић, Срђан 
Секулић, Јелена Михајловић, Бранко Лукач, Влади-
мир Грбић, Кристина Јаковљевић, Зоран Бучевац, 
музичари: Геза Кучера, Балша Пешикан, Маћаш Ла-
катош, продукција: Народно позориште / Народно 
казалиште / Nepszinhaz Суботица

РУГАЊЕ С ТРАДИцИЈОМ. Бора Станковић баш није 
имао среће са Коштаном. Побегао је са премијере 1924. 
године. Слабо је ишло, публика врло хладна, критика 
врло резервисана. Комад је био режијски погрешно 
протумачен, а глумци су упропастили Борин драмат. 
Кренули су, пошто пото, да од Коштане направе лакр-
дију. Ондашњи заљубљеници били су убеђени да све 
што дође из јужних крајева треба да је смешно и да 
је карикатура... Зашто је Урбан, сада и овде, изабрао 
Коштану? Зашто цитира Бору Станковића? У недос-

татку правог мотива и објашњења он се чак позива на 
своја грађанска права. Зашто му у театру није довољна 
уметничка слобода? Како то да је, у његовим рукама, 
комад склизнуо у порнографију? Џабе сво то врискање 
и џилитање, кад естетски учинак потпуно изостане. Зар 
храм уметности и културе мора бити ординација за ле-
чење запуштених психосоцијалних малигнитета?! Ко 
је театар претворио у бизарно место присилне обуке, у 
којем се обзнањују накарадне лекције и нештедимице 
деле пацке?! Заљубљеници се на таквом месту осећају 
изневерено, изиграно, деградирано. Подвргнути су тор-
тури, осуђени без кривице. Ко је залутао? Ко ће гледа-
ти ову Коштану? Ако је Борина Коштана била лептир, 
ова је тешка категорија, увежбана у турбо-фолк тере-
тани. Где ће је приказати? За овај комад потребан је 
челични желудац. Заљубљеницима остаје да савладају 
велику и ничим заслужену мучнину. 

Уторак, 9. јун 

Ф. М. Достојевски: зЛОЧИН И КАзНА, режија и дра-
матизација: Златко Свибен, сценографкиње: Ана Мар-
тина Бакић и Ивана Кнез, костимографкиња: Марита 
Ћопо, улоге: Фрањо Дијак, Дарко Милас, Нела Кочиш, 
Инге Апелт, Перица Мартиновић, Ивана Боланча, Је-
лена Михољевић, Живко Аночић, Озрен Грабарић, 
Ненад Цветко, Синиша Ружић, Зоран Гогић, Ања Шо-
ваговић Деспот, Ивона Кундерт, Дарко Милас, про-
дукција: Градско драмско казалиште “Гавела” За-
греб (Хрватска)

ИГРАТИ ДОСТОЈЕВСКОГ?! Подухватити се посла дра-
матизације Злочина и казне сигурно је једна врста др-
скости, ако не и стваралачког лудила. Теже и луђе било 
би исто то, само романом Браћа Карамазови. Свибен 
је био довољно одлучан и спреман да се упусти у овај 
подухват са апсолутним предумишљајем (што захте-
ва злочин) и довољно (да не кажемо: сулудо!) храбар 
да издржи напоре и изазове реализације – сконцен-
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трисане, жестоке, исцрпљујуће – као заслужену каз-
ну. Његова иницијатива и његова оригинална верзија 
виђења Ф.М.Д. покренула је театарски механизам на 
један чудесан начин. Додуше, Свибен у свом пројекту 
није био сам, изабрао је сјајну екипу сарадника, али 
све је креативне конце држао чврсто и до краја у својој 
шаци. За њега је одано и посвећено радио цео ауторски 
тим и бројна екипа глумаца, старих и младих, одлич-
но припремљених и уиграних. Резултат тог савршено 
дисциплинованог тимског рада јесте представа коју 
смо пратили без даха, као изузетан пример заједничке 
креације у којој је сваки елменат био чврсто и поузда-
но на свом месту. Лудило и хаос Ф.М.Д. парадоксално, 
приказан је прецизно, у сваком детаљу. Да би лудило 
било оно право и убедљиво мора се следити његова 
суштина, поетика, па ако хоћете – и естетика. И као 
што је речено и написано: “Редитељ размишља у више 
димензија, понире у метафизичке дубине Ф.М.Д, ствара 
драматично раскошну сценску слику једног времена, 
разиграва глумачки ансамбл и спаја модерна естет-
ска решења у узбудљив казалишни догађај.” Ф. Дијак 
(као Раскољников) тако је убедљив да се свако у сали 
могао запитати да ли је то уметност глуме на граници 
бунила или је човека заиста захватило лудило?! Прави, 
изворни Ф.М.Д. и не може се играти другачије – не-
го апсолутно предано, беспоштедно и до краја (“брзо, 
насилно и опасно”), јер би свака калкулација била не-
примерена. Питамо се да ли овај глумац може (још) 
боље и (још) луђе, мада је и оволико сасвим довољно. 
И други глумци били су веома добри и као посебни 
ликови и као део друштвено-психолошког механизма 
који, једном покренут, неумитно иде даље и све даље, 
и меље све пред собом и све у себи. Сцена овог (и би-
ло ког) позоришта никада до сада није била тако (пот)
пуна; сваки милиметар био је испуњен важним садр-
жајима; просто је несхватљиво шта је све било на сце-
ни, шта је све уопште на њу могло да стане?! И како је 
све то било могуће допремити из Загреба?! Кулисе су 
биле прекривене пишчевим рукописом-аутографом, 

тако да је радња комада и буквално била у контексту; 
глумци су се кретали и “играли” између редова, као 
сенке и приказе из чудесне и ингениозне уметникове 
маште. Ф.М.Д. је и у животу као и у прикљученијима 
увек био на ивици између: генија и лудака, слободе и 
тамнице, богатства и беде, љубави и мржње, здравља 
и болести и – злочина и казне. Свибенов наум да дра-
матизује дело тако сугестивно, као да је то учинио сам 
писац, испуњен је онолико колико је то уопште могуће. 
Погодити све елементе Ф.М.Д.-а, а да то буде Свибен, 
била је немогућа мисија. Ипак, Свибенова интегра-
ција синтезијског типа је успела, хазардерски ризик 
се вишеструко исплатио. Бинго! Његова “брзопотезна 
сценска монтажа” функционисала је беспрекорно. На 
част казалишта Gavella и у част победника Стерији-
ног позорја. Играти Ф.М.Д., па још Злочин и казну?! 
Може, али на начин Златка Свибена. На ово Позорје 
представа је дошла као апсолутни победник 18. југо-
словенског позоришног фестивала – Без превода! – у 
Ужицу 2013. године. Тамо је добила седам награда Ар-
далион од укупно осам, и то као најбоља представа у 
целини, за режију, музику, мушку, женску и епизодну 
улогу, за сценографију и костим. Није била у конку-
ренцији на Позорју. 

НА КРАЈУ БАЛАДЕ. Драги дневниче, после девет уз-
будљивих дана проведених у новосадским позориштима 
и четрнаест одиграних представа (овде убрајам и оне 
које нису биле у главном програму), дошло је време 
да се растанемо. Тешко је свести рачуне, сабрати-оду-
зети утиске. Ипак, часно је и лепо бити Стеријанац и 
припадник великог и толерантног соја заљубљеника у 
театар. Довиђења, догодине, на следећем, јубиларном 
60. Стеријином позорју. 

Пожега, август 2014. 
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Б ИљАНА СРБљАНОВИЋ: Дипломирала драматур-
гију на Факултету драмских уметности у Београду 
(1995). Драме: Београдска трилогија (1997), По-

родичне приче (1998, Стеријина награда), Пад (2000), 
Супермаркет (2001, Стеријина награда 2003), Алиса 
(2002), Животињско царство (2003), Америка, други део 
(2003, Стеријина награда 2004), Скакавци (2005, Сте-
ријина награда 2006), Барбело, о псима и деци (2007, 
Стеријина награда 2008), Није смрт бицикло (да ти 
га украду) (2011); кратке драме Манифесто (2001) и 
Путовања (2008).

Комади Биљане Србљановић играни су у више 
од 150 позоришта у свету и преведени на више од два-
десет језика.

Награде: “Слободан Селенић”, “Ернст Толер” 
за ангажман између политике и уметности, “Јоаким 
Вујић” за целокупан допринос позоришту; Награда 
града Београда “Освајање слободе” за грађански ан-
гажман; добитница и најважније позоришне награде 
“Premio Europa” – Нова позоришна ралност. Два пута 
је била носилац титуле “Најбољи страни писац” немач-
ког часописа Theater Heute.

За комад Принцип, мали ми је овај гроб (2013), 
у режији Михала Задаре (Шаушпилхаус Беч) на 59. 
Стеријином позорју добила је Стеријину награду за 
најбољи текст.

Разговарала > Оливера Милошевић

Интервју: Биљана Србљановић, драмска списатељица

Право да се буде свој

Биљана Србљановић
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Драму Принцип, мали ми је овај гроб написала 
си по наруџбини бечког Шаушпилхауса. Шта значи 
када се пише по поруџбини? Како писати на задату 
тему, а остати свој?

Писати “по наруџбини” je недовољно одомаћен 
израз за нашу сиромашну позоришну и литерарну про-
дукцију, а заправо само подразумева професионалан 
ангажман писца. У нашој средини још увек је предо-
минантан поглед на уметничко стваралаштво као хо-
би, као неку врсту успутне професије, уз коју, наравно, 
морате имати ону “праву”. То и није сасвим нетачно, 
ретки су књижевници који могу да живе искључиво од 
своје литературе, ми остали увек имамо по два зани-
мања, професура у мом случају, на пример.

Ипак, писати по наруџбини значи да пре свега 
имате издавача односно позориште које жели да по-
стави ваше још ненаписано дело, они вас позову јер 
имају поверења у ваш уметнички израз, желе нешто 
баш ваше, а до тога долазе тако што су пратили шта 
сте до тада објављивали и колико успеха је то имало. 
У највећем броју случајева, “наручилац” вам даje само 
датум предаје текста и део новца унапред, чиме запра-
во купује ваше време које ви треба да посветите мир-
ном писању комада. Веома ретко се разговара о теми 
која је углавном оквирна и има много везе са вашим 
дотадашњим изразом. Укратко, тешко да би мене неко 
позвао да напишем луткарски комад о принцу и прин-
цези, таква наруџбина је не само нереална него и уна-
пред осуђена на пропаст (осим ако позориште не жели 
еманципаторску причу о рушењу монархије: принце-
за која постаје републиканка и окреће се против вла-
давине сопствене династије, на пример). Када су ме 
уметнички директори бечког Шаушпилхауса позвали 
да напишем комад, рекли су само да желе нешто што 
се уклапа у сезону обележавања Првог светског рата, 
мој избор био је да пишем комад о сарајевском атен-
тату, Принципу и Младој Босни, они то нису ни тра-
жили нити много познавали. Искрено, нисам познава-
ла ни ја, определила сам се инстинктивно да пишем о 

нечему што сам осећала као судбински важно за моју 
земљу данас, и унапред била сигурна да нећу писати 
о историји него о њеним консеквенцама.

Принцип у твојој драми није ни убица, ни херој, већ 
жртва – времена, друштвених околности, идеоло-
гије, младалачког заноса... Данас као да више нема 
идеала и идола, а младалачки занос је другачији?

Почетак 20. века је време последњих идеала, 
заборавља се да је, за мене најважнији покрет новог 
доба – пацифистички покрет, настао баш у доба Ве-
ликог рата. Након Другог светског рата, страдања и 
холо кау ста, као да човек више не може да се, чисте 
свести, препусти идеалима. Адорно је рекао “Писати 
поезију након Аушвица је барбарски чин” и мислим 
да то и јесте тачна пресуда идеалистичком погледу на 
живот. Према томе, не осећам ово данашње време по-
себно кривим за недостатак идеја и заноса, то је суд-
бина модерног човека о којој је настало много добре 
литературе. Ипак, истовремено није да нема идола, 
само су они уроњени у популистичке вредности, да-
нас су идоли они који добро зарађују, без обзира на на-
чин, они који су успешни у спорту и то тек кад постану 
успешни, они који окупљају стотине хиљада људи на 
концертима лоше музике и они који се никада не за-
мерају већинском погледу на свет. Бити идол младог 
човека у Србији подразумева да се никад ником не за-
мериш, осим апстрактном колективном непријатељу, 
а посебно да не покушаш да промениш нешто, макар 
и најситније и најневажније навике масе. Кад сте ви-
дели неког идола маса који свој тријумф не обележава 
са уздигнута три прста? Кад сте видели неког кога ма-
се обожавају, а ко ће изаћи и рећи: од данас не славим 
уз националистичке, ратничке покрете шаком, него 
хајде да покажем два прста у симбол мира или један, 
онај средњи, као симбол протеста? Не, идоли су они 
који повлађују маси, а не они који се против масе буне.

Апис је у твојој драми негативац, манипулант и опа-
сан тип, у правом смислу те речи?
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Апис је у драми и симбол и историјска личност и 
у оба аспекта представља чисто зло. Он је истовремено 
и веома заводљив, шармантан, духовит и доминантан, 
јер то је оно зло какво ја познајем. У стварању тог лика 
за мене је било веома важно управо ово друго и ми-
слим да је он коначно уобличен тек у интерпретацији 
Светозара Цветковића, у представи Дина Мустафића, 
коју стеријанска публика, нажалост, није имала при-
лике да види. Критике те представе фокусирале су се 
управо на ову интерпретацију и за мене је то симбол 
мог неразумевања са позоришним и критичарским ес-
таблишментом у Србији. Критичари су се чудили како 
то да је Апис и заводник и кловн, а не само бабарога, а 
то је једно симплификовано гледање и на литературу 
и на позориште и на свет. Колико би само живот био 
лакши када би сви зликовци имали образину Ричарда 
Трећег, али то нажалост није тако, много је више опас-
ног зла у људима са осмехом, лепог лица, заводљиве 
мисли и вештине и зато је Цветковић пронашао сушти-
ну мог лика и онога што сам желела да кажем. Нису 
Аписи, Легије, Коштунице овог друштва опасни јер 
делују опасно, већ зато што имају моћ завођења или 
маску наивне поштењачине, која “ни мрава не би”. О 
томе говори и драма и ја сама у свим својим политич-
ким јавним иступима.

Љубица Илић је једини женски лик у драми и само 
она није историјска личност. Она је за мене као ти. 
Колико и како све има тебе у твојим драмама?

Увек пишем о себи, некад врло директно, некад 
заобилазним путем, али суштински о свом погледу и 
свом саживљавању са ликовима које стварам. Нерет-
ко пишем опширне дидаскалије које могу бити дуже 
и од самог тела драме, у којима себе уводим као лик 
који говори, размишља, коментарише – једноставно 
учествује у ткиву драме. Љубица је једини потпуно из-
мишљени лик у драми који сам базирала на понашању, 
изгледу и животу младих девојака које су учествова-
ле у младобосанском покрету. Уосталом, тај покрет је 

за мене толико значајан управо због те еманципатор-
ске димензије. Младобосанци су били не само вели-
ким делом нерелигиозни и анационални већ и велики 
противници патријархата, то се и оличавало у учешћу 
жена у једном “мушком послу”. Љубица је и револу-
ционарка и жртва, она се води инстинктима и својим 
женским идентитетом, то што пада као прва жртва са-
рајевског атентата има највише везе и са њеном род-
ном судбином.

Занимљива је и форма у којој си написала ову дра-
му. Први део је динамичан, брз, заносан, пун кратких 
реплика. Други је распричан, озбиљан, реченице су 
дуге, монолози елаборирају догађаје, односе и стања 
ликова, ту су и документарни цитати... Колико ти је 
важна форма и како све истражујеш писану форму? 
Колико она касније одређује представу?

Готово да у свакој драми имам неко истражива ње 
форме. Од свог првог, дипломског комада Београдска 
трилогија који сам писала пре свега јер сам желела 
нешто да испричам, покушала сам, наивно и млада-
лачки, да пронађем тачан формални израз свог нара-
тива. Та прича се бавила судбинама младих емигра-
ната деведесетих година али је и на неки прустовски 
начин прича о мом “постајању писцем”, прошетала 
сам своје јунаке кроз драмске форме које су ме оду-
век највише интересовале: тужна комедија апсурда, 
грађанска породична драма и античка трагедија и то 
ми је било једнако важно колико и поетска и поли-
тичка порука комада. Од тада до данас трагам за пра-
вим формалним изразом онога што пишем, увек је то 
фрагментарна драматургија, некад директни епски 
театар, али у већини случајева класичан позоришни 
наратив са заплетом, расплетом и једним јединстве-
ним обртом са последицама за све. У Скакавцима сам 
покушала да дам балетску форму, уводећи ликове и 
приче као дуете или групне сцене, које се преплићу и 
преклапају, акцентовани соло тачкама. У Барбелу или 
Бициклу говорила сам о себи, кроз нешто мање реа-
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листичну призму, највише директним говором у пр-
вом лицу, што је за позориште такође мање очигледно. 
Ипак, никада не крећем од форме, већ од онога што 
ме емотивно потреса и што осећам као причу. Када је 
једном формулишем, доста размишљам о формалном 
аспекту, али пуштам драму да ме сама води. Тако је 
било и са Принципом: оно што сам осећала након више 
од десет хиљада страница документарног материјала, 
историјске грађе, примарних и секундарних извора и 
разних интерпретација атентата у Сарајеву које сам 
прочитала, најпре нисам знала шта ћу с тим. Једино у 
шта сам била сигурна је да не желим да пишем исто-
ријску “костимирану” драму, већ да се бавим нечим 
универзалним и у том догађају и у његовим главним 
актерима. Помишљала сам да је можда време за неку 
постдрамску форму, играла се са идејом либрета за 
хорску интерпретацију, готово концерт гласова на тему 
атентата. Онда сам једноставно само почела да пишем 
онако како се најкомотније осећам: у кратким сцена-
ма набијеним хумором иза ког се ваља нешто трагич-
но. Што сам више одмицала у наративу, било ми је све 
јасније да се у другом делу који говори о последица-
ма и то у футуру другом: будућем прошлом времену 
каквог га срећемо као наративни облик биографских 
филмова, на пример, ствар мора “стишати”. Од неке 
експлозије младалачког и револуционарног заноса, до 
тешких последица атентата као политичког чина и то 
не само на његове актере и историјски контекст, већ 
пре свега из позиције становнице разрушене државе 
Југославије и то као неко ко је том рушењу сведочио. 
Атентат је ослободилачки чин, а суштинска идеја била 
је стварање нове државе и нове нације која није етно-
центрична. Више од три милона жртава које су пале 
у ратовима за стварање Југославије, заправо су данас, 
а и на крају комада – жртве које су пале узалуд. То је 
она тежина из које сам писала комад и због тога сам 
желела да му нађем једну интимнију, тишу форму. 

Селектор Стеријиног позорја одабрао је бечко из-
вођење драме Принцип... Ту је и друга верзија у ре-

жији Дина Мустафића. Занимљив ми је крај код обе. 
Прва се завршава реченицом “Југославија ће бити 
слободна!” Друга подсећањем на милионе жртава 
на Балкану, од Сарајевског атентата до данас. Како 
би упоредила та два извођења и тумачења?

Нисам добар тумач представа по сопственим тек-
стовима, у највећем броју случајева чак их и не гледам, 
јер осећам терет посматрања својих речи заједно са 
правом публиком. Иако веома волим бечку предста-
ву, за мене је Мустафићева режија она права, до краја 
глумачки одживљена и проживљена. Тај ансамбл веома 
младих и бескрајно даровитих глумаца, предвођених 
једним доајеном не само нашег позоришта и филма 
већ можда и најважнијом особом за мој позоришни 
ангажман код нас – Светозаром Цветковићем, са ве-
ликим разумевањем, страшћу и потпуном преданошћу 
радили су мој комад упркос околностима. А околно-
сти су такве да ја, након толико Стеријиних награда и 
још неких других важних признања, не могу више да 
пронађем институционално позориште у својој земљи 
које је заинтересовано да изводи мој комад. Моја си-
туација у српском позоришту никад није била гора, ја 
немам више своју кућу нити позориште за које знам 
да ће разматрати извођење неког мог будућег текста. 
Да није Хартефакта, младе и независне фондације, 
овај комад у Србији не би ни био изведен. Сада сам у 
позицији да пишем за странце и да се чак више и не 
надам да могу да закуцам на врата неког позоришта у 
Београду која ће се отворити за мене. Тим више ми је 
Динова режија била важна и тим више сам сматрала 
да ова представа и те како заслужује да је стеријанска 
публика види. То је једна веома мучна позиција у којој 
сам се нашла, зрела сам ауторка, имам десетак напи-
саних и доста успешних комада, а нико ме код куће 
неће. Мало ми значи успешна режија пољског умет-
ника у неком Бечу, а много више босанског редитеља у 
мом граду и зато ми је и свако поређење две представе 
обојено том личном сетом. Тужна сам јер немам своје 
позориште и то у тренутку кад бих можда највише тек 
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могла да дам. Не разумем до краја зашто је то тако, 
јер моје представе имају и публику и добре критике, 
једноставно се осећам ишчупана и искорењена из жи-
вота позоришних кулоара, којима никада заправо ни-
сам ни припадала.

Ово је, могло би се рећи, твоја нетипична драма. Те-
бе, ипак, највише интересује породица, односи из-
међу родитеља и деце, то како друштвене околности 
одређују односе унутар породице, интимни светови 
у судару са савременошћу...?

Драма јесте нетипична по том тематском аспек-
ту, али у суштини и није. И у комаду Пад или Амери-
ци бавила сам се причама у којима историјски садр-
жаји ломе неке јединке. Принцип је своју породицу 
изабрао, то су били његови другови из покрета, његов 
свакодневни свет, његова измишљена нација, његова 
потреба да промени историју. Односи нису буквално 
пренесени, али бројне паралеле између породичног и 
међугенерацијског сукоба неке конкретне фамилије и 
читаве једне земље, мислим да се и те како могу наћи.

Већ двадесет година траје твоја каријера. Озбиљан 
временски период испуњен успесима. Како објашња-
ваш успехе? Шта је то у твом писању што ти доноси 
све те награде и признања?

Двадесет година звучи као баш много, премного 
у ствари. За мене је то време пролетело и осећам се 
исто као и на почетку, кад сам била без свих признања 
и успеха. Успех оптерећује много више него неуспех, 
позоришни аутор увек вреди колико његово последње 
дело и увек као да све креће из почетка. Ја сам у живо-
ту одабрала сцену: и у животу и у уметничком изразу, 
имам потребу да на том јавном пољу нешто направим, 
померим, променим. Тако сам се увек односила пре-
ма свом писању, било оно за Бургтеатар или Твитер, 
наступам пред публиком која ме оцењује и процењује, 
али ме нешто гони да и даље играм. Имам ту несрећу 
да је сваки мој лични или политички потез пропраћен 
у јавности на најгори могући начин: увек кроз призму 

таблоида који су бич у руци патријархата, једне ауто-
ритарне средине која кажњава дисонантне тонове. Не 
пристајем на улогу жене у друштву у којем мора да буде 
пристојна или барем у сенци, не слажем се са већин-
ским ни политичким, ни идеолошким ни моралним 
ни естетским ставовима и вехементно заступам пра-
во на различитост. Зато трпим тешке и бројне ударце 
и што је успешнија моја “каријера” то је већи арсенал 
оружја којим се пуца на мене. Некад помислим да би 
ме много, много више волели када бих била медиокри-
тет и зажалим што то не умем да будем.

У европска позоришта ушла си са таласом који су 
деведесетих назвали Нова европска драма. Твоје 
стваралаштво је на тој линији, насталој из осећања 
света твоје генерације. Са друге стране носи специ-
фичности овог поднебља. Како објашњаваш Нову ев-
ропску драму и твоје стваралаштво у том контексту? 

Нова европска драма била је краткотрајни фено-
мен који су позоришни и критичарски челници одабра-
ли да би разумели шта то сви ти бројни, разнородни 
аутори са различитих крајева света пишу. Оно што је 
најмањи заједнички именитељ свим тим ауторима није 
био ни стил, ни теме, ни форма, ни начин писања, већ 
само један велики неспокој у тренутку у ком живе и 
стварају и једно велико неслагање са остатком света. 
У међувремену су се светска позоришта окренула ре-
интерпретацији класике и поље деловања нових ауто-
ра драстично се сузило, морам признати да је мени у 
другој половини деведесетих било много лакше да се 
“пробијем” на светској сцени од онога са чиме се нови 
писци суочавају данас. Ипак, позориште је пре свега 
уметност редитеља и глумца и ми смо увек некако тек 
трећи на лествици. Такав смо позив изабрали, такву 
форму уметничког изражавања и ту нема места жалби. 

Ово је шеста Стеријина награда коју си добила за 
најбољи домаћи драмски текст. Ту ти увек признају 
када си најбоља. Шта теби лично значи Стеријино 
позорје?
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Позорје је и даље, по традицији и инерцији, нај-
важнији доказ да сте успешни у својој средини. Ипак, 
мислим да је била велика грешка укинути му карак-
теристику смотре најбољих домаћих драма, повући 
га на страну извођачког а не драмског стваралаштва. 
Чврсто верујем да се селекција мора правити на основу 
понуде пре свега нових драмских текстова, чак и када 
представе нису довољно добре. Прво, зато што је то, 
колико год слабо било, и даље најбоље што наша кул-
тура може да понуди, а затим и зато што фестивали 

са традицијом Стерије морају имати одговорну улогу 
у напорима за развитак или барем одржавање једне, 
некада веома важне, уметности за ову средину.

Искреност и успех код нас се не праштају. Како се 
носиш са својом искреношћу, успехом и грубостима 
којима си у јавности свакодневно изложена?

Тешко. Тешко носим и успехе и поразе, гото-
во једнако тешко, осећам страшан притисак ове сре-
дине да ме истисне, удаљи, испљуне као неко страно 

Из представе Принцип (Мали ми је овај гроб), Фото: Б. Лучић
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тело. Чак и када ми признају успех, признају ми онај 
“инострани”, моје европске представе су им добре, 
оно што радим “овде” наилази на одбијање. Ја за своју 
слободу плаћам велику цену и није ми жао, али то не 
значи да није тешко. Мој позоришни и јавни ангажман 
увек иду само у једном смеру: борим се за право да се 
буде свој, да се не повинује већинским ставовима, на-
чину понашања, да свој живот водим и уређујем како 
сматрам да је најбоље, чак и кад то шокира и наилази 
на неприхватање једне лицемерне већине која лаже 
да ме не разуме, већ само нема жеље и храбрости да 
ради баш исто оно што и ја. 

Твој значајан професионални ангажман је и профе-
сура. Твоји студенти са поносом говоре да су твоји 
студенти. Шта ти је важно да науче од тебе?

Мој животни позив је професура, чак и када не 
бих формално радила на универзитету, своју литера-
туру, јавни ангажман, контакт са људима видим кроз 
односе одговорног преношења знања и искустава које 
имам. Најпоноснија сам на своје студенте међу који-
ма има већ познатих и афирмисаних, као што су Тања 
Шљивар, Вук Бошковић, Маша Сеничич, Маријана 
Ћосић, Маја Тодорович, Олга Димитријевић и бројни 
други. Са огромним задовољством видим да су готово 
сви драмски аутори последњих неколико година де-
битовали комадима које су написали код мене, то су 
махом дипломски комади на којима сам радила као 
ментор. Свој посао схватам веома озбиљно и предајем 
му се без остатка. Радим са њима на бројним верзија-
ма драма и увек се руководим принципом да у њима 
пронађем оно највредније у личној поетици и покушам 
то да подстакнем као извор будућег текста. Много раз-
говарам са својим студентима и то не само о писању 
за позориште. Дискутујемо о филмовима, уметности, 

изложбама, књигама и музици, али и о друштвеним 
догађајима и феноменима. Са студентима не говорим 
о политици, иако је политичко значајна димензија мог 
живота. Са њима говорим о свему на шта политика не-
миновно утиче, а на њима је да сами виде како. Разу-
мети чак и Аристотела данас, а о Бихнеру или Брехту 
да и не говорим, немогуће је без политичке свести. 
Веома ме радује кад видим да сами дођу до тога и да 
израстају у озбиљне, одговорне младе уметнике који 
стварају нови свет.

О чему тренутно размишљаш? Шта пишеш?

Имам опет поруџбину. Од своје друге драме имам 
искључиво поруџбине, иначе се никада не бих натера-
ла да пишем. Требало би да напишем драму до краја 
године за Шведску, за позориште у Гетеборгу, о којој 
не знам ништа, тренутно сам у стању и личног преви-
рања, а то моје врење понекада дуго траје пре него што 
успем да га уобличим у нешто. 

Шта те нервира? И чему се радујеш?

Нервира ме много ствари и тешко се радујем. 
Као особа сам веома депресивна и терет те болести 
дуго сам носила у тишини и срамоти. Временом сам 
научила како да о томе отворено говорим тако да себи 
помогнем да превазиђем депресију. Пишем тешко и 
веома ми је болно, саму себе доводим у стања на иви-
ци издрживог. Ипак се радујем свакодневно нечем што 
ме изненади, готово заскочи с леђа. Некад је то успех 
младог човека у чијем образовању сам имала част да 
учествујем. Некад је то изложба или било које умет-
ничко дело које ме понесе и отвори неке нове хори-
зонте. Некад је то леп оброк или награђени љубавни 
труд. Некад, а можда најчешће, радујем се што сам 
једноставно само преживела још један дан.
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У овогодишњој селекцији Стеријиног позорја нашле 
су се две представе Андраша Урбана, Неопланта 
Новосадског позоришта и Коштана Народног по-

зоришта из Суботице. Представа Неопланта награђе-
на је као најбоља представа на фестивалу, а у међу-
времену се нашла и у селекцији Битефа. Коштана је 
добила награде за оригиналну сценску музику Ирене 
Поповић Драговић, док је Емина Елор добила награду 
за најбољу глумицу. Округли сто критике је представу 
прогласио за најбољу, равноправно са Госпођом Олгом 
Сомборског народног позоришта. И поред несумњи-
вог успеха обе представе, бројне полемике су изазвале 
теме које се отварају као и начин на који их Андраш 
Урбан третира.

Као најава за представу Неопланта у програму 
Стеријиног позорја стоји: “Нопланта, Neusatz, Нови 
Сад. Град...”, а онда се набраја шта Нови Сад јесте. 
Можемо рећи да је то град Стеријиног позорја за које 
се представе Андраша Урбана већ годинама селектују, 
присутне су и значајне, али сам редитељ за њих не до-
бија главна признања.

Да ли таква ситуација прија или вређа?

Разговарала > Вања Николић

Интервју: Андраш Урбан, редитељ

Проблем нису представе,  
већ проблеми који се у њима 
третирају!

Андраш Урбан
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Увек ми је драго да гостујем на Стеријином по-
зорју, свакако и у Новом Саду. Мислим да моје пред-
ставе “одраде” своје без обзира да ли су награђене и 
да ли је њихов редитељ посебно награђен. Човек треба 
да говори о наградама које добија, а не о онима које 
не добија.

У овогодишњој селекцији Стеријиног позорја нашле 
су се две ваше представе, Неопланта и Коштана. 
Обе су, чини се, биле у центру пажње и изазвале број-
не полемике, негодовања, опречне критике и вред-
новања, а у питање је доведен и суд селектора. Шта 
мислите да је одређенима сметало?

Реакције су разне. Ми овде креирамо позориште 
које, ако и нема за циљ да разврстава и дели људе, сва-
како на то не гледа као на проблем. Сви могу да мисле 
шта хоће, то јест могу да изаберу и да не гледају неку 
представу... Прича о Новом Саду баш и нема пуно везе 
са тим да ли ја ту свакодневно боравим или не. Живео 
сам, студирао, па и радио у овом граду, но представа 
се ипак не бави одређеним историјским тренутком и 
тумачењем стварности с тог аспекта, нити искључиво 
говори о свакодневном животу. Основ за Неопланту је 
прича о мултикултуралној заједници и разматра се из 
перспективе мањина. Али то је само повод. Историја 
у позоришту као таква служи за суочавања, сусретања 
са одређеном истином или одређеним мислима, зна-
чењима. Ласло Вегел свој роман зове романом о исто-
рији. А ми можемо лагати себе и комшије и одређене 
европске или стране делегације о ружичастом зајед-
ничком постојању, но можемо и, постављајући питања, 
покушати да се пробудимо из неких снова који више 
не одговарају стварности....

Али ако неко замери што ја, као Мађар, режи-
рам Коштану, а у томе препозна и одређену критику 
друштва у коме живимо, или мисли да немам право на 
то због своје националне припадности или ми поручује 
да, ако ми се овде не допада, треба да се померим се-
верније итд... те чињеница говоре за себе и отварају 

баш оне проблеме којих се плашимо и са којима би се 
требало обрачунати... Не бавим се политиком, ни у по-
зоришту, колико год то други мислили, али моје право 
да критикујем, волим, ценим... одређене сегменте овог 
друштва или чак целокупни систем исто је као било 
кога другог ко се претвара да је праведник друштва, 
нације, историје. Нити је љубав, нити је патриотизам 
лупати се у прса и скандирати слогане... Станковић 
свакако није написао безначајан и досадан комад. Ваљ-
да ценимо Коштану као драмско дело са дубинским 
вредностима, а не поистовећујемо га са сликом коју о 
њој имају чувари нације – збир лепих песама, са прос-
титуисаним певачицама у лепим костимима. Наишао 
сам на велики број позитивних критика, исказа, зах-
валност публике, како у позоришно-стручном тако и 
у лаичком свету...

Неопланта је награђена као најбоља представа на 
фестивалу али није добила ни једну другу награду, 
што њену екипу чини некако фантомском. Да ли је 
та награда одраз оног “лепо васпитаног Новог Са-
да” који аплаудира чак и када нешто не подржава?

Гран при фестивала је значајна награда и не бих 
набрајао замерке. Екипа представе свакако није фан-
томска, то су људи који врхунски раде свој посао и кре-
ативно доприносе стварању представе, почев од Марине 
Сремац, Атиле Антала, Кате Ђармати, до самог писца 
романа Неопланта или обећана земља, Ласла Вегела. 
Претпостављам да и жири у таквим приликама мора 
да се суочи са разним притисцима, сујетама, неисти-
нама итд., но склањајући све на страну, сваки жири 
има право на сопствено мишљење. Како одлучују њи-
хова је одговорност, њихово право. Сви остали разло-
зи, ако их уопште има су историја :) Тај лепо васпи-
тани, грађански Нови Сад, како сте то назвали, сви 
некако имамо у глави као постојећу опцију, а ретко 
се запитамо да ли то уопште постоји. Који је то Нови 
Сад који данас живи и мисли, какав је, питам? Да ли 
је та слика одраз стварности или је време све одавно 
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прегазило... Али, како сам већ рекао, Неопланта није 
суд о Новом Саду. Значајан је однос гледаоца према 
одређеним ставовима. Тај сусрет је значајан. Она вр-
ста размишљања која се дешава у току примања једне 
представе... Колико знам, Неопланта је представа за 
коју се и даље тражи карта више и има публику мешо-
вите националности. Искрене и утемељене представе 
публика уме да препозна. 

Бављење Новим Садом, односно локалном средином 
увек је и бављење глобалним проблемима и ширим 
контекстом. Нови Сад је ничији и свачији, оних вели-
ких и малих, богатих и сиромашних, моћних и потла-
чених, нас и вас или нас и њих. Шта значи то своја-
тање историје и митова и одбацивање проблема? 
Који митови се уздижу, а који проблеми занемарују?

Наилазите на проблем припадности одређеном 
граду или нацији, држави. Свакако ви живите у одређе-
ном локалу који је условљeн општијим нивоима. Но, 
када пуштате своје дете на игралиште, ви га не пуштате 
у неку државу, у неку националну или националистичку 
државу, него на једно игралиште, где би клинци могли 
да говоре језиком оног другог, а не да се учи супротно: 
ово је та и та држава па зато се говори тај и тај језик... 
Овако, ми убијамо одређене вредности које у ствари 
стално постављамо на неке своје заставе... Ја волим 
Нови Сад. Кад поново гледам Неопланту, доживљавам 
ту љубав и не разумем како неко види мој негативан 
однос према томе... Мислим да је за то потребна и не-
ка зла намера које имамо на претек око нас.

Бављење локалом је бављење препознатљивим 
проблемима. А то већ није прича само тог, специфич-
ног простора, него и ширег региона или се односи на 
друге, сличне. Мултикултурална ливница није једно-
ставан појам и нажалост добро послужи као репрезен-
тативна идеологија баш за оне који својатају одређену 
историју, одређену припадност да би постигли жељену 
власт на том простору. Да ли је разлог економски или 
национални, скоро је свеједно.

Рад на вашим представама почиње дијалогом и че-
сто се у том маниру и наставља, кроз импровиза-
ције, полемике, где свако износи своје мишљење, 
а оно често постаје део представе. Глумци су један 
од елемената ваше представе и сви се слажу да су 
беспрекорни. Како радите са њима, како градите од-
нос и стичете поверење? Шта је најважније у односу 
редитеља и глумца?

Покушавам и даље да употребим и развијем ин-
терактиван креативан однос са глумцима и осталим 
сарадницима, и на основу тога или користећи то ис-
куство правим представу... Да, тај дијалог је битан и 
као моменат креативности и као стилско средство. Све 
у свему, дијалог има за циљ да се преноси на публи-
ку, то јест да настане комуникација са публиком. То 
је представа.

У креирању представа најчешће не крећете од драм-
ског предлошка, а кад то и чините бавите се пробле-
мом, одређеном темом, не само интерпретацијом те-
кста. Неопланту и Коштану повезује тема насиља, 
свакако насиља јачих над слабијима. Да ли сте овим 
радом затворили ту тему или је потребно бавити се 
њом док има насиља?

Не могу да кажем да сам затворио било коју те-
му... Поред естетских питања која ме провоцирају као 
редитеља, бавим се и проблемима који ми се чине 
значајним то јест довољно битним да буду део позо-
ришне представе... Ваљда је и то наш живот. Мислим 
позориште.

Многе сцене у вашим представама изазивају смех, 
додуше црнохуморан смех. Када је најбоље оваквим 
темама и проблемима приступити хумором и смехом?

Увек... Немојмо себе прецењивати. А и наше про-
блеме.



> 26

Д обитници Стеријиних награда за глумачка ост-
варења на 59. Стеријином позорју у Новом Са-
ду су Срђан Тимаров, за улогу Онисима Пан-

филовича Белогубова у представи Уносно место А. Н. 
Островског, Југословенско драмско позориштe Београд, 
режијa Егон Савин; Игор Ђорђевић, за улоге Мартина, 
Ричија и Дејана у представи Бизарно Жељка Хубача, 
Народно позориштe Београд и Шабачко позориштe, ре-
жијa Снежанa Тришић; Емина Елор, за улогу Коштане 
у представи Коштана Борисава Станковића, Народно 
позориштe/Narodno kazalište/Népszínház Суботица, ре-
жија Андраш Урбан; Ивана В. Јовановић, за улогу Олге 
Ристићке, у представи Госпођа Олга Милутина Бојића, 
Народно позориште Сомбор, режија Горчин Стојановић. 

КАДА ЈЕ ЖЕНА КУЧКА ИЛИ О КОШТАНИ

Изазов позоришне интерпретације лика Коштане 
је у томе што је она у већем делу комада мушки фан-
тазам о слободи и жени због кога Станковићеви лико-
ви хрле у катастрофу. Тек на крају, када патријархална 
средина одлучи да жртвује Коштану ради сопственог 
мира, она постаје стварно и несрећно биће. Коју год 
стварну жену ставите да игра “фантазам Коштане”, она 

је или недовољно лепа, или недовољно еротична, или 
недовољно млада, или недовољно лепо пева... Једном 
речју фантазија је на свом терену увек супериорна у 
односу на реалност. То је један од разлог што се Ко-
штана, изузетан комад који дубински промишља па-
тријархалну средину, тако ретко игра.

Редитељ Андраш Урбан у поставци Коштане бави 
се деконструкцијом патријархалног модела и посред-
но деструкцијом фантазма Коштане. Уместо дерта и 
“жала за младост” Урбана занима искључивост и оп-
ресивност патријархалне средине у којој се појединац 
под контролом држи путем страха, насиља и претње 
искључивањем, док су алкохол и пијанчења уз музику 
у изузетним приликама допуштени вентили. За овакву 
поставку важно је нагласити да је Коштана тек повод, а 
не разлог за дешавање, а што је “повод” незнатнији, то 
је апсурд очигледнији. То практично значи да глуми-
ца која жели да игра Коштану мора и сама да одуста-
не од “фантазма Коштана” тј. од идеје да ће одигради 
најбајнију, најсјајнију и најзаводљивију жену српке 
драмске литературе. Емину Елор за овакву поставку 
препоручује њена спремност да се као глумица “дâ” у 
партнерској игри и “стави у функцију” успеха целине 
и савлада дијалект њој потпуно стран. Она спремно 

пише > Марина Миливојевић Мађарев

Четири глумачка портрета
(четири Стеријине награде за глумачко остварење)
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открива своју женску несавршеност и посебност која 
је повод (не и разлог!) за избијање мушких фрустра-
ција. Но, какав се разлог крије иза повода, односно 
шта је то што мушки, патријархални свет огољује? То 
је макар мрва, макар назнака слободе код жене. Тај-
на ове Коштане није у томе колико је лепа или млада, 
или колико добро уме да пева, већ у томе што је себи 
дала слободу у неслободном свету. Слобода се крије у 
Коштанином осмеху док пева и њеном задовољству и 
спонтаној природној радости слободног бића. Емина 
Елор плени осмехом који зрачи задовољством, пуноћом 

и срећом. У сусрету са тим осмехом Хаџи Тома (из-
ванредни и посвећени Љубиша Ристовић) открива сву 
неподношљивост своје позиције оца породице. Међу-
тим, када Коштана постане предмет жеља, она се тре-
тира још бруталније – као пас тј. кучка.

Метафору жене-кучке редитељ и глумица раз-
радили су од почетка до краја представе. Мушкарци 
Коштану третирају као кучку – када су задовољни пес-
мом, стављају јој новац у уста као што би псу тутнули 
коску и тиме га ућуткали да не лаје. Новац није награ-
да већ начин куповине, умиривања, па и понижавања. 
Новац се гура у уста, лепи селотејпом по телу, јер же-
на је кучка, а кучка је ништа. Упечатљива је сцена у 
затвору, када је Коштана у венчаници везана за ногу 
столице као пас. Начин на који Емина Елор носи вен-
чаницу сликовито говори о одвратности коју Коштана 
осећа спрам венчања које јој је наметнуто попут ланца. 
Она као бесни пас кевће, пљује, виче, затим моли и на 
крају нуди себе. Мушкарци је игноришу, искоришћа-
вају, злостављају. Коштанина судбина је зацртана и не-
променљива. Жени је у патријархалном свету суђено 
да ланцем друштвених обавеза буде на кратко везана 
за кућу, а то је за Коштану равно смрти. 

За крај да наведемо и једну недоумицу у вези са 
поставком Коштане. Пред сам крај комада Коштану 
силују полицајци. У сваком неуређеном, па и у неуређе-
ном патријархалном свету, било би сасвим могуће да 
полицајци силују затвореницу. Међутим, у строго па-
тријархалном друштву дефлорисана девојка сматра се 
“оштећеном робом” и практично ју је немогуће удати 
тј. дати јој власника. Немирне бекрије прате Кошта-
ну не само зато што је заводљива већ зато што је жена 
без власника, а што би свако од њих хтео да буде (то 
Стојан говори на крају комада). Зато Арса жури да је 
уда и да на тај начин реши проблем. Ако редитељ се-
би даје слободу да битно промени Арсин однос према 
Коштани, онда би морао поставити и питање каква је 
судбина такве девојке. Дакле, каква је судбина савре-

Емина Елор
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мене младе, лепе, силоване Ромкиње која нема никак-
ву заштиту ни породице ни друштва? 

БЕСАН ЖИВОТ ИЛИ ОЛГА РИСТИЋКА

Стеријину награду за најбољу женску улогу, зајед-
но са Емином Елор, добила је Ивана В. Јовановић, за 
улогу Госпође Олге у истоименом комаду Милутина 
Бојића, у режији Горчина Стојановића. Заводљив је по-
кушај поређења ова два насловна женска лика. Бојић 
и Станковић били су савременици. Станковић је прву 
верзију Коштане написао почетком XX века, а конач-
ну двадесет година касније. Бојић је Госпођу Олгу на-
писао 1914. године. Станковић је радњу свог комада 
сместио у осамдесете године XIX века у Врање, а Бојић 
на почетак XX века у околину Београда. Питам се да 
ли и једна европска драмска литературе има две јуна-
киње као што су Олга и Коштана које су настале у ис-
тој епохи, говоре о истом времену и истом народу, а 
да суштински припадају дијаметрално супротним све-
товима. Распон од Коштане до Госпође Олге говори о 
распону и драматичној разноликости српског друшт-
ва свог доба, али и о разноликости, богатству и квали-
тету српске драмске литературе на почетку XX века. 

У поставци драме Госпођа Олга редитељ Горчин 
Стојановић је применио поступак који је у последње 
време веома популаран међу нашим редитељима – 
глумац који игра лик о коме друга два лика говоре у 
његовом одсуству присутан је и учествује у мизансце-
ну. На тај начин публика продубљује сопствену слику 
о међусобном односу ликова. С обзиром да се читав 
заплет врти око Олге и њеног новца, логично је да се 
глумица Ивана В. Јовановић нашла у улози активног 
слушаоца већим делом представе. Она нам својим ли-
цем дочарава читав дијапазон сложених, различитих, 
често супротстављених емоција од којих се састоји јед-
на дугогодишња веза сплетена од страсти и новца: од 
слабости до снаге, од страсти до презира, од оправда-
вања до величања свог чина… Олга Ристићка истовре-
мено је и паланчанка и светска дама и раскалашна и 

конвенционална и жена која је остварила дубоки увид 
у сопствену и туђу беду и шампион је у заваравању и 
самозаваравању… једном речју противуречна личност 
коју непресушна жеља за сластима живота држи на 
окупу и у доброј форми како менталној тако и физич-
кој. Сва ова стања Ивана В. Јовановић изражава пре 
свега мимиком тако да имамо осећај да је добрим де-
лом представе гледамо у крупном плану. Костим Лане 
Цвијановић помаже јој да одигра овај широки распон. 
Међутим, ова промена у костиму није ствар “развоја 
карактера”. Олга Ристићка је на крају исто оно што 
је била и на почетку – жена која је пронашла начин 
како да своје тело и стереотип о жени искористи ра-

Ивана В. Јовановић
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ди остварења доминације над мушкарцима у мушком 
свету. Да би ту своју позицију одржала, она само мења 
друштвене маске као што мења хаљине. Подједнако 
успешно носи маску светске даме уз коју иде костим 
у боји шампањ белог сатена на почетку као и маску 
комичне паланчанке на крају комада где јој костимо-
графкиња Лана Цвијановић закачи карикатуралну пе-
рушку на врх чела. 

Ова грађанска драма завршава се венчањем, али 
то није срећно венчање из комедије. Пре би се могло 
рећи да је реч о наставку спирале сетног пропадања 
налик на Чеховљеве драме. Спонтано или намерно, 
Милутин Бојић драму Госпођа Олга почиње као Иб-
зен, а завршава као Чехов, успешно осликавши про-
фил бео градског грађанства које се пропиње на прсте 
не би ли се, из балканске чаршије, уздигло до Европе. 
Олга Ристићка је остварење тог сна. 

ИГОР ЂОРЂЕВИЋ – “БИзАРНО”

Драма Бизарно говори о три бизарне животне при-
че из једног новобеоградског солитера које се спајају 
на самом крају комада. Игор Ђорђевић игра три пред-
ставника транзиције – наркомана у првој, макроа у 
другој и криминалца у трећој. 

Игор Ђорђевић игра наркомана Мартина који 
кризира и који се заједно са својом девојком Мином 
(Сузана Лукић) бори да отме порцију хероина од са-
моубице Ђиђе (Никола Вујовић). У првој причи Игор 
Ђорђевић свој лик гради постепено. На почетку ми га 
доживљавамо као помало успореног и благо расејаног 
човека који се баш не сналази у сусрету са самоуби-
цом. Јасно је да и он, као и самоубица, има некакав 
проблем, али какав – открићемо тек кад самоубица 
сасвим случајно пронађе хероин. У тренутку када са-
моубици призна да је “само” наркоман, Игор Ђорђевић 
даје нам пуну, глумачким жаргоном речено, “масну” 
слику београдског наркомана. Ситуација на крову се 
компликује, криза појачава, а глума постаје све екс-
пресивнија до ивице карикатуре. Увиђамо да се сав 

наркоманов емоционални ангажман око самоубице 
своди на покушај да дође до дроге. Због дроге он ће 
имати разумевања за другог, оплакиваће своју судбину, 
покушаће да га превари, да изазове осећање кривице 
код другог…. Истовремено ће бити и смешан и јадан 
и тужан. Када се на сцени појави Сузана Лукић која 
игра наркоманку чија је криза одмакла, ситуација и 
односи постају крајње огољени, брутални и гротескни.

Игор Ђорђевић у другој сцени игра типа из про-
винције који се у транзицијском тумбању снашао та-
ко што је постао макро. Улога је овде веома кратка и 
сва из једног комада. Игор одмах прави стереотипну 
карикатуру мутног типа с југа Србије који је овде-он-

Игор Ђорђевић
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де покупио понеки финији манир, испеглао акценат, 
купио нову и скупу гардеробу. Но ни једног тренутка 
Игор Ђорђевић нам не оставља сумњу да се иза тог 
“перја” крије људски пајац и морална карикатура. Су-
зана Лукић игра стереотипну представу девојчице из 
провинције која је, зашавши у проституцију, набацила 
имиџ пластичне Мерлинке. 

У трећој причи Игор Ђорђевић игра криминал-
ца са београдског асфалта коме под дејством дроге, 
алкохола и нагомиланих проблема попуштају живци, 
али и даље се бори да сачува фасаду тврдог момка. Ос-
новно средство самоубеђивања је малтретирање жена, 
подређеног му криминалца и случајне жртве – позор-
ника. Брутална и немотивисана агресија је у суштини 
његово једино оружје. Играјући улогу у коју ни сам ви-
ше не верује, опасног момка са врелог асфалта, заку-
цаће последњи ексер у свој мртвачки ковчег. Све три 
приче су се спојиле – бизарни круг је затворен. 

СРЂАН ТИМАРОВ КАО БЕЛОГУБОВ  
У “УНОСНОМ МЕСТУ”

Редитељ Егон Савин је годинама уназад мајстор 
да из фиоке извуче добар, али скрајнути драмски текст 
и да нам укаже на његову невероватну и болну актуел-
ност. То се догодило са Тако је морало бити Бранислава 
Нушића, Смртоносном мотористиком Аце Поповића 
и Уносним местом Островског. Заборављени текстови 
на сцени “продишу” захваљујући Егоновом сјајном ра-
ду са глумцима, тако да његове представе остају дуго 
у сећању управо захваљујући незаборавним глумач-
ким креацијама. Једна од таквих глумачких бравура 
је и улога Белогубова коју је Срђан Тимаров направио 
у Уносном месту. Срђан Тимаров игра споредни лик – 
Белогубова, чија је сврха да у драматуршком смислу 
буде антипод главном јунаку Жадову (Никола Ракоче-
вић). Како Тимаров игра Белогубова? Он се на сцени 
појављује у другој сцени представе у пратњи старијег 
чиновника Јусова (Лечић). Лечић Јусова игра као биће 
таме које служи Вишњевског (Предраг Ејдус) – врх ко-

рупционашке пирамиде. Тимаров, иначе глумац атрак-
тивне појаве, игра Белогубова као најниже међу најни-
жим бићима подземног света – бедни слуга злог грофа 
Дракуле из немих филмова. Он је понизан тј. грбав, али 
само пред онима који су виши на чиновничкој лестви-
ци. Има чудно непропорционалне руке које млатарају 
унаоколо, главу која је дубоко усађена у рамена и сваког 
часа бојажљиво и испитивачки провирује тамо-амо. Он 
је бојажљив, он се шуња, он се додворава, он зна да је 
бедан, глуп и сав никакав. Међутим, има у њему тежње 
ка бољем, ка напредовању. Он се дотерује, купује одело 

Срђан Тимаров
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(поново сјајни костими Лане Цвијановић), проверава 
свој струк, али све то уз знање и одобрење непосредног 
претпостављеног. Он зна да је његова судбина у рука-
ма надређеног му чиновника, те ако треба од њега да 
прими и коју ћушку или да му покаже своју невесту, он 
ће спремно на све пристати. Током представе он расте 
и развија се – добија још боље одело, добија невесту, 
положај, новац, али не заборавља ко је. Он је увек бе-
дно, јадно, пузаво биће из таме, слуга горег господара. 
Ваља се чувати и добро служити, плашити се и бити 
спреман на бег. Белогубов је свуда слуга: у канцеларији 
претпостављеном и код куће пред женом и њеном мај-
ком. То је његова судбина, то је његова срећа. Чак и у 
тренутку малог тријумфа, када у кафани кобајаги ве-

ликодушно помаже пропалом Жадову, он остаје слуга. 
Прима ударце смотаним новинама од претпостављеног 
и још му захваљује на услузи. Пред Жадовом се усуди 
да се усправи и макар на тренутак заличи на људско 
биће. Но то је само тренутак који брзо пролази, јер Жа-
дов на њему искаљује свој немоћни бес. Ваља бежати, 
јер Белогубов, ма колико био глуп и туп, ни једног тре-
нутка нема илузију о сопственој моћи. Он је кукавица, 
бедник и слабић, али упечатљиве појаве. Ако је тачно 
да се представе памте по упечатљивим појавама, онда 
ће појава лика Белогубава у интерпретацији Срђана 
Тимарова дуго остати упамћена као пример како се 
игра гротескна фигура најнижег од свих ниских бића 
из мрака бирократске корупције. 

Из представе Госпођа Олга, Фото: Б. Лучић
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Разговарала > Соња Ћирић

Интервју: Лана Цвијановић, костимографкиња

Правило групних спортова

О вогодишња Стеријина награда за костимограф-
ско остварење додељена је Лани Цвијановић за 
костиме у представама Уносно место Александра 

Николајевича Островског, режија Егон Савин, Југо-
словенско драмско позориште Београд и Госпођа Олга 
Милутина Бојића, режија Горчин Стојановић, Народ-
но позориште Сомбор. 

Годинама уназад име Лане Цвијановић једно је 
од најчешћих на каст-листама наших позоришта. По-
чела је осамдесетих година на југословенској сцени у 
представама свих тадашњих важнијих редитеља. Од 
представа које су сад на репертору поменућемо: Ска-
кавци, Швабица, Рођени у YU, Записи из подземља, Са-
мо нека буде лепо, Госпођица и Издаја у Југословенс-
ком драмском позоришту, Чикаго и Маратонци трче 
почасни круг у Позоришту на Теразијама, Мизантроп 
у Народном позоришту, Свирај то поново Сем у Бео-
градском драмском позоришту и Ђакон у Српском на-
родном позоришту. Лана Цвијановић је предавач на 
Факултету примењених уметности.

Ако не грешим, ово вам је трећа Стеријина награ-
да, и све три добили сте за по две представе. Осим 
о нивоу вашег костима, то сведочи и да сте тражен 
костимограф у ово време малобројних премијера – 

пре неколико година имали сте чак четири предста-
ве на Позорју.

Да, ово јесте моја трећа Стеријина награда. Међу-
тим, на једном од Позорја, тачније на 9. међународној 
изложби позоришне сценографије и костима која се 
одржавала истовремено, такође у склопу овог фести-
вала, добила сам Златну медаљу. На изложби су пред-
стављени ликовни радови и дела колега сценографа 
и костимографа из читавог света. Та награда је мени 
лично једна од најдражих. Ето зашто ја, када бројим, 
кажем “три плус један”. Када говорите о мојој при-
сутности и раду у театру само могу рећи да сам веома 
срећна и захвална што трајем и опстајем.

Како се прави костим да буде примећен, да га публика 
примети и издвоји од осталих чинилаца представе?

На то питање немам одговор. Костим је само један 
сегмент много сложеније слике која се зове представа. 
За представу у целини није добро да после премије-
ре прво што чујете јесте да су костими или сценогра-
фија одлични. То се деси или не, али моје полазиште у 
креирању костима није да пошто-пото будем примеће-
на. За изглед костима веома је битна концепција целе 
представе. Уколико редитељ има потребу да акцентује 
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ревијалност, декадентност, екстравагантност ликова у 
некој одређеној сцени, а можда и у читавом комаду, 
онда своју естетику ставим у пету брзину и решавам то 
на свој начин. Углавном ће те костиме приметити пуб-
лика. Увек је захвално и веома инспиративно радити 
на наглашеној експресивности и карикатуралности у 
карактеризацији ликова. Као задатак, такав посао зна 
веома да ме забави и заокупи, а онда сам сигурна да и 
публика неће остати равнодушна. 

Која је била порука ваших костима у Уносном месту и 
Госпођи Олги? Како сте ви прочитали та два текста? 

Враћам се на одговор у претходном питању а то 
је да костимом пратим концепт и жанр представе. У 
песимистичкој комедији Уносно место која на неве-
роватан начин осликава нашу данашњицу, као кључ 
за решавање костима користила сам елементе гроте-
ске. Оноре Домије, чувени француски карикатуриста 
и сликар 19. века, послужио ми је као основна инспи-
рација. У целој представи доминанто је присуство цр-
но-бело-сивог бојеног кључа, а сваки чин као додатак 

има једну основну боју која га разликује од претходног. 
Наглашеном шминком појачала сам експресивност и 
комичност карактера. 

Госпођа Олга је рађена другачије. Када сам добила 
комад о њему нисам ништа знала, али већ приликом 
првог читања осетила сам утицај нордијских писаца и 
то сам искористила. Покушала сам да у ову Бојићеву 
српско-грађанску драму која говори о распаду етичких 
вредности у једној породици, материјалној и емотив-
ној манипулацији, еросу, тајнама за које сви знају само 
нису наглас изговорене, унесем атмосферу Бергмано-
вих филмова – мрак, декаденцију, херметичност. Вре-
ме када је драма написана, 1914. године, послужило 
ми је као полазиште и информатор. Имала сам велику 
слободу да преобразим форму, боју, тканине, обућу и 
употпуним их елементима савременог костима. 

Како, рецимо на примеру ове две представе, сарађује-
те са редитељем? У ком смислу је то тимски рад?

Свака представа је тимски рад. Постоји основ-
ни ауторски тим – писац, редитељ, сценограф, кости-

Из представе Уносно место, Фото: Б. Лучић
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мограф, композитор, кореограф; затим следе глумци 
без којих ни једна представа не би могла да постоји и, 
на крају, у мраку иза сцене је читава армија људи која 
учествује у прављењу и одржавању представе. Правило 
које важи у групним спортовима и овде је веома бит-
но – да свако ко се било како издваја и солира је “ми-
на” у екипи. Са Горчином радим већ дуги низ година. 
Развили смо међусобно велико уметничко поверење и 
разумевање, и мислим да се изврсно уклапамо а то је 
срж сваке добре сарадње. На самом почетку рада вр-
ло је категоричан и јасан шта неће и не жели. Што се 
осталога тиче, пружа ми потпуну слободу. Егон је већ 
друга прича. Некада се одмах разумемо и допуњујемо, 
а некада је неопходно да “мало усаглашавамо” ставове. 
Суштински је важно да на крају увек направимо добру 
представу, на обострану радост.

Колико костим утиче на глуму? Како сарађујете са 
глумцима, да ли удовољавате њиховим жељама?

Глумци су ти који имагинарним ликовима из драм-
ских дела дају “крв и месо”, а костим је њихова “дру-
га кожа”. Сарадња са њима је веома важна за сваког 
костимографа. Пре уласка у кројачницу, наравно да 
своју визију костима, поред представљања редитељу, 
показујем и глумцима, и веома ми је стало да се наша 
размишљања поклапају. Увек сам врло отворена и же-
лим да чујем како они замишљају свој лик. Ја то не бих 
назвала удовољавањем. То је сарадња и имам срећу да 
одлично сарађујем са глумцима. Као кћерка, а после и 
супруга глумца, мислим да им заиста није лако. Из ве-
чери у вече они излазе пред публику жељну да увек види 
најбољу могућу изведбу, облаче разне костиме, шминкају 
се, тумаче разне ликове, плачу, смеју се... дивим им се.

Како костим прилагођавате најчешће недовољном 
буџету представе? Чега се најпре лишите? Како у 
материјално оскудним условима не “откинути” од 
маштовитости? 

Ми одувек важимо за веома креативан и машто-
вит народ који се сналази и чуда ствара “помоћу шта-

па и канапа”, али то доста ограничава самог уметника. 
Позоришна продукција је заиста у великој кризи и про-
блему. Многи паметни, компетентни, даровити људи не 
виде излаз из ситуације у којој се театар сада налази. 
Ја сам престала да размишљам о томе, вероватно да 
бих се заштитила од огромне количине негативне енер-
гије и песимизма, кланова, свађа и превирања. Нажа-
лост, у животу се тешко прилагођавам било чему што 
ме лимитира. Да бих уопште могла да стварам, мени 
је потребна нека доза илузије о уметничкој слободи. 
Сам приступ раду остао је исти као и пре; када добијем 
текст не размишљам о ограничењима и лимитима, от-
ворим се и пустим да ме текст “дотакне”, затим разго-
варам са редитељем о његовој/њеној концепцији, он-
да се мало “спустим на земљу”, али и даље се трудим 
да останем при идеји коју смо на почетку поставили. 
Наравно да су измене могуће, међутим, њих диктира 
развојни пут стварања представе. Живот је борба, тако 
је и у раду на реализацији костима.

Од идеје до реализације костима пут води кроз фа-
брике и продавнице текстила, бувље пијаце, кројач-
ке радионице. Често од те етапе зависи да ли ће се 
на сцени појавити баш оно што сте замислили. Како 
у садашњим условима изгледа тај део посла?

За добар костим потребне су три ствари: добра 
идеја, добар материјал и одличан мајстор – кројач. 
Уколико то немам, вероватно ће ми остати занимљи-
ва скица и мукотрпан пут довијања како бих се прила-
годила реалној ситуацији. Слободно могу да кажем да 
је данас све у дефициту – новац, време, квалификова-
ни људи, мотивација, тако да је за реализацију кости-
ма, уз још мало па “no budget production”, потребна 
све већа љубав, ентузијазам... и мишићи. Позоришта 
су максимално смањила број запослених у кројачким 
радионицама, а у некима оне више и не постоје. Код 
нас у земљи, годинама уназад, стари занати се полако 
гасе и нестају. Интересовање младих људи за кројачки 
занат је све мање. Са моделарима ситуација је још го-
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ра. Да би се сашио добар позоришни костим, потребно 
је велико знање, време и искуство. Када оде у пензију 
ово мало преосталих, одличних мајстора-кројача, за-
иста не знам са ким ћемо наставити да радимо. Ко ће 
њих да наследи? Мислим да се тиме нико озбиљно није 
позабавио у овом општем лудилу и борби за опстанак. 

Шта мислите о моди осавремењавања представа 
помоћу костима?

Ово је 21. век и сасвим је нормално да постоји по-
треба да се осавремене дела настала од античке Грчке 
па до 20. века. Сва добра драмска дела баве се универ-
залним питањима и проблемима друштва, породице, 
појединца. Актуелизацијом костима и сценографије 
редитељи желе да избегну утисак дистанце која се до-
бија облачењем глумаца у такозвани костим из епохе. 
Међутим, не могу рећи да је то правило. Ја сам, ето, 
ове године добила Стеријину награду за “костиме из 
епохе”. Када то кажем, углавном мислим на Уносно ме-
сто. Госпођа Олга има другачији “шмек”, она је при-
лично еклектична и слободнија у инспирацији, кроју, 
избору материјала, детаљима.

Могуће је да нема девојчице која не црта хаљине. Шта 
јој недостаје па да постане костимограф?

Често девојчице али и неки дечаци воле да цртају, 
креирају и праве хаљинице и оделца за своје лутке. 
Никада дете не можете натерати да тако нешто ради 
уколико то не воли. Мислим да се већ тада може го-
ворити о некој предодређености и дару, и да једнога 
дана, када порасту, ти малишани могу постати будући 
модни дизајнери или костимографи. Одговор шта све 
може да недостаје тим младим људима који реше да 
крену путем костима и костимографије релативан је и 
не може се генерализовати, али неки уопштенији савет 
за потенцијалне младе колеге и колегинице гласио би: 
цртати, цртати и цртати, посматрати, читати, одлазити 
у позориште, биоскоп, посећивати изложбе, пратити 
модне трендове, бити информисан и бити свој – јед-
ном речју радити на себи.

Из представе Госпођа Олга, Фото: Б. Лучић
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С уочавање са историјом и обрачун са њеним после-
дицама и сагледавање не тако пријатне прошлости 
из различитих перспектива, посредством различи-

тих стилских и жанровских опредјељења, обиљежили 
су 59. Стеријино позорје. У разговорима о представи 
Неопланта, рађеној по основама романа Неопланта, 
обећана земља Ласла Вегела, аутор наводи да “морамо 
бити свјесни да се на оваквој прошлости не може гра-
дити идила”, те да ће цијела Европа још дуго (да ли уна-
пријед и безуспјешно?) трагати за “обећаном земљом”. 
Већина представа из главне селекције (Мали ми је овај 
гроб, Неопланта, Коштана, па и Трпеле) у бити се бави 
потрагом за том “обећаном земљом”, било да се она 
третира као конкретна држава или као метафора за 
националну, личну и филозофску слободу. У тој потра-
зи питање етничке, политичке и културне мањине по-
стаје један од главних проблема који се актуелизује на 
овогодишњем Позорју. У том смислу могу се анализи-
рати и представе Још увек олуја (Петер Хандке, режија 
Ивица Буљан), Избрисани (ауторски пројекат Оливера 
Фрљића) и Евримен Ђилас (Радмила Војводић), које су 
се нашле у оквиру међународног програма Кругови.

Имајући у виду цијелу селекцију мора се при-
мијетити да најслојевитији поглед на поменуту али и 
бројне друге теме даје представа Још увијек олуја Иви-
це Буљана (Словенско народно гледалишче). 

Парафразирајући редитељеве ријечи о представи, 
закључујемо да Хандке у бављењу собом и сопственом 
прошлошћу ставља свој прст на Словенију и питање 

корушких Словенаца, у периоду након Другог свјет-
ског рата, остављајући нам да гледамо једну, у самој 
сржи, трагедију. 

Драма почиње тако што главни јунак, Ја, ког у пред-
стави тумачи Иво Бан, почиње разговор са прецима са 
мајчине стране. “Зашто ми се још увијек јављате?”, из-
говара Ја док на сцену излазе Мајка (Нина Иванишин), 
тетка Урсула (Вероника Дролц), ујаци Грегор (Марко 
Мандић), Валентин (Аљаж Јованович) и Бењамин (Лу-
ка Цимприч), те Моја Баба (Саша Павчек) и Мој Деда 
(Матјаж Трибушон). Призивање предака посматрамо 
као почетак суочавања Ја са сопственим идентитетом, 
с обзиром да се сцене из прошлости стално смјењују 
са монолозима главног јунака, у којима он покушава 
да сагледа утицај прошлости на свој лични живот. Та-
ко Ја постаје кореограф цијеле игре која ће услиједи-
ти. Тиме се преци не своде на марионете, већ ступају у 
интерактивну игру и “усмјеравају” ток мисли главног 
јунака. Оваква “конструкција” великим дијелом носи 
одговорност за квалитет самог текста. Карактери јуна-
ка које наслућујемо још у њиховом дјетињству касније 
одређују њихове различите позиције у историјским 
догађањима, док с друге стране сам историјски ток ди-
ректно утиче на њихове судбине, те смо у прилици да 
пратимо “двоструку” трагедију. Приказани карактери 
у Хандкеовој породици су типични за различита ста-
новишта корушких Словенаца када је ријеч о очувању 
традиције, прије свега језика, и односа према већин-
ском аустријском становништву које се идентификује 

пише > Јована Бојовић

Кружни ток историје
програм Кругови
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са њемачким језиком. Сукоб позиција међу словенач-
ким становништвом претворио се у отворен раскол го-
тово у свим породицама. Валентин, мајчин најдражи 
брат, женскарош, презире словеначки језик и једини 
начин за успијех у животу види у одбацивању “кућног 
и рођачког језика”. Слично, најмлађи брат Бењамин 
осјећа мучнину према свему што га окружује и сања 
о преласку границе, што на крају и остварује, али као 
војник њемачког Рајха који гине на источном фронту. 
“Како то да моје гађење престаје увијек кад пређем гра-
ницу?”, пита се Бењамин. Сцене њихове мржње према 
традицији свој прави ефекат добијају појавом Коруш-

ке (Никла Петрушка Панизон), која се као сновиђање 
суптилно појављује током цијеле представе. Корушке, 
као традиције, најсвјеснији је Грегор који завршава вишу 
школу у југословенском Марибору, а по повратку сади 
воћњак са јабукама и проширује газдинство. Хандкеова 
Мајка је дочарана са великом њежношћу. Доживљава-
мо је као жену са животном радошћу и лакоћом, али и 
умјетничком цртом, с обзиром да глуми у словеначком 
аматерском позоришту. Од раног дјетињства њено глав-
но оружје је смијех, те је скоро током цијеле представе 
видимо као срећну жену. “Љубав је моје опредјељење”, 
говори Мајка. С друге стране, Урсула, мајчина сестра 

Из представе Још увек олуја, Фото: Б. Лучић
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коју потресно и катарзично игра Вероника Дролц, има 
функцију невољеног критичара и носиоца покрета отпо-
ра. Она већ од раног дјетињства презире Мајчин смијех, 
не налази му оправдање, јер како се смијати кад је свијет 
тако озбиљан и тако зао. И док Урсула по избијању ра-
та налази себе у улози партизанке, мајка се заљубљује 
у војника њемачког Рајха и током једне љубавне ноћи 
остаје с њим трудна. Јасно је да су различити карактери 
у драми носиоци различитих политичких становишта, 
али њихово неслагање преноси се и на филозофску ра-
ван што Још увијек олују чини не само вишезначним већ 
и универзалним дјелом епских размјера.

Историјску, филозофску и симболичку слојеви-
тост Хандкеове драме Ивица Буљан вјешто претвара у 
сценски језик. Буљан се одлучује да доминантан зна-
чењски, али и филозофски дио драме дочара сцено-

графијом (Александар Денић). Наиме, цијела прича 
одвија се у кући направљеној од дрвених греда, кући 
без врата и прозора, и тиме упућује на више симболич-
них значења. Гледаоци сједе на сцени окружујући из-
вођаче са три стране те се може стећи утисак да имају 
улогу воајера и нијемих посматрача конфликата јед-
не породице али и историјског проблема специфичне 
друштвене заједнице. Недостатак врата и прозора јас-
но упућује на кавез и нашу одређеност поријеклом од 
ког је сваки бијег унапријед безуспјешан и који сваку 
слободу може назвати илузијом. Ограниченост просто-
ра глумачке игре на простор те незавршене куће може 
алудирати и на ограничене могућности националних 
мањина чије питање још увијек није ријешено. Тиме се 
недовршена кућа која је стално на вјетрометини, ди-
ректно доводи у везу са насловом драме. Дакле, још 

Из представе Избрисани, Фото: Б. Лучић
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увијек је олуја, она која слободно улази у наше домове 
без врата и прозора; олуја као историја која не престаје; 
догађаји који, независно од нас, узимају и остављају. 
На тој вјетрометини је и сама Корушка која се налази 
као препрека већим земљама и тиме тешко може по-
стати стабилан дом у том свјетском монополу. Битно 
редитељско рјешење је долазак предака из “пода” Хада, 
који се може читати и као подсвијест. Они бораве на 
сцени и када није ријеч о њима, дакле присутни су не 
само кад их Иво Бан призива. Ово потврђује дочара-
вање историје као непролазног стања са три временске 
димензије: прошлост, садашњост и будућност које се, 
у свом кружном току, непрестано преплићу. 

Протагониста са прецима нема јасно изграђен 
однос и у својим монолозима не даје конкретне судове 
о ситуацијама из прошлости, више у стању сновиђења 
покушава да оживи успомене и чини се да је неопипљи-
во сјећање на њих у ствари и једино стварно. Суоча-
вајући се са сукобима између чланова породице, али 
и проблемом положаја Словенаца у Корушкој и њихо-
вим учешћем у Другом свјетском рату, Иво Бан се су-
очава са собом. Стога, иако се драма конкретно бави 
судбином корушких Словенаца и питањем национал-
них мањина, она се може сматрати и својеврсним по-
зивом на преиспитивање и тражење колективног, али 
и властитог идентитета, без којег остајемо на ледини 
чекајући олују која ће нам сама одредити правац. 

Проблем идентитета јавља се као кључни у још 
једној представи из програма Кругови, а то су Фрљићеви 
Избрисани (Прешерново гледалишче Крањ). За разли-
ку од претходне представе, гдје публика може имати 
својство воајера, Фрљић директно увлачи гледаоца у 
рјешавање проблема, упознајући нас са почињеном 
неправдом као историјском чињеницом, али и оним 
дијелом историјског тока на који се “може” и “ мора” 
директно утицати. Тема Избрисаних јесте незаконито 
брисање 25.671 становника из регистра новооснова-
не државе Словеније, 26. фебруара 1992. Избрисани 
људи су живјели у Словенији као грађани бивше Југо-

славије, поријеклом из њених других република. Бри-
сањем из регистра, изгубили су, између осталог, могућ-
ност запослења, здравственог осигурања. Немогућност 
институционалног образовања, на једној страни, а на 
другој – могућност депортације и одвајања од породи-
це. Осим тога, постали су потенцијални непријатељи, 
што показује чињеница да се на два референдума сло-
веначко становништво изјаснило да избрисанима не 
треба вратити грађанска права која су до отцјепљења 
уживали. Фрљић на себи својствен начин комбинује 
ауторски принцип, глумачке импровизације и поети-
ку документарног позоришта, те се чини да публика 
на сцени има улогу судије, добротвора, али на концу 
конца и учесника у политичкој дебати. 

У првом дијелу представе смјењују се двије вр-
сте сцена које изводе седам глумаца – Весна Јевни-
кар, Дарја Рајхман, Миха Родман, Весна Слапар, Аљо-
ша Терновшек, Борут Веселко, Матјаж Вишнар, Маја 
Франчешкин (драматуршкиња Марина Поштрак). На 
једној страни су сцене типичне за националисте који 
заступају етнички чисту Словенију и спремни су на 
најстрашнију борбу како би очували свој језик и тра-
дицију. Обучени су у старе војничке униформе (кости-
мографкиња Сандра Деканић). У супротности са овим 
су сцене чији су носиоци избрисани, који сједе у једном 
реду и означени бројевима откривају своје трагичне 
животне приче. Глумци јако потресно дочаравају њи-
хове животе и одбаченост у земљи у којој су одрасли. 
Посебна пажња придаје се дјечаку, адолесценту, који, 
покушавајући да схвати зашто његова породица мора 
да напусти Словенију, сматрајући себе за кривца, из-
вршава самоубиство.

У другом дијелу представе тражени су добровољци 
из публике који би дали финансијски допринос фонду 
за избрисане, основаном при Влади Словеније. Осим 
тога, гледаоци су “позвани” и да униште властита до-
кумента, на шта се неколико њих и одазвало. Може се 
сматрати да овај дио са личним картама у представи 
није био неопходан и да је то знак који је већ од почет-
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ка јасан, те је чак из публике постављено питање че-
му уништавање докумената за чије поновно вађење је 
опет потребан новац и да ли се то онда може назвати 
лажном солидарношћу. Постављено питање остало је 
без конкретног одговора, али имајући у виду ауторски 
приступ и начин на који ова представа комуницира са 
публиком није тешко разумјети овај редитељски по-
тез. Наиме, на самом почетку представе, од публике 
се тражи да покаже или остави лична документа као 
услов за гледање представе. Поступак је наишао на 
негодовање гледалаца, чак и на бурне реакције поје-
динаца који нијесу имали лична документа код себе. 
Стављени у позицију оних који су због немања личних 
докумената (иако су купили карту), “обесправљени”, 
гледаоци су ипак присуствовали представи. Касније, у 
другом дијелу представе, тражење личних докумената 
тешко се може тумачити као “знак солидарности” са 
избрисанима, али јасно може алудирати на даљу про-
вокацију гледалаца и буђење свијести о грађан ском 
идентитету и његовом значају. Дакле, иако полази од 
конкретне политичке ситуације, Фрљић се у овој пред-
стави не бави само једним универзалним питањем 
идентитета већ се директно укључује у решавање по-
литичких проблема што без сумње подноси назив по-
литички ангажованог позоришта. 

Имајући у виду документарно и политичко у по-
зоришту може се говорити и о представи Евримен Ђилас 
Радмиле Војводић (Црногорско народно позориште), 
гдје се не позива на директно учешће у политичким 
дешавањима већ даје приказ једне политичко-исто-
ријске ситуације. У прилици смо да гледамо омаж Ђи-
ласу (Тихомир Станић), као човјеку који је покушао да 
се “супротстави” историјском току. Ђилас је у историји 
забиљежен као контроверзна личност, те је и у пред-
стави приказан из више углова који омогућавају да се 
не заузме чврст став или тумачи једнострано, већ да се 
сагледа једна, не толико пријатна прошлост, на којој 
савремено друштво треба да почива. Представа тиме 
покреће питање југословенског, комунистичког и по-

сткомунистичког наслеђа и самог двадесетог вијека, 
вијека утопија и револуционарних заноса. 

На “стеријанским” разговорима о представи по-
ставља се питање зашто су у тексту именоване и остале 
историјске личности, које су млађим генерацијама го-
тово непознате, када су могле бити остављене на нивоу 
симбола. Редитељка у одговору на постављено питање, 
у ком истиче да је жељела да испоштује историјску тач-
ност, даје још један коментар у ком се, изгледа, крије 
основна тема представе. Она истиче да већи дио младе 
публике готово и не интересују историјске тачности, 
већ више универзалност коју представа носи. Посма-
трајући борбу Милована Ђиласа у представи, слутимо 
да се та универзалност крије у апсурдности човјекове 
борбе против историјског тока и непрестаној жељи за 
утопијом. То нас, у закључку, опет враћа на Вегелову 
“Обећану земљу”, била она земља Избрисаних, Коруш-
ка или само “Утопија” Милована Ђиласа. 

Намеће се питање колико је 59. Стеријино позорје 
донијело катарзичног и колико смо ми као публика у 
стању да се суочимо са колективним и индивидуал-
ним страховима и грешкама из прошлости. Имајући 
у виду представе из међународног програма Кругови, 
сигурно је да су суштински проблеми вијека за нама 
препознати а грешке, у најмању руку, уочене.

Из представе Евримен Ђилас, Фото: Б. Лучић
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пише > Вања Николић

Приче са Позорја младих

И ако je Позорје младих пратећи програм Стерији-
ног позорја, смотра академија која се одвија па-
ралелно са главним фестивалским програмом, 

пажњом коју привлачи и значајем који има свакако 
је много више од тога. Од тренутка када је покрену-
то, Позорје младих је све значајније окупљање глума-
цa и редитељa који се образују на академијама, али и 
професорa којима је ово добра прилика да преиспи-
тају сопствене вредности и принципе рада. У почет-
ку су се на фестивалу презентовали испитни радови, 
па су испити почели да се планирају и припремају 
за учешће на Позорју младих. Управо из тог разлога 
већина представа које смо имали прилику да видимо 
ове године су заокружене целине којима није циљ да 
само прикажу глумачке вежбе и умеће, већ и да по-
стигну један од најважнијих позоришних задатака, да 
испричају целовиту причу. 

љУБАВ НА СЕЛУ

Отварајући врата и склањајући навучене завесе 
сценографије, студенти мађарске класе глуме Акаде-
мије уметности у Новом Саду увели су нас у низ раз-
личитих сеоских прича којима је заједничко да поку-

шавају да одгонетну шта је љубав, односно шта све она 
може да буде. 

Стандардне брачне приче о правим или погреш-
ним изборима партнера, о преварама, задовољеним и 
незадовољеним потребама, о првом љубавном искуству, 
па и другом, трећем и ко зна којем, о свим незгода-
ма и згодама које могу да задесе млад, али и старији 
брачни пар, причало је четворо глумаца из класе про-
фесора Ђерђа Херњака. Они су наизменично играли 
мноштво ликова – обичне сељаке, господаре, слуге и 
служавке, синове и очеве, пријатеље и супарнике, же-
не и мушкарце. Сваки лик тумачен је са истом енер-
гијом и снагом, при чему су сви успевали да остану у 
задатом гротескном и комичном стилу. 

Приказали су нам приче чулне и страствене, ерот-
ске и огољене, комичне и распеване и то баш на такав 
начин. Певали су и свирали увежбано, унисоно и тач-
но, у комици су били сведени, суптилни и истински 
духовити, баш као и у еротским и чулним деловима 
представе који ни у једном тренутку нису скренули у 
вулгарност или претераност. Не само што је све по-
стављено са правом мером и самим тим изазива ис-
крен смех већ је све увежбано и говори о јединству и 
целини ове мале групе. 
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ШЕКСпИРОВ МУзЕЈ

Од заједничких класа глуме и режије ретко се оче-
кује да креирају представу са обједињеним концептом 
и да при том успешно покажу шта умеју. Зато, када се 
тако нешто догоди, ужива и публика и они који се на-
лазе на сцени. А као и сва добра и паметна решења и 
ово је сасвим једноставно. 

Студенти и студенткиње глуме и режије Акаде-
мије уметности Нови Сад у класи професора Никите 
Миливојевића, представили су се изведбом по моти-
вима Шекспирових комедија, везујући и за комедију 
и за Шекспира сва замислива и незамислива глумач-
ка и редитељска средства. Како би избегли да се ова-
кав микс претвори у нејасно преплитање сцена, целу 
представу и одломке из комедија ставили су под кров 
једног сасвим необичног музеја. Музеј као простор 
који трпи не само различите типове и жанрове већ и 
разнолику и многобројну публику је оквир који ову 
представу издиже изнад нивоа студентске вежбе. Тај 
концепт може сасвим сигурно да послужи као узор за 
друга слична остварења. 

Најпривлачнија су свакако била необична ре-
шења, претерана и пренаглашена. До ефектног пре-
теривања које смо гледали дошло се задатком за сту-
денте да испитају своје границе у комичном проседеу, 
слободни да користе сва расположива средства. У ре-
дитељским концептима користе и непозоришне еле-
менте, преплићу класичног Шекспира са цитатима из 
популарне културе, са филмом, различитим жанрови-
ма и пародирају. 

Управо зато је ова музејска посета у којој је пре-
зентована плодна, весела, инспиративна и маштовита 
игра режије била пуна цитата из популарне културе, 
којима се пародирају општа места и клишеи. Тиме је 
јасно да је ова весела игра која испитује границе мо-
гућности у тренуцима можда претерана, али у сваком 
случају оправдана. Кад је најбољи тренутак за осло-
бађајућу игру и разиграност, ако не током школовања 
на академији и управо овакав начин рада са студенти-
ма може послужити као добар пример. 

љУБАВНИ ТРОУГЛОВИ

Студенти Факултета драмских уметности у Бео-
граду у оквиру Позорја младих представили су се кроз 
пет уобличених целина које су заправо испитне веж-
бе студената друге године режије у класи професора 
Душана Петровића, а истовремено и вежбе студената 
друге године глуме у класи професорке Гордане Ма-
рић, са појединим гостујућим колегама из старијих 
генерација. 

Пет одвојених делова с једне стране обједињени 
су психолошким реализмом под који већина може да 
се подведе, а са друге мелодрамским или љубавним за-
плетом који је у средишту сваког дела. Истовремено, 
представе студената Факултета драмских уметности 
показују ангажман две катедре и сарадњу са студен-
тима Факултета примењених уметности и самим тим 
указују на важност свих сегмената који чине целину. 

Динамичност овом двоипочасовном низу раз-
личитих вежби пружио је и простор, јер се један део 
одиграо у сали, док је део оплемењен аутентичним 
есктеријером у коме је изведен. Овај низ прича, реди-
тељских решења и добре глумачке игре пружа ужитак 
за гледаоце, пре свега због заокружености и тачних и 
прецизних решења. 

пРОзА НА СцЕНИ

Затадак који је постављен пред глумце и редитеље 
Академије умјетности Бања Лука су домаћи прозни 
писци и преношење ликова и карактера из свакодне-
вице. Додатно је заокружен темом избора неколико 
могућности које се стављају пред нас. Употпуњен је 
и сценама имитација познатих медијских личности. 
Саме сцене нису биле у логичној вези са причама али 
су послужиле као добар одмор и простор за промену. 

Приступање прозном тексту био је изазован зада-
так како за студенте режије у класи професора Нена-
да Бојића, тако и за студенте глуме у класи професора 
Жељка Митровића. Они су се представили причама о 
изборима, о домаћем миљеу, о ликовима који су сву-
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да око нас. Испитујући односе реалности и фикције, 
бавећи се светом између маште и реалности, залазећи 
у комплексне односе два супротстављена културна и 
социјална принципа, уметничког и народног, студен-
ти су зашли у велике и важне теме. Свака прича је би-
ла уједначена, заокружена, довољно снажна и, што је 
најважније, глумцима су били јасни ликови које су иг-
рали те су их на сцени изнели на прави начин. Осим 
квалитета који су презентовали, студенти и професо-
ри ове академије показатељ су тога да свака академија 
школује глумце и редитеље за публику из своје среди-
не и за њене потребе. То је оправдан и добар принцип 
који треба неговати. 

САВРЕМЕНА ОпЕРА

Најнеобичније, можда и најрадикалније остварење 
овогодишњег Позорја младих је представа На уранку. 
Изведена је у сарадњи Факултета музичке уметности и 
Факултета драмске уметности Београд у оквиру Опер-
ског студија. То је опера Станислава Биничког из 1903. 
године, настала по тексту Бранислава Нушића. Исте 
године изведена је у београдском Народном позоришту 
и сматра се првом српском опером са елементима на-
родне музике. После сто година, сарадници у оквиру 
Оперског студија одлучују не само да оживе већ и да 
осавремене ову оперу. Редитељ Даријан Михајловић и 
професори студија понудили су ново читање догађаја 
утемељено у данашњем времену и чињеници да неки 
медији најстравичније догађаје користе за сензацио-
нализам и тираж. Редитељ овако успева да заплет, и у 
време Биничког сматран наивним и слабим, постави 
у контекст где је више него могућ. 

Комика и разиграност постижу се сценама које 
се третирају супротно задатим параметрима. У сце-
нама романтичне љубави не прикрива се сексуална 
конотација и тиме се сценска радња измешта из ти-
пичног простора опере. Кроз поједине поступке по-
ставља се суптилна критика цркве, корумпираности и 
малограђанштине. Са друге стране постојеће трагичне 

драмске сцене избегавају се коришћењем ефектних ко-
мичких решења. Све ово остварује се уз разиграност 
хора, који у сценском смислу можда највише излази 
из класичног оперског оквира. 

Управо оваква редитељска решења прелазе гра-
ницу на коју је оперска публика навикла. Не чуди сто-
га што је гледаоцима требало времена да препознају 
пародију. Иако нуди ново читање, савремена режија 
опере у вокалном и музичком смислу пружа квалитет 
који публика тражи. 

ИГРА

Студенти глуме НОВЕ академије уметности у 
кла си професора Светозара Цветковића приказали 
су ис пит ну представу прве године која је настала кроз 
про цес импровизација на теме из Породичних прича 
Биљане Србљановић. Импровизоване и написане сце-
не постављане су уз менторство професора и уобли-
чене у целину. 

Чињеница да су студенти прве године у стању 
да изнесу целовечерњи комад и при том ни у једном 
тренутку да не изгубе концентрацију и енергију, си-
гурно је највећа предност ове изведбе. Осим тога, пр-
ва година глуме не мора увек да се фокусира на кла-
сичне глумачке вежбе и задатке и понекад је довољно 
само пронаћи комад који на прави начин комуници-
ра са глум цима, што је свакако случај са Породичним 
причама. Актери су из комада извукли елементе који 
омогућавају да се прати слој дечје игре и већи акценат 
ставили на разиграност и способност студената да на 
сцени прикажу све шо су научили, а мањи на тему ко-
мада и реалистички приказ социјалног и политичког 
контекста, иако ни тај ниво не изостаје. 

пРЕЈАК пЛАМЕН

Драмски текст У пламену британске списатељице 
Шарлоте Џонс нуди изазовне и нимало лаке глумачке 
задатке. Структуриран је у две приче које се одвијају у 
два временска раздобља постављена једно наспрам дру-
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гог у фрагментарној драматургији. Преплитање судбо-
носног и интуитивног води разрешењу које упућује на 
трагичност мушко-женских односа. На нивоу изведбе 
то се постиже тако што један глумац игра два разли-
чита лика у два различита временска периода, чиме 
се још снажније потцртава неминовност неких односа. 

Ова драма отвара многобројне и комплексне те-
ме, од пропитивања патријархалне и користољубиве 
позиције мушкарца која се не мења ни после више 
векова до инфериорне позиције жена које изгарају у 
својој љубави, болу и посвећености. Отварају се питања 
слободе избора и неминовности судбоносних догађаја 
као и комплексни односи мајке и ћерке који се раз-
рађују на неколико нивоа. 

Избор ове драме као задатка за студенте друге 
године глуме Факултета драмских уметности Цетиње 
у класи професора Бранимира Поповића можда је до-
бар, јер сваком студенту нуди две улоге у којима егзи-
стира на сцени, али истовремено је и ризичан. Сту-
денти цетињске академије успели су да од почетка до 
краја изнесу причу, али не увек и емоцију. У неким 
тренуцима били су сјајно разиграни и уверљиви, док 
у другим нису успевали да пренесу енергију са сцене. 
Олакшавајућа околност свакако је била огољена и све-
дена сценографија и минималан костим, као и одлу-
ка да сви буду присутни на сцени, чиме се обезбедила 
стална емотивна укљученост. Остаје питање да ли из-
бор захтевних улога на почетку студија доноси више 
доброг или лошег. 

ЈЕДИНСТВО РАзЛИЧИТОСТИ

Понекад није потребно имати обједињену цели-
ну којом се наступа, ако је презентација добра и ако се 
одвојене тематске целине представе на прави начин. 
Такав је случај са Факултетом уметности Приштина у 
класи професора Божидара Димитријевића, чији су 
студенти наступали у две тематски одвојене целине. 

Прво део је урађен на основу драмског текста 
Халфлајф Филипа Вујошевића. Комад је постављен у 

имагинарну београдску метро станицу и потенцира 
виртуелност ликова чији живот протиче у фасцина-
цији компјутерским игрицама и нечињењу било чега 
конкретног. Игрице испуњавају живот ликова и исто-
времено су окосница драме. Петоро актера добро се 
сналазе али на појединим местима боре се да досегну 
београдски акценат. И поред повременог “излажења” 
из уличног београдског говора, што је било симпатич-
но и духовито, улоге су одговарале и због генерацијске 
блискости са ликовима. 

Други део чине три кратке сцене из различитих 
комедија. Ефектно и динамично, у костимима и са му-
зиком епохе, глумци су нам пренели аутентичну ат-
мосферу. Успели су да у овом кратком одломку оди-
грају низ различитих улога и да постигну разиграност, 
енергичност и духовитост. 

КРАТКИ РЕзОВИ

Студенати Академије драмских умјетности из За-
греба презентовали су рад по принципу кратких резо-
ва, што су полазници других академија током трајања 
Позорја младих имали прилике да испробају у оквиру 
радионица професора Јошка Шева и Аиде Буквић. С 
обзиром на ограничено време радионице која не мо-
же да пружи детаљан увид у рад, презентација студе-
ната који се школују по овом принципу одлично је за-
окружила тему. 

Подељена у неколико целина, више презентација 
него представа увела нас је у принцип глуме кратких 
резова, али и духовито и пријемчиво нас је упознала 
са целом класом ове академије. Студенти су извели не-
обичне приче из властитих живота, везујући за своја 
имена или особине кратке, садржајне описе, прожете 
хумором, чиме су постигли да у даљим дешавањима 
на сцени будемо везани за неке од тих особина и тиме 
лако пратимо радњу. 

Након представљања, одиграли су ситуацију коју 
креирају помоћу неколико реплика које свако изгова-
ра. Након тога, попут флешбека, враћају нас у време 
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где у кратким дијалозима, један на један, откривају 
како је настала ситуација коју смо управо гледали. 
Затим се враћамо на исту ситуацију и сада је, након 
нових информација, посматрамо другим очима. Овај 
систем, практично филмски, даје нам интересантан 
увид у могућност огољавања ситуација и тиме добијања 
задивљујућег емотивног интензитета и уверљивости. 

пАТЊА

Драма Људмиле Разумовске Кући отворено кри-
тикује савремено руско друштво и смештена је у про-
стор сиромашних, напуштених зграда. То је свет који 
делује као да не постоји, свет који нико не жели да ви-
ди и да схвати да ту живе сиромашна, напуштена де-
ца без домова, деца само по својим годинама, заправо 
много одраслија и трагично несрећна у својим живот-
ним драмама. Та деца од 10 до 18 година своје животе 
проводе гладна, жедна, смрзнута, трудна и силована. 

Глумци Академије уметности Београд у класи 
професорке Оливере Викторовић Ђурашковић генера-
цијски одговарају задатим ликовима драме, али исто-
времено имају врло захтевне глумачке задатке. Одлука 
да се драма игра у целини, свакако је изазов и тежак 
задатак постављен пред њих. Студенти су истовремено 
морали да се боре са дечјом наивношћу и незрелошћу, 
неспособношћу да се носе са суровим животима који 
су им дати, а са друге стране са комплексним драм-
ским ситуацијама и сукобима у које улазе. 

Одлука да се представа игра на сцени са публи-
ком ствара осећај интиме, доводи нас у ситуацију да 
нам патња постаје не само видљивија и драматичнија 
већ нас и непосредно укључује у догађаје у напуште-
ном подруму. У овом случају то је било колико пози-
тивно толико и негативно, јер не само да су видљиве 
све позитивне глумачке особине које се одвијају пред 
нама већ се непотребно виде и сви недостаци у глуми 
ових младих људи. 

Из представе Четири кратка комада 
Акладемије умјетности Бања Лука



Н а о м и  В а л а с
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Прво питање које желим да Вам поставим тиче се 
Вашег текста Писање као преступ (On Writing 

as Transgression, 2008). То је веома моћан текст, пун 
изврсних савета, корисних не само за студенте дра-
матургије већ и за све оне који, као Ви, пожеле да се 
суоче и ослободе сопственог незнања, узроченог не 
толико недостатком радозналости или лењошћу, ко-
лико огромном количином погрешних информација и 
интерпретација које ауторитети на власти прослеђују 
лаковерном грађанству и следбеницима. Прошло је 
више од пола деценије од објављивања тог текста. 
Да ли бисте данас променили нешто у оригиналном 
тексту? Да ли сте стекли неке нове увиде или дода-
ли неке нове историчаре и уметнике ауторима које 
сте препоручивали 2008? Недавно сте престижну 
Виндам-Кембелову награду поделили са Џеремијем 
Скејхилом...

Ја бих првобитној листи свакако додала књигу 
Џеремија Скејхила Прљави ратови (Jeremy Scahill, 
Dirty Wars). Сусрет са Скејхилом био је врхунац моје 
посете Јејлу и церемонији доделе награда. И, некако, 
на моје велико задовољство, једног поподнева, нашли 

смо се заједно као предавачи креативног писања у јед-
ној гимназији. Могу вам рећи следеће: од нас драм-
ских писаца очекује се да осећамо природну блискост 
са другим драмским писцима. За мене то није тако. Ја 
чешће осећам повезаност са историчарима, песницима 
и романописцима, и чешће ме инспиришу њихова де-
ла. Мене инспиришу Скејхилови неуморни напори да 
раскринка страшне специфичне детаље о ратовима које 
желимо да уопштимо и рационализујемо. Додала бих 
првобитној листи и бриљантног младог драмског писца 
Тарела Алвина Макрејнија (Tarell Alvin McCraney). И 
он је добио Виндам-Кембелову награду па сам имала 
част да га коначно и упознам. Делима Скејхила и Мак-
рејнија додала бих и палестинског романописца Хасана 
Канафанија (Ghassan Kanafani). Он је дубоко хумани 
писац, кога је Мосад убио у Бејруту 1972. године, по-
дметнувши под његов аутомобил бомбу од које је по-
гинула и његова рођака Ламис Наџим (Lamees Najim). 
Тренутно Исмаил Халиди (Ismail Khalidi) и ја ради-
мо на адаптацији његовог романа Повратак у Хаифу 
(Returning to Haifa) за Паблик позориште у Њујорку. 
Канафанијева дела требала би да буду познатија чита-

Разговарала > Љиљана Богоева Седлар

Интервју: Наоми Валас (Naomi Wallace), америчка списатељица 

Писање као преступ
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лачакој публици и присутнија у школама. Он у својим 
делима нуди суптилну, поражавајућу ревизију историје.

Ви саветујете младим драмским писцима да по-
стављају телеолошка питања (која је сврха или циљ 
мог писања? Чије интересе подржавају моја дела?) да 
би, да Вас цитирам, пружили отпор и избегли саучес-
ништво са “културом која је ненаклоњена према оној 

врсти креативности и критичком мишљењу које није 
у служби капитализма, империје и нуспроизводима 
ових сила: расизму, хомофобији, класизму, сексизму”. 
Ви се овим проблемима бавите у свим својим делима. 
Истим проблемима бави се и Керол Черчил, посебно 
у драмама као што су Облак 9, Болница у време 
раволуције, Седморо јеврејске деце. Арундати 

Наоми Валас



49 >

Рој је своју критику Империје изнела у говору Ин-
стант Микс Империјална Демократија, одржаном 
у Риверсајд цркви у њујорку, маја 2003. Алис Вокер, 
која је учествовала у раду трибунала Бертранда Ра-
села о Палестини, само неколико дана пре председ-
ничких избора у САД, 2012, прочитала је на програ-
му Democracy Now! песму Демократско женство 
(Democratic Womanism) у којој захтева радикалну 
промену система у Америци. Списак сјајних уметника 
који деле ваше мишљење је веома дуг. Из наведених 
примера очигледно је да уметници успевају да произ-
веду и одрже “сократовску тензију” у средини у којој 
делују, али не и да преокрену негативне друштвене 
токове. Зашто је, по Вашем мишљењу, то тако? Зашто 
уметност не делује на више људи?

Нисам сигурна да је корисно да уметник себи 
постави тако монументалан (можда у извесном сми-
слу и мегаломански) задатак да “преокрене негативне 
друштвене токове”. Ја пишем о ономе што ме покреће 
и стимулише, а искра која ме анимира искаче из чи-
тања историје (скорије или давне) у којој налазим, у 
њеним пукотинама и превојима – упркос кривотво-
ринама историчара који штите интересе и прикри-
вају злодела привилегованих класа у чијој су служби 
– континуитет пружања отпора угњетавању, посебно 
оних који имају најмање, а ризикују највише. Та воља 
да се пружи отпор понижавању, та побуна против оно-
га што нам наноси зло и угрожава наше породице, то 
је оно најбоље што ми као људска бића поседујемо. Ја 
бих ишла тако далеко да тврдим да је отпор неправди, 
и саосећање и брига за добробит других, оно што нас 
чини целовитим људским бићима. 

Што се тиче преокретања негативних друштве-
них токова, историја је пуна примера како одређене 
друштвене појаве које су изгледале непромењиве, одјед-
ном волшебно претрпе позитивне трансформације. То 
чудо ми често нисмо у стању да предвидимо: до њега 
доводе многи чинови отпора, многе руке које раде на 
многим облицима уметности, многе главе које сањају 

о другачијој причи и другачије усмереним животима. 
Можда никада нећемо видети крајњи исход залагања 
за правду, али без рада уложеног у такав циљ знамо да 
исход који нас чека може бити само негативан. Верујем 
да отпор неправди, било да се одвија кроз уметност или 
кроз неки други медиј или облик рада, у најмању руку 
обогаћује наше животе и увећава нашу способност да 
волимо и бринемо о животима других, као да се ради 
о нашим сопственим. 

Зашто уметност не делује на више људи? Ми-
слим да је то у извесној мери погрешна констатација 
и да људи чезну за уметношћу и уметничким делат-
ностима али често, с правом, осећају да је уметност 
елитистичка и не бави се стварима које се њих тичу, 
те да није релевантна, није од значаја за њихов живот. 
Остаје питање: како различити облици уметности де-
лују на људе, који је циљ, која намера, њиховог дело-
вања? Расизам је најмоћнији облик насиља, а капита-
лизам истовремено отуђује и кооптира. Комбинација 
расизма и капитализма сакати, искривљује и/или у 
погрешном правцу усмерава способност људи да реа-
гују, да стварају, да напредују, да замишљају и маштају 
изван оквира комерцијализма и фетишизације, којима 
их непрестано бомбардују. 

У тексту “An American Exile in America”, критичар 
Њујорк Тајмса назива Ваше интересовање за ис-
торију, Ваше историјско чуло, “приступом уметности 
који није у моди, али који је ваш”. У Вашим комадима 
у којима се појављују утваре (у драмама Things of 
Dry Hours, No Such Cold Thing, Liquid Plain глав-
ни јунаци су духови мртвих), историја нас дословно 
уходи. Ви се таквом стратегијом приближавате ста-
вовима Хајнера Милера који у једном интервјуу каже 
да “мртви представљају огромну већину у поређењу 
са живима, додајући да Европа има у евиденцији 
огроман број мртвих у својим складиштима, и да се 
Америка, којој нису довољни поубијани Индијанци, 
здушно труди да ту европску предност смањи. По 
Милеру, литература, која је инструмент демокра-
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тије, треба да одаје дужно поштовање већини, исто 
колико и мањинама. Како је Вама пало на памет да 
глас подарите мртвима, онима које нам је прошлост 
оставила у наслеђе, али и онима које ми у аманет ос-
тављамо нашој деци? 

Позориште је одувек давало глас мртвима. Сва 
Шекспирова најзначајнија дела уходе духови: Макбе-
та, Отела, Лира, Хамлета, Проспера... За мене, позо-
риште представља једино место где се мртви могу по-
ново отеловити у живом телу глумца. Ту се мртви могу 
у нас настанити и опседати нас. Мислим да ми писци 
морамо да стварамо позориште у којем су мртви до-
бродошли. Али, што се мене тиче, не било који мрт-
ви: добродошлицу треба уприличити за заборављене 
мртве, и за оно што нам они могу рећи о томе како 
ми то настављамо да живимо без њих. Кад размиш-
љам о мртвима, ја размишљам о онима који су умрли 
неприметно, који су убијани у рату, или су настрада-
ли због расизма или сиромаштва, који су били лише-
ни гласа. Ми игноришемо њихове гласове и судбине 
на нашу штету зато што не признајући их, одбацује-
мо и бришемо суштину наше историје. То је као кад 
данас нагласак стављамо на такозвани рат против те-
роризма и против злих милитариста које америчке 
беспилотне летелице покушавају и често успевају да 
убију, а при том не спомињемо цивилне жртве, тиме 
их чинећи невидљивим.1) Главна делатност америчке 
спољне политике су данас таква ванзаконита убиства. 
Слушати мртве је историја са дна, упућена као изазов 
историји која се конституише на врху и која још увек 
доминира и у позоришту и образовању.

1) Књига Џеремија Скејхила Прљави ратови и његов истоимени доку-
ментарни филм кандидован за Оскара 2014, баве се управо овим 
новим обликом ратовања. У извештају објављеном у часопису The 
Nation, 20. децембра 2013, наводи се да је од 2001. до данас, Америка 
више од осам пута беспилотним летелицама бомбардовала свадбе-
не поворке и свадбена весеља, у Авганистану, Пакистану и Јемену. 
У сваком таквом нападу гинуло је много недужних цивила, посебно 
велики број деце. За ове злочине нико у САД није одговарао (прим. 
аут.).

Много добрих историчара посветило се историји 
са дна, враћајући на површину, као из раке, моћ дело-
вања експлоатисаних мртвих. Из истраживања таквих 
историчара научила сам како да ослушкујем да бих 
чула, и да чујем када се појаве, мртве којима желим 
добродошлицу. Можда није најпрецизније рећи да их 
позивам да дођу. Мртви су већ, и увек ту, живо при-
сутни међу нама, и ако изаберемо да пишемо из угла 
који је Емили Дикинсон препоручивала да би се ис-
причала што кориснија истина, видећемо их и чути2). 

Преко захвалница у вашим делима, преко епигра-
фа и наслова које дајете својим драмама, ви одајете 
признање великом брију изванредних афроамерчких 
уметника и интелектуалаца (Џејмс Балдвин, Гвендо-
лин Брукс, Робин Кели). Вашу најновију драму The 
Liquid Plain инспирисала је књига Маркуса Реди-
кера The Slave Ship (Брод са робљеm). Читајући о 
тој драми препознала сам значај за вашу тему доку-
ментарног филма Катарине Браун Трагови трговине 
робљем: прича са дубоког севера (2008), студије 
Џемса Кона Крст и дрво за линчовање, али изнад 
свега песме Амири Бараке o железничкој прузи ис-
под Атлантског океана, сачињеној од костију робова 
(Why’s/Wise). Супротно ономе што је критичар Њујорк 
Тајмса о вама рекао, изгледа да све више америчких 
аутора осећа да их уходи историја. Британски режи-
сер Стив Меквин режирао је филм рађен по истинитом 
догађају, 12 година роб, а две нове студије, Ебоно-
вина и бршљан: раса, ропство и проблематична 
историја америчких универзитета, Крега Стивена 
Вајлдера и Црна историја Беле куће, аутора Кла-
ренса Лизејна, свакако завређују пажњу најшире 
јавности. Шта је Вас инспирисало да напишете дра-
му The Liquid Plain и како објашњавате огромне ин-
телектуалне инвестиције које се, путем студија које 

2) Воласова се позива на песму Емили Дикинсон број 258. Видети: 
Емили Дикинсон, Светлост, Сарајево 1988, страна 66–67.
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сам поменула, улажу у традицију Народне историје 
Америке Хауарда Зина?

Књига Маркуса Редикера The Slave Ship углавном 
је инспирисала централни наратив драме The Liquid 
Plain. Маркус и ја смо блиско сарађивали неколико 
година док сам писала овај текст. Он је изванредно 
маштовит. Ја му кажем: “Маркусе, треба ми један бро-
долом негде уз обалу Роуд Ајленда у првом чину. Шта 
предлажеш да урадим да то изгледа веродостојно? Он 
ми је онда давао примере врсте бродолома који су се 
могли десити у то време и на том месту. Када у драми 
Ливерпул Џо прича како је преживео бродолом, извор 
детаља о његовом спасењу је Маркус. Наравно научни 
радови Робина Келија већ скоро читаву једну деценију 
служе ми као неизмеран извор интелектуалне хране за 
мој рад, исто као и његово пријатељство. Дела Тере Хан-
тер, Барбаре Смит, Дејвида Редигера, Питера Рачлефа 
такође су била од огромне користи. За време писања 
драме много сам научила и од Филис Витли, Ц. Л. Р. 
Џемса, Франца Фанона и есеја Рендела Џарела о Ви-
лијаму Блејку. Књига која је за мене била и остала от-
кровење је студија Мишел Александер Нови Џим Кроу 
(Michelle Alexander The New Jim Crow) која се уклапа у 
други део вашег питања. Научни радови у вези са аф-
роамеричком историјом и историјом Кариба су нарав-
но постојали од раније, али изгледа да сада пажљивије 
слушамо ту причу о фундаменталној историји Запад-
не цивилизације (термин који увек користим имајући 
на уму Бењаминов додатак о варварству). Недавно сам 
поново читала Ду Боисов текст Black Reconstruction in 
America и поново била запањена колико су ослобође-
ни робови били моћна прогресивна окосница напора 
да се изгради једно ново друштво, напора који су на 
америчком Југу скренути са правог колосека. А била 
сам поново запањена и чињеницом да је у мејнстрим 
кутури допринос демократији Афроамериканаца на-
мерно изостављан. Робин Кели, у част повратка Анђеле 
Дејвис на УКЛА 2014, у једном новијем есеју подсећа 
на прво предавање које је она одржала 1969. и каже: 

“У првом делу предавања, близу почетка, она је изнела 
запањујућу тврдњу да “црна књижевност” просветља-
ва више него свеколика западна филозофија, посебно 
када се ради о поимању људске слободе, пошто су жи-
воти оних који су потекли из Африке, самим својим 
постојањем, откривали недостатке не само слободе 
као праксе већ и слободе као херојске формулације”. 
Кели даље то стање у тексту назива “епистемолошком 
кризом”, која, мислим, у САД још увек траје. 

Добили сте 2013. нову и веома престижну (неки истичу 
и издашну) награду коју додељује Јејл. Године 1972. 
Џон Берџер је у Британији добио Букерову награду, 
али је чин доделе претворио у прилику да подсети 
јавност на везу која постоји између богатства Буке-
рових из којег се финансира награда и експлоата-
ције робова на њиховим плантажама на Карибима. 
Он је половину награде поклонио британском огран-
ку Црних пантера. Године 1997. америчка песникиња 
Едриен Рич одбила је да прими Националну медаљу 
за уметност коју јој је доделила Клинтонова админи-
страција. Она је у отвореном писму које је написала 
критиковала лицемерје Kлинтоновог политичког ес-
таблишмента и дала неке предлоге како би ситуација 
у Америци могла да се поправи.3) 

3) “Морали бисмо да почнемо да постављамо питања која су окаракте-
рисана као не-питања, или као наивна, детињаста питања. У оквиру 
недавног фокуса Беле куће на расне односе у Америци упорно се 
не спомиње да подухват читаве наше ране историје почива на трго-
вини робљем, која није оставила ништа, ни један људски живот не-
такнут и представља, заједно са геноцидом који је извршен над до-
мороцима, чију смо земљу отели, основу свеколиког просперитета 
и моћи ове државе. Подстицање дијалога о односима између раса? 
Извињење због ропства? Морали бисмо да извршимо аутопсију над 
капитализмом да би до тога дошло. Прогласили су марксизам мрт-
вим. А ипак, питања која је Маркс покренуо још су жива и пулсирају, 
колико год да су језик и етикете злоупотребљени. Шта је заједничко 
добро? Како односи у раду утичу на друге друштвене односе? Шта 
је потребно да људи живе и раде у условима радикалне једнакости? 
Колико неједнакости ће се толерисати у најбогатијој и најмоћнијој 
земљи на свету? Зашто су ова и слична питања дискредитована у 
јавном дискурсу?”
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Шта Ви лично мислите о наградама (Нобеловим и 
осталим)? Берџер их је оцењивао према разлозима 
због којих су додељене, због онога што се стварно, 
а не само номинално, наградама подстиче. Какав би 
Ваш живот био да нисте добијали финансијску помоћ 
која вам је омогућила да пишете, а да притом не мо-
рате да мислите на борбу за опстанак?

Награде које славе употребу језика и маште и 
подстичу писање и глуму дају легитимитет уметности 
као активности која је више него потрошачко добро. 
Награде које омогућавају одређеним уметницима да 
пишу и сањају и глуме и делају су драгоцене. Посебно 
у тренутку када се у Великој Британији затварају биб-
лиотеке, што се свакако може сматрати знаком кул-
туре у паду. Наравно, награде такве врсте могу се упо-
требити и да промовишу уметнике и писце који подр-
жавају статус кво. Награде се могу додељивати да би 
ућуткале критику и угушиле критичку мисао и често 
се дају онима који су већ у извесној мери славни. Али 
Нобелова награда додељена Пинтеру и шанса коју је 
добио да пред тако великим светским форумом изне-
се своју поразну критку моћника који покушавају да 
обликују наш свет, то је био велики тренутак. Требало 
би да буде још више награда, и још више уједања руке 
која (понекад) храни. 

Кад сам ја у питању, када бих се нашла у прили-
ци да добијем Националну медаљу за уметност, ужи-
вала бих у смишљању неке згоде којом бих ставила 
под знак питања валидност такве награде. Иако сам 
добила неколико престижних награда, нисам много 
извођени писац. Никад нисам могла да се ослоним на 
поруџбине које долазе као реакције на добре критике. 
За двадесет четири године колико пишем, још нијед-
ном нисам имала “хит” у САД. Због тога већ годинама 
пишем без оптерећења које долази са потребом да се 
допаднеш мејнстрим позоришту. Награде које јесам 
добила, међутим, помогле су да у раној фази моје ка-
ријере нека позоришта пристану да поставе моје дра-
ме, упркос сазнању да су мале шансе да ти комади 

постану “хит”. (До сада само два позоришта у Њујорку 
стално играју моје драме: Паблик и Позоришна ради-
оница. Ја сам бескрајно захвална тим позориштима и 
људима који у њима раде.) Велика ми је била част да 
добијем Виндам-Кембелову награду. Створили су је 
два геј уметника, један писац и један глумац, који су 
били доживотни партнери. Награду су замислили као 
признање и подршку писцима свих старосних катего-
рија, посебно онима чија дела из разних разлога теш-
ко допиру до шире публике. Страшно ми је драго што 
таква награда постоји. Као и у случају других приви-
легија, ја је доживљавам и као средство и као обавезу, 
одговорност да истину говорим моћницима још глас-
није и упорније него до сада.

Алис Вокер је књигу The Cushion in the Road: Medi-
tation and Wandering as the Whole World Awakens 
to Being in the Harms Way, коју је написала 2013, 
посветила Силвији Санчез и Фиделу Кастру Руизу, “ре-
волуционарима, учитељима и духовним вођама који 
су истовремено били и најинспиративнији лидерски 
пар двадесетог века”. Поводом недавне смрти Нелсо-
на Манделе, и коментара које је изазвало руковање 
америчког председника Обаме са Раулом Кастром, 
било је могуће још једном јасно сагледати моралне 
таборе на које је подељен наш свет: с једне стране 
Куба, која је помагала афричку борбу за независност 
и деколонизацију, а с друге Америка, која је доприне-
ла Манделином хапшењу и тамновању које је трајало 
27 година. Истински терористи су за тренутак били 
препознатљиви. Да ли постоји нека историјска лич-
ност којој бисте Ви данас посветили своју нову књигу?

Постоје, наравно, многе историјске личности 
ко је ценим: Едвард Саид, Хасан Канафани, Де Боис, 
Хо се Ма р ти, Џемс Балдвин, Анђело Херндон. Међу-
тим, многе историјске личности којима се ја дивим 
нај више, немају име. Историја их није забележила. 
Неки наши највећи хероји су небројани људи и жене 
који су се опирали ропству, опирали беди, устајали у 
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одбрану других, ризиковали животе и губили животе 
зато да би други могли да живе са мало више слободе 
и мало више хране на столу. Да дам само један при-
мер из 1891. када је хиљаду наоружаних рудара уста-
ло против праксе компаније Тенеси да робијаше из 
затвора користи као радну снагу која обара цену рада 
и приморава рударе да раде за мизерне плате и живе 
у нељудским условима. Рудари су осободили 500 за-
твореника и спалили прихватилишта у којима су били 
смештени. За време сукоба током тих година, бели и 
црни радници стајали су заједно, раме уз раме, што је 
престрашивало моћнике. Како су се звали ти храбри 
мушкарци и жене који су ризиковали оно мало што 
су имали, то јест све, да би се изборили за сан који су 
сањали – праведнију Америку?

Сви Ваши комади чине ми се као путокази како изаћи 
из NO EXIT ситуација. Сартрова драма ми је падала на 
памет док сам први пут читала No Such Cold Thing. 
Револуционарни драмски писци које је Рејмонд Ви-
лијамс приказао у студији Драма од Ибзена до 
Брехта критиковали су на разне начине цивилизацију 
која је, по њиховом мишљењу, постала замка. Ваше 
драме показују како те собе-замке, у којима људи 
живе своје осакаћене животе, могу поново постати 
простори слободе, када се у њима ослободимо пред-
расуда и нетрпељивости које се споља намећу? Како 
се савремена француска драма пореди са комадима 
који се тренутно пишу у Америци и Британији? Пре Вас 
само је Тенеси Вилијамс извођен у Комеди Франсез. 
Шта је у вашим делима привукло пажњу француске 
публике, да Ви будете тек други писац са енглеског 
говорног подручја који доживљава ту част? Шта им 
то као уметница пружате, чега у савременим фран-
цуским делима нема?

Нисам сигурна шта моји комади нуде францу-
ској публици али вам могу рећи да је добродошлица 

коју су Французи приредили мојим драмама почела у 
тренутку који је за мене био веома важан, зато што су 
моћни амерички позоришни критичари одбацивали 
моја дела и сматрали их безвредним и без покрића. 
Драмском писцу немогуће је да опстане у вакууму. 
Речи које исписујемо на папиру само су почетак: оне 
постају функционалне и живе само када су отеловље-
не и изговорене. Нама су потребна позоришта, ин-
сценације макар мале и опскурне, да бисмо чули, а и 
видели где су нам слабости, да бисмо могли да поста-
немо бољи писци. Глумци, режисери, дизајнери су ме 
научили да будем скромна зато што су ми помогли да 
схватим шта ми као писцу недостаје. Као што поне-
кад ови уметници-сарадници могу да покажу и шта је 
у комаду сјајно, кад пронађу и оживе прецизну рече-
ницу, евокативну слику, тачан тренутак тишине. А ка-
да се то деси, узбудљиво је и све постаје вредно труда.

Желим да скренем пажњу и на групу незамењи-
вих писаца који често остају непризнати, а то су пре-
водиоци. Имала сам велику срећу да је моје драме на 
француски преводила бриљантна Доминик Холиер. 
Комеди Франсез се заинтересовала за моја дела зах-
ваљујући њеном преводилачком таленту и промоцији 
мојих драма коју је она организовала.

Постоји међу културама разлика у степену отво-
рености према теорији, историји, политичком дискур-
су и дебати и ономе што се очекује да ће се на сцени 
десити, па претпостављам да је Француска као земља 
развијене позоришне културе из тог разлога наклоње-
нија мом раду. Али, на моје изненађење, управо сам 
сазнала да ће три моја комада бити изведена у Њујор-
ку током неколико следећих година. У оквиру онога 
што ћу учити док пишем и док радим са уметницима у 
тим њујоршким позориштима, надам се да ђу доживе-
ти бар неколико горе поменутих тренутака узбуђења, 
за којима чезнем.
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Са енглеског превела > Неда Радуловић

Наоми Валас

Ништа тако хладно

Лица:
Мина 

(млада Авганистанка, 15 година)
Алија 

(млада Авганистанка, 13 година)
Серђо 

(војник америчке војске, Чикано1), 
двадесетак година) 

Време: 
касна јесен, 2001.

Место: 
мало после САР Азије, могуће на ивици 
пустиње, близу Кабула, Авганистан.

1) ЧИКАНО у америчком сленгу значи мексички Американац, 
рођен у САД: потомак емиграната из Мексика.
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Патња се отапа
Као снег у мају,
Као да није ни постојало ништа тако хладно.

Џорџ Херберт

СцЕНА

 Светло пада на скоро празну сцену/пустињу. Ноћ. 
Два џака са песком, један нешто мањи од другог, ле-
же горе на сцени, мало удаљени. 

 АЛИЈА носи бурку и стоји насред сцене, гледа у пра-
вцу неба. АЛИЈА има са собом мали, тврд, старин-
ски кофер. Изненада се појављује њена сестра МИНА. 
МИНА има на себи мараму која јој покрива косу и 
дугачак капут који покрива дугачку хаљину, која је 
више у западњачком стилу. АЛИЈА се тргне кад види 
МИНУ. Оне зуре једна у другу неколико тренутака у 
тишини. 

МИНА: Јежу? Јежу, да ли си то ти? Алија, јеси ли то ти?

АЛИЈА (Цитира): “он је господар снова/ господар ми-
ра/ господар ноћи”

МИНА (Цитира): “на чијој руци твоја коса лежи.” (Ми-
на затапше рукама од среће.) И даље добро пам-
тиш стихове! 

АЛИЈА: Ахмед Фаиз1) је врло осетљив кад је у питању 
његов Господар. Алах не воли осећајност. Он воли 
лимуне, да пљушти киша и јежеве. 

 МИНА вади малу књигу стихова из капута. 

МИНА: И даље чувам књигу. 

 МИНА пружа књигу АЛИЈИ, али је она не узима. 

1) Фаиз Ахмед Фаиз (1911–1984), песник, марксиста. Био је један од 
нај по з нати јих песника који је писао на језику Урду. Био је веома 
ути цајан у Пакистану, као и његов рад до данас. Фаиз је четири пута 
но ми нован за Нобелову награду, а добитник је Лењинове Награде за 
мир, као и посебног одликовања од пакистанске Владе. Након што 
је његов рад постао јавно признат, постхумно је награђен најзначај-
нијим грађанским одликовањем, Nishan-e-Imtiaz, 1990.

АЛИЈА: Украла си је кад си одлазила. То је била наша 
једина књига са стиховима, коју нам је Ујка Кан до-
нео са својих студија у Пакистану. 

МИНА: А шта тебе брига што сам је узела? Ти ионако 
не волиш Фаиза. 

АЛИЈА: Али волим да читам. Мајка нас је учила из те 
књиге. 

МИНА: Покажи ми лице. 

АЛИЈА: Не овде. Не бих смела да излазим из куће. 

МИНА: Види моју косу.

 МИНА скида своју мараму и слободно отреса своју 
косу. АЛИЈА уздахне и нервозно погледа око себе. 

АЛИЈА: Виде ти се чланци. Убиће те.

МИНА: Они су у бекству. Американци су их протерали. 

АЛИЈА: Нису баш сви у бекству. 

МИНА: Дај да видим твоје чланке.

АЛИЈА (Повлачи се.): Не. 

МИНА: Кад те молим.

АЛИЈА: То је забрањено.

МИНА: Дај ми да ти видим косу. 

АЛИЈА одрично клима главом. 

 Добро. Али ти се ипак назире тело кроз одору. 

 Јежић је постала жена. (Пауза.) И значи то је твој 
кофер? Није баш велики. Ја сад имам већ толико 
ствари да би ми требало шест кофера! Али морамо 
сад да кренемо. Такси нас чека, доле на крају пута. 

АЛИЈА: Немамо никог да путује са нама. Пребиће нас 
Талибани ако виде да путујемо саме.

МИНА: Нема их више у овом крају, кад ти кажем. Раш-
чистило се. 

 МИНА крене да узме АЛИЈИН кофер, али АЛИЈА неће 
да пусти.

АЛИЈА: Ја не могу да кренем у Енглеску са тобом. 
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МИНА: Не буди блесава. Отац нас чека на аеродрому. 
Њега неће пустити да прође, али он чека. Амери-
канци држе аеродром. Безбедно је. 

АЛИЈА: Ја не знам енглески. Смејаће ми се. 

МИНА: Ево сад причаш енглески.

АЛИЈА: Мајка ме и даље извлачи из кревета у два ујутру. 
Ја онда покушавам да је уједем, јер сам ужасно умор-
на. Онда радимо математику, геометрију, енглески. 

МИНА: Ја ћу кренути на факултет, ако ми буду добре 
оцене. Написаћу генијалан есеј о Фаизу Ахмеду 
Фаизу и –

АЛИЈА: идеји пакла и раја. Већ си нам писала о томе. 

МИНА: Ох. (Пауза.) Такси нас неће дуго чекати. Упозо-
рио ме. Отац је нестрпљив. 

АЛИЈА: Мајка каже да ће ускоро кренути за нама. Ја 
јој не верујем. Она храмље. У Енглеској не воле 
храмљање.

МИНА: Не буди глупа, у Енглеској сви храмљу.

 АЛИЈА се нагло загледа у сестру. 

АЛИЈА: Изгубила си тарбију.

МИНА: Нисам. И даље се добро владам.

АЛИЈА: Шеташ се без бурке.

МИНА: Отац се сложио. У Енглекој то никоме није ва-
жно. Носим хиџаб. Понекад само мараму.

АЛИЈА: Који број бруса сад носиш? Кад си одлазила, 
била си тек напупела. А види сад диње.

МИНА (Одушевљено.): Па нису баш диње. Можда на-
ранџе, то да. Али мислим да су твоје веће а ја сам 
старија од тебе! Могу да их видим?

АЛИЈА: Не. Је л’ пушташ мушкарце да те дирају?

МИНА: Наравно да не. Али правим буку кад ходам.

 МИНА одгрне свој капут, хода у круг и намерно лупа 
штиклама док хода. АЛИЈА је нервозна.

АЛИЈА: Шшшшшшш. Шшшшшшшшш. Чуће те неко.

 МИНА се само насмеје и још јаче лупа док хода.

 Сећаш се Фозије?

МИНА: Фозија са црном, црном косом.

АЛИЈА: Као нафта црном.

МИНА: Ја сам сада лепша од ње.

АЛИЈА: Фозија је ишла са оцем у посету породици. То је 
било пре две године. Носила је своје најлепше ци-
пеле и оне су лупкале, клик, клик, клик. Није било 
гласно али ипак је било превише гласно. Верска по-
лиција чула је како Фозија лупка и они су је убили.

 АЛИЈА посматра МИНУ док хода. Онда МИНА прес-
тане да “лупка”.

 Јеси. Ти си лепша сада него што је она некад била. 

МИНА: ‘Ајмо. 

АЛИЈА: Биле смо потпуно саме, мајка и ја, а напољу 
Талибани. Не смемо да напуштамо кућу. Мајка је 
престала да предаје, забранили су јој да ради. Ус-
певамо да преживимо захваљујући Ујка Кановим 
остацима са стола. Тета Наргиса се много гласно 
насмејала на пијаци и верска полиција ју је тукла 
и сада јој фале три предња зуба и много је ружна. 
Девојкама уопште није дозвољено да излазе. Ме-
ни је забрањено да учим да читам и пишем. Нема 
ко да иде по воду, Ујка је доноси. И све тако. Све је 
тако, а ти и Отац лупкате тамо негде у Енглеској. 

МИНА: Такав је био план, да Отац и ја кренемо први. И 
ти то знаш. Нисмо могли да се вратимо све до сад. 

АЛИЈА (Смирено.): Свињо. Ударила бих те. 

 МИНА закрорачи ка АЛИЈИ, скроз јој се приближи.

МИНА: Онда ме удари. 

 Две сестре се само пажљиво посматрају.

АЛИЈА: Да ли у Енглеској стално пада киша?

МИНА: Пада. Али не пљушти. 
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АЛИЈА: Онда Алах не воли Енглеску. Хоћеш да ме во-
диш да купим минђуше?

МИНА: Да.

АЛИЈА: Мајка каже да они тамо имају јежеве. Али ка-
же да тамо јежеви имају мале уши, да нису као ови 
наши са дугим ушима. 

МИНА: Можеш да купиш птицу у главној улици и да је 
научиш да ти седне на прст. То не можеш овде да 
урадиш. 

АЛИЈА: Да ли Енглези воле своје јежеве?

МИНА: Постоји удружење јежева. Можеш да се учланиш.

АЛИЈА: Али они ће ми се смејати. Сва деца из нове шко-
ле ће ми се смејати.

МИНА: Ти си само девојчица. То није тако смешно. Ни-
ко се неће смејати.

АЛИЈА: Лажљивице. Ја нисам само девојчица. Боле ме 
леђа. Толико ме боле леђа да се једва крећем.

МИНА: Шта ти је са леђима?

АЛИЈА: Бодље. Расту ми бодље. (МИНА се смеје, АЛИЈА 
је озбиљна.) Расту ми дуж кичме. 

МИНА: Дај да видим.

 МИНА зграби АЛИЈУ али се АЛИЈА измигољи.

АЛИЈА: Не! Посећићеш се. Оштре су бодље. Не могу да 
кренем са тобом. 

МИНА: Само си се уплашила. Ухвати ме за руку. 

 МИНА пружи руку, али АЛИЈА је не прихвати.

АЛИЈА: Немој ником да кажеш. То је тајна. (АЛИЈА ми-
сли да је нешто чула, шапуће.) Шшшш. Неко иде.

 Обе девојчице су на опрезу. 

МИНА: Није то ништа. Ноћас су улице празне. Безбедне 
смо. Алија, ја исто имам тајну. 

АЛИЈА: Кажи.

МИНА: Била сам у наручију. Мушкарца. 

 АЛИЈА ошамари сестру. МИНА руком дотакне ужа-
рено место.

АЛИЈА: Ти си покварена. Немаш поштовања. Осрамо-
тила си ме. Осрамотила си Оца. (МИНА само зури 
у сестру.) Говори даље.

МИНА: Била је ноћ. Мрачно. Нисам знала како да се 
вратим кући. Изгубила сам се. Ужасно велики град. 
Уморила сам се и он ме је узео у наручије и понео. 

АЛИЈА (Нестрпљиво.): Да ли ти је дирао груди?

МИНА: Е, сад си ти покварена! Не. Само ме је понео 
и онда ме је поново спустио. Његове руке су биле 
топле. Додирнуо ми је врат.

АЛИЈА: Додиривао те је мушкарац који не припада 
твојој породици. То је смртна казна за тебе. Кур-
во. Курво. Све време си ми недостајала. Мирисала 
сам твоју одећу да те се сетим. Твој кревет је тих и 
твоја оловка је хладна на столу. (Пауза.) Хоћемо ли 
се вратити овде кад постанемо наставнице?

МИНА: Да. И предаваћемо по дану. И девојчице ће сме-
ти да иду у школу.

АЛИЈА: И огулићемо боју са прозора.

МИНА: И отворићемо сва врата, да можемо увек да 
збришемо

АЛИЈА: и моћи ћемо да идемо без пратње мушкарца.

МИНА: и онда ћемо да лупкамо и да ударамо као, као…

АЛИЈА: топови! И онда ћемо моћи да једемо све док 
нам се стомаци не заобле

МИНА: као корпе! 

АЛИЈА: И имаћемо радио и певаћемо

МИНА: и биће толико јабука да ћемо моћи да напуни-
мо уста

АЛИЈА: док не пукну!
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 Девојчице уживају у поновном сусрету, али онда се 
одједном брзо саберу. АЛИЈА нервозно баца поглед, 
уплашена да ће их наћи.

 Шшшшшшш. У реду. Спремна сам да кренем са то-
бом, сестро. Леђа ме боле и не могу да се крећем 
али имам добре ципеле.

МИНА: Одвезала ти се пертла. Дај да ти завежем.

 АЛИЈА на тренутак застане. Онда полако подигне 
ивицу своје бурке и открива да носи чизме америчке 
војске, које су јој превелике.

МИНА: А јој.

АЛИЈА: То сам и ја рекла кад сам их нашла. Али ми бар 
греју стопала.

 Сестре наставе да зуре у АЛИЈИНЕ ципеле. На дру-
гом месту на сцени је СЕРЂО који се буди на малом 
кревету без душека. Он је спавао на федерима, али 
делује као да то није ни приметио. Џак са песком му 
је јастук. Кревет је рђав и стар. СЕРЂО носи боксе-
рице и бос је. Затресе главом и збуњено застење.

СЕРЂО: Јебени Кубрик. Брате тај лик баш зна да потег-
не. Да потегне. Кубрик. И Тони, и Мајк, и... Срање. 
Сви смо били тамо код… Код Џоа, да, било је пуно 
пијанаца, а ја нисам ни толико пио.

 СЕРЂОВЕ речи се без прекида котрљају из њега.

 И ја сам рекао појешћу једну од ових кобаја

 Аха појешћу једну од оних кобаја

 Ону тамо

 Аха Био сам гладан и утроба ме пекла. Мама ће да 
ми направи прженице кад устане. Колико је сати?

 СЕРЂО трља главу и очи. 

 Дај ми једну огромну кобају рекао сам ноћас

 сви су ми се смејали

 Јеби се рекао сам и ти твоја кева и твоја сестра

 па нека има само десет година

 кобасице су се вртеле и вртеле

 а вреле лампе одоздо су их пржиле док скоро нису 
поцрнеле и онда.

 Она је била тамо сама за баром. 

 Пролази руком дуж онога што мисли да је душек. 

 И била је тако лепа и њена уста су била…

 Њена коса је била тако… 

 Њен врат је био тако…

 Шта? Шта? Не сећам се.

 Њена коса је била…

 Њена уста су била…

 А онда је отишла.

 Он одједном осећа металне опруге. Поскочи.

 Шта… који курац?

 Одједном гледа око себе, а онда гледа испод кревета. 
Пронађе своју пиџаму и почне да је облачи. Још увек 
му се чини да нешто недостаје. 

 Срање

 где су сви? Где су сви? (Виче.)

 Мора да је било до јаја синоћ тамо код Џоа. 

 СЕРЂО је сада обучен у своју пиџаму. Проучава свој 
кревет. Примети нешто чудно у вези са својим јасту-
ком. Погледа изблиза. 

 Кубрик, Тони, Мајк и…

 СЕРЂО схвата да је јастук у ствари џак са песком. 
Он га повуче са кревета и држи га, истегао је руке. 
Напорно му је да га тако држи.

 Какво срање од јастука. (Дозива.)

 Мама? Мама јеси устала? 

 Пошто не чује никакав одговор од своје мајке, СЕРЂО 
зафрљачи џак са песком даље од себе. Џак пада надо-
мак девојчица. Девојчице сада гледају у тај ‘јастук’ 
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који је слетео између њих. Онда истовремено угле-
дају СЕРЂА и он види њих. 

 Дођавола. 

 СЕРЂО се обраћа сестрама у бујицама речи. 

 Нисам ја заборавио сам нисам жао ми је али мора 
да сам био до јаја пијан али еј то је ок све је то ок. 
(Пауза.)

 Две, фију. Обадве? 

 Човече мора да сам био одваљен од живота кад се 
не сећам да сам вас покупио. Не сећам се да сам 
довео рибу гајби.

 Рибе гајби. 

МИНА: Ми смо сестре.

СЕРЂО: Херманас. О, Боже, сестре. (Смеје се.) Чекај само 
да кажем Кубрику, Тонију, Мајку и. Неће веровати. 

 СЕРЂО примети АЛИЈИН кофер.

 Ух. Капирам да вам треба превоз до куће?

АЛИЈА: Хвала, али имамо такси.

МИНА: Чека нас на крају пута.

СЕРЂО: До јаја. Пошто ја немам кола.

 СЕРЂО се загледа у МИНУ.

 Чини ми се да се полако присећам твог лика. 

 Он гледа АЛИЈУ у бурки.

 Твог свакако не бих могао да се сетим. Али, еј, о 
укусима не треба расправљати. О укусима не тре-
ба расправљати, да.

АЛИЈА: Да ли је аеродром сада безбедан? Мина каже 
да јесте?

СЕРЂО: Био је последњи пут кад сам проверавао. Враћао 
сам се Делтом кући. Јел’ вас је моја Мама синоћ ви-
дела кад сте улазиле? 

 Сестре су збуњене његовим питањем али климају гла-
вама ‘не’. 

 Добро је. Добро је. Мислим, моја Мама је широких 
схватања и она зна да ја имам потребе само не би 
да их задовољавам у њеној кући. Шта кажете да обе 
изађете на задња врата?

 АЛИЈА гледа збуњено око себе.

МИНА: Ми идемо у Енглеску.

АЛИЈА: Ми идемо да бисмо добиле дипломе.

СЕРЂО: Најбоље би било ако вам не смета да изађете 
кроз прозор? Мислим да су задња врата закључана.

 Сестре збуњено гледају око себе.

АЛИЈА: Где ти је униформа, војниче?

СЕРЂО: Мама је однела на хемијско чишћење. Ех, надам 
се да се не љутите, али сам заборавио ваша имена.

МИНА: Ја сам Мина. Ово је моја сестра, Алија.

АЛИЈА: Обуци униформу, молим те. Ми смо младе же-
не. Нећемо да гледамо твоја стопала. 

СЕРЂО: Ви хоћете да ја обучем униформу? Мали фе-
тиш? Волим ја тако мало уврнуто. Хоћемо онда опет?

АЛИЈА: Шта опет?

 СЕРЂО се искези. 

СЕРЂО: Сестре, а? Никад нисам одрадио две одједном. 
Какав сам био?

МИНА: Где ти је пиштољ?

СЕРЂО: Мислим чим сте кренуле са мном кући значи 
да мислите да сам згодан.

АЛИЈА: Где ти је шлем?

СЕРЂО: Мислим надам се да мислите да сам бар ма-
ло згодан…

МИНА: Колико Талибана си данас убио?

СЕРЂО: Еј. Немој да смо толико лични. 

АЛИЈА: Да ли знаш да читаш?

МИНА: Да ли знаш да пишеш?
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СЕРЂО: Шта ви мислите? Једна година на факсу у Ин-
дијани али онда сам се пријавио. Мислио сам да 
ће ме узети за пилота. Ха. Није било среће јеби га, 
пошто су ме оставили на земљи.

МИНА: Али ти си Американац.

 СЕРЂО сада стварно гледа сестре по први пут, као 
да га попушта мамурлук. 

АЛИЈА: Моћи ћемо да радимо. Моћи ћемо да читамо 
и пишемо

МИНА: и да рачунамо, захваљујући вама.

АЛИЈА: Али ако виде Минину косу, убиће је.

СЕРЂО (Алији.): Дај да ти видим лице, шећеру. 

 АЛИЈА устукне, повуче се уназад. 

 Ма хајде. Ионако сам ноћас видео још више од тога. 

 МИНА стаје испред сестре. 

МИНА: Покупи кофер, сестро. Морамо да кренемо.

 АЛИЈА завришти гласно и стави руке на леђа. Онда 
се одједном умири.

СЕРЂО (Успаничено.): Тише. Тише. Тише. Тише. Срање.

АЛИЈА: Боле ме леђа. 

СЕРЂО: Ако те Мама чује и дође овамо, убиће ме. Кроз 
прозор. Обе. Одмах.

 Обе сестре гледају око себе.

МИНА: Који прозор?

СЕРЂО: Један једини јебени прозор у мојој соби.

АЛИЈА: Овде нема прозора. Је л’ имаш ти бодље?

СЕРЂО: Шта?

АЛИЈА: Бодље.

СЕРЂО: Не, не не. Не користим ништа тешко. Мало ду-
нем. Жицнем викендом. Али се не бодем.

АЛИЈА: Расту ми на леђима.

МИНА: Рекла си да је то тајна.

АЛИЈА: Он је само Американац. Неће он никоме да ка-
же. Је л’ да да нећеш?

 СЕРЂО није сигуран да зна о чему се ради, али клим-
не главом одрично.

СЕРЂО: Јок бре. Одакле сте вас две?

АЛИЈА: Ми смо рођене овде.

МИНА: Наш отац је рођен овде. И отац његовог оца.

СЕРЂО: Аха.

АЛИЈА: На истом парчету земље.

МИНА: Грожђе, купине, нарови.

СЕРЂО: Нарове? Срање. Ви овде гајите нарове?

МИНА: Наши нарови су чувени у Индији и Ирану.

СЕРЂО: То су глупости, девојчице. Једино што расте у 
Гарију, Индијани је незапосленост. 

АЛИЈА: Ко је Гари Индијана?

МИНА (Алији.): Мислим да је то филм о уклетом храму. 
(Серђу.) Је л’ си ожењен?

СЕРЂО: Не.

МИНА: Верен?

СЕРЂО: Не… Стани мало, чекај. Ако вас две мислите да 
ме навучете, неће вам то поћи за руком. Користим 
заштиту. Кад се крешем са рибом ја се лепо зашти-
тим тако да нема бебе. Нема бебе од мене.

АЛИЈА (Гледа у Серђове прсте.): А јој. Није лепо да та-
ко кажем, али имаш баш ружне прсте на ногама. 
Зар не, Мина?

МИНА: Па, скоро да су ружни као Ујка Канови.

 Сво троје гледају у СЕРЂОВА стопала.

СЕРЂО: Жао ми је због стопала али ноћас сам, као што 
се вероватно сећате, изгубио чизме.

АЛИЈА: Ја мислим да ти ниси добар војник.

СЕРЂО: Пази шта причаш. Ја сам своје одслужио. Добио 
сам одликовање кад сам извукао ортака усред паљбе.
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МИНА: Није требало да изгубиш чизме. То је малер.

СЕРЂО: Срање.

МИНА: Зар ти се не свиђа да будеш војник?

СЕРЂО: Нисам то рекао. Војска ми плаћа да завршим 
школу. Почео сам прошле недеље. Дупе би им по-
лизао кад би им нестало тоалет папира.

АЛИЈА: Ти имаш лошу тарбију.

МИНА: Мисли да си неваспитан. Мушкарац без добре 
тарбије не може да нађе жену. 

СЕРЂО: Суперишка. Јер, срећо, ја и нећу да се женим. 
Сигурно не ни са једном од вас две.

АЛИЈА: Ти си још чист?

СЕРЂО: Аха. Чист као роса.

МИНА: То ми је омиљени стих у књизи, ‘Није било росе 
нигде, тако/ чудно да нема росе/ нигде

АЛИЈА (Цитира.): ‘не на челу/ хладног сунца,’

СЕРЂО: А?

АЛИЈА: Свиђа јој се Фаиз Ахмед Фаиз.

СЕРЂО: Е па ако мисли да може да стартује моју рибу, 
моје рибе, без да ме прво пита, има да му се смрке.

МИНА (Цитира.): ‘И руже твојих руку-’

АЛИЈА (Цитира.): ‘бокал и чаша/ били су као скица/ сна.’

СЕРЂО (Алији.): Бејби, бејби.

МИНА (Згази јој стопало.): Престани то да радиш, Алија.

АЛИЈА: Шта?

СЕРЂО: Мени се свиђа кад ми тако причаш.

МИНА: Да ми завршаваш стихове. Мрзим то.

 АЛИЈА се исплази на своју сестру и наставља.

 Глупи јеж.

АЛИЈА: Видиш, ја још нисам ни дошла у Енглеску, а већ 
ме задиркују.

СЕРЂО: Ко те задиркује?

АЛИЈА (Серђу.): Сви. Због мојих бодља. Само дуж кичме 
их имам три стотине. Али јеж има седам хиљада. 
Има још да се начекам. Ружне су али су ми потреб-
не. Оне нису тврде, мислим бодље. Свака је испуње-
на замршеном мрежом комора, тако да су лагане и 
јаке, да не могу да се савију и да не пукну.

МИНА (Серђу.): Ко о чему, она о бодљама. (Алији.) Ти 
неуко дерле.

 Док се сестре дуре, СЕРЂО се креће по сцени радозна-
ло, не знајући баш где се налази. 

АЛИЈА: Ти усрана девојчице из Енглеске која оставља 
своју сестру и мајку за собом без ичега осим прде-
жа и осмеха.

МИНА: У праву си. Не би се свидела никоме у Енглеској. 
Уста су ти пуна гадости.

АЛИЈА: Твоја глава је пуна црва. Оставила си нас да тру-
немо. Отац нас је оставио да иструнемо.

МИНА: Ишчупаћу ти косу.

 Девојчице дижу руке једна на другу, спремне су да се 
потуку.

АЛИЈА: Рећи ћу целом селу да си курва.

МИНА: Ишчупаћу ти бодље!

 Одједном СЕРЂО стаје између њих две, одваја их.

СЕРЂО: Прекините! Обе. Нема ударања у мојој кући. 
Треба да се стидите.

 Сестре стану леђима окренуте једна другој.

 Не треба да се свађаш са породицом.

 Сестре су и даље љуте, леђима окренуте једна другој.

 Еј. Еј! Вас две да сте се помириле.

АЛИЈА/МИНА: Никад!

СЕРЂО: Слушајте, људи. Кад је у питању ла фамилиа. 
Породица. Никад не можеш да кажеш никад. 

 СЕРЂО узима АЛИЈИНУ руку. Она покушава да је 
извуче, али је он чврсто држи. Она се смири. Онда 
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он узима МИНИНУ руку. МИНА се опире мање, али 
јој је и даље чудно да држи мушкарца за руку. СЕРЂО 
притисне сестрине руке једну о другу.

 Јер онда кад не остане нико други. Чак ни звук. 
Ништа. Ништа.

 На тренутак се сво троје држе за руке, али онда 
СЕРЂУ буде непријатно и брзо пусти.

 У реду, сад сте опет ок? Тако је.

 МИНА и АЛИЈА се погледају крајичком ока и климну.

 Као што би краљ шљаке, Рафаел Надал рекао: Ва-
мос. Као што Серђо Васкез, то сам ја, најљубазније 
могуће каже: Молим вас, Напоље. Из. Моје. Куће. 
Одмах.

АЛИЈА: Ми нисмо у твојој кући. Како се усуђујеш да та-
ко нешто претпоставиш? Ми смо у пустињи.

СЕРЂО: Па добро, да, капирам да нема много ствари, 
али коме треба више од кревета, зар не?

АЛИЈА: Хајдемо, Мина. Не свиђа ми се како прича.

 АЛИЈА се окрене да крене, МИНА је неодлучна.

МИНА: Али Алија, треба да имамо разумевања за ње-
гову лошу тарбију.

СЕРЂО: Важи, како год. Само се ви покрените и исфу-
рајте се кроз мој прозор. 

 СЕРЂО гледа около, али више не види свој прозор. 

 Еј. Па где ми је прозор?

АЛИЈА: У нашој кући смо морале да офарбамо прозо-
ре зато што је забрањено мушкарцима да гледају 
унутра и да нас виде.

СЕРЂО: Био је баш овде.

 СЕРЂО је дезоријентисан.

МИНА: Ово је пустиња. Ми смо у пустињи.

АЛИЈА: Ћао, ћао војниче.

СЕРЂО: Из мог кревета се видео храст.

МИНА: Овде нема дрвећа.

СЕРЂО: Где сам ја, који курац?

АЛИЈА: Мислим да ми се не свиђаш. Мина, да ли се те-
би он допада?

МИНА: Мало. Можда. Али ми је драго што нећу више 
морати да гледам његове прсте на ногама.

АЛИЈА: ‘Ајмо онда. Али Мина, ова друга пертла ми је 
одвезана. Помози ми. МИНА се сагне да веже АЛИЈИ-
НУ другу пертлу. АЛИЈА подигне ивицу бурке. СЕРЂО 
види своје чизме.

СЕРЂО: Еј. То су моје чизме!

МИНА: Не буди глуп.

СЕРЂО: Свугде сам их тражио.

АЛИЈА: Ко пре девојци, његова је.

СЕРЂО: То је власништво америчке војске.

АЛИЈА: Није више.

СЕРЂО: Где си их нашла?

МИНА (Завршава везивање.): До виђења, војниче. 

АЛИЈА (Певуши СЕРЂУ.): Пази леђа, пази леђа.

 Талибан, Талибан долази ти с леђа.

 Мина направи застрашујућ звук – ‘бууу’, онда АЛИЈА 
наставља да певуши СЕРЂУ, изазива га.

 Талибан, Талибан, Талибан

 дође да те уједе

 дође да те поједе

 Сестре се смеју и певуше заједно, замуцкују песму, 
као да је ово њихова ‘Пусти пужу рогове’ песма из 
детињства, али далеко мрачнија. 

МИНА/АЛИЈА: Талибан, Талибан, Талибан

 Очи ће ти ископати

 Питице ће направити.
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 АЛИЈА и МИНА полазе. СЕРЂО намерно згази на иви-
цу АЛИЈИНЕ бурке, да је заустави. АЛИЈА не може 
да хода даље. Разапиње тканину како би кренула на-
пред, али не може. СЕРЂО узима ивицу и полако свуче 
бурку са АЛИЈЕ. Када се АЛИЈА открије, то је као да 
се буди из сна. АЛИЈА је обучена у широке панталоне 
и мајицу са дугачким рукавима. Она презриво гледа 
на своју ‘голотињу’ и пада на колена, плаче уплаше-
но, као да пада.

 МИНА пожури ка њој, али као да АЛИЈА не може да 
је види.

МИНА: Алија? Шта је било? Алија?

 Сада АЛИЈА почиње да певуши поново, као да се та-
ко теши.

АЛИЈА (Певуши.): Он ће да те уједе,

 Он ће да те поједе.

МИНА: Алија!

АЛИЈА (Певуши.): Очи ће ти ископати

 Питице ће направити.

СЕРЂО: Никад не раздвајај мушкарца од његових чизама.

 СЕРЂО се помери да свуче чизме са АЛИЈИНИХ стопа-
ла, али МИНА стигне пре њега и узима чизме. АЛИЈА 
се не опире. МИНА одбрамбено притиска чизме на 
своје груди. СЕРЂО креће ка њој, али га она избегне. 

МИНА/АЛИЈА: (Певуше.) У кућу ће ти доћи гост

 Глодаће ти кост.

СЕРЂО: ‘Ајде, срећо, не изазивај ме.

МИНА/АЛИЈА (Певуше.): Ускочиће ти у кревет климав

 Јебаће те док не будеш

 АЛИЈА заврши песмицу сама, сада на опрезу у односу 
на своју околину. 

АЛИЈА: Мртав. Мртав. (Пауза.) Мртав.

 МИНА се окрене и почне да одлази. СЕРЂО се више 
не понаша као да је у пиџами, већ као да је у ратном 

окршају. Обрће кревет на страну тако да буде ба-
ријера иза које он стоји. Почиње да говори смирено, 
али онда изгуби контролу.

СЕРЂО: Останите на свом месту. Сви ви. Еј. Врати се у 
ред. Тако је. Стани у ред. Хеј. Стани ту, мала. Хеј. 
Теби кажем.

 СЕРЂО нема пиштољ, али изгледа као да нешто др-
жи у рукама, можда сећање на пиштољ. Све време 
док виче на МИНУ, она полако одмиче.

 Стани. Упозоравам те. Упозоравам те! Стани! Ста-
ни! Хеј! Стани, јеботе, или ћу пуцати!

 МИНА сада престане да хода и неколико тренутака 
стоји веома мирно. Као да је нешто задржава. Онда 
се МИНА окрене и погледа прво СЕРЂА, а онда у ње-
ну сестру. Чизме испадну из њених руку.

АЛИЈА: Војниче, војниче.

 СЕРЂО изађе из свог ‘стања’, па гледа по себи. 

СЕРЂО: Ја немам пиштољ.

АЛИЈА: Али си данас имао.

МИНА (АЛИЈИ.): Где, Алија?

АЛИЈА: У дворишту.

МИНА: Где на телу мислиш да ме упуцао?

АЛИЈА: У врат.

СЕРЂО: Не, не, не.

 СЕРЂО нагло ишутира кревет са пута. 

 Ја сам те јебао нисам те убио. Ево овде у мојој соби.

 Сестре игноришу СЕРЂА.

МИНА: Алија, ја теби не верујем. 

АЛИЈА: Океј.

СЕРЂО: Боље би ти било да мени верујеш.

МИНА: То су оне твоје глупе форе, је л’ да, јежу?

СЕРЂО: Ма да. То су оне њене глупе форе. Ја сам се јуче 
напио. У локалном кафићу, у мом крају. Са Кубри-
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ком, Тонијем, Мајком и. Са Кубриком, Тонијем, 
Мајком и… (Виче.) Мама? Пробуди се. Дођи овамо.

АЛИЈА (СЕРЂУ, смирено.): Мина је отрчала у двориште. 
Сви су стајали у реду. Ти си нам рекао да стојимо 
у реду. 

СЕРЂО: Умукни. (Дозива.) Мама!

АЛИЈА: Било вас је двадесетак, можда тридесет. Подиг-
ли смо руке горе. Моја Мајка, мој Отац.

СЕРЂО (Дозива.): Хеј!

АЛИЈА: Руке мог Оца су дрхтале и он се постидео и зато 
је подигао руке још више. А ти си наређивао. 

СЕРЂО: Ти си полудела.

АЛИЈА: Ти си рекао.

СЕРЂО (На даријском/персијском.) Руке горе. Да нико 
није мрднуо. 

АЛИЈА (Преводи.): Подигните руке горе. Сви ви. Да се 
нико није померио. 

 МИНА подиже руке високо.

СЕРЂО (На даријском.): И држите их горе иначе ћемо 
пуцати.

АЛИЈА (Преводи.): И држите их горе иначе ћемо пуцати.

 АЛИЈА гледа у МИНУ док говори.

АЛИЈА: Мина је изашла из реда и потрчала.

СЕРЂО: Рекао сам јој да стане.

АЛИЈА: Она није стала.

СЕРЂО: Ја сам се уплашио.

АЛИЈА: Она се уплашила.

СЕРЂО (За себе.): Јеботе.

 Док сестре настављају да говоре, СЕРЂО веома ти-
хо прича за себе, обраћа се својој мајци на шпанском, 
док седа на кревет, устаје, поново седа, покушава да 
се утера у неку другу реалност, покушава да натера 
себе да верује да је код куће.

МИНА: Уплашила сам се. Зато што…

 МИНА полако спушта руке, покушава да се сети…

АЛИЈА: Ти си се уплашила зато што сам ја изашла из 
реда. Трчала сам тако брзо, да војници нису могли 
да ме зауставе. Отрчала сам иза куће. 

МИНА: Отрчала си иза куће?

АЛИЈА: Нисам могла да дишем. (Пауза.) Не могу да 
дишем. Отац нам говори да се не мрдамо. Мајка 
нас ућуткује. Све нас у реду. Цело село. Зграбила 
си моју руку тако чврсто, тако чврсто и рекла си 
ми да мирујем. Певушила си моју омиљену песму 
да ме умириш. 

 АЛИЈА певуши песму коју је њој певушила МИНА.

 Тако је то било. Али грло ти се осушило од страха 
и мелодија неће напоље. А ја вучем. Ја вучем и ву-
чем док не извучем моју руку из твоје руке. А онда 
ја трчим. Ја трчим тако брзо да скоро да не можеш 
да ме видиш. 

 Али се онда саплетем и паднем, доле у бунар. И док 
падам, избијају ми бодље, баш брзо, зато што су је-
жеви добри у пењању, али нису добри у спуштању. 
Кад морају да се спусте они се уролају у лопту и 
само се. Баце. Бодље ублаже пад. Како се бодље не 
би оштетиле, танке стабљике тик изнад, савију се 
при ударцу. Дивљи јежеви су виђени како падају са 
седамдесет метара без видљивих повреда. (Пауза.)

 Доле у бунар падам и кад ударим о дно, зато што 
немам довољно бодљи, пукну ми леђа. Поломе се. 
Не могу да се померим. Лежим на леђима у води 
дубокој осам сантиметара.

МИНА (Сећа се.): Ти си прва потрчала. Да. Ја сам се упа-
шила за тебе и кренула за тобом. Зар нисам?

 АЛИЈА не одговори.

МИНА (Виче.): Зар нисам?

АЛИЈА: Да.
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МИНА: Значи да си ти крива што су ме убили.

АЛИЈА: Морала сам да потрчим. Нисам могла да стојим 
мирно.

МИНА (Бесно.): Ти си крива. Ти си крива! Пустила си 
ми руку. 

АЛИЈА: Са тог места где ја лежим на леђима у буна-
ру могу да видим округло парче неба изнад себе. 
(СЕРЂУ.) И онда сам чула да пуцаш. И онда сам 
чула моју сестру – 

СЕРЂО (Прекида је, АЛИЈИ.): Упозорио сам је. Морао 
сам да је зауставим. Пуно пута сам је упозорио. Али 
она је наставила да трчи. Тако брзо је пала на земљу. 
Нисам могао да верујем да је тако брзо пала. Узео 
сам је у наручије и однео сам је у сенку. 

МИНА: Узео си ме у наручије?

СЕРЂО: Да.

МИНА: Како?

СЕРЂО: Како? Коме је то још важно?

МИНА: Мени је важно.

 СЕРЂО гледа око себе, примети џак са песком и узме 
га у наручије. Намести руке како би боље носио џак 
са песком.

 Ти си ме тако држао?

СЕРЂО: Да.

АЛИЈА: Додирнуо ти је врат.

МИНА (СЕРЂУ.): Додирнуо си ми врат?

СЕРЂО: Покушао сам да зауставим крварење али

АЛИЈА: тога је било превише.

СЕРЂО: Тога је било превише. Нисам никог убио ра-
није… Твој врат је био тако мали и. Тако мали и. Ту 
је био мој метак. Мој метак је био ту, унутра, а ја 
нисам могао да га извадим напоље. Нисам могао да 
га извадим из. Твоје коже. Твоја кожа је била тако – 

АЛИЈА: Немој да срамотиш моју сестру! 

СЕРЂО: Твоја уста су била тако –

АЛИЈА (Прекида га.): Немој тако да причаш о Мини.

МИНА: Пусти га нека прича.

СЕРЂО: Твоја коса је лежала на мојој руци, црна и –

АЛИЈА: Зачепи!

МИНА: Алија, молим те!

СЕРЂО: Твоја коса је лежала на мојој руци, црна и

МИНА: Моја коса је била црна и шта? Шта, војниче?

 СЕРЂО се сада окрене и неће да одговори.

 Моја уста су била шта? Кажи! Моја кожа је била 
шта?

 СЕРЂО више не може да се сети. На тренутак само 
гледа у МИНУ.

СЕРЂО: Била си жива када сам те носио.

 СЕРЂО и МИНА се пажљиво гледају.

МИНА: Била сам жива. (АЛИЈИ.) Каже да сам била жива, 
Алија, то значи да ја нисам умрла. Ја нисам умрла!

АЛИЈА: Жива си, Мина. Овог тренутка. Још неколико 
тренутака. И ја сам жива још толико. И војник ис-
то. Још пар минута.

СЕРЂО: Еј. Еј. То је ваше срање. Немојте да ме увла-
чите у своја срања. Ја сам отишао. Ја сам отишао.

АЛИЈА: Да. Ти и твоји другари сте отишли. Брзо сте оти-
шли, зато што су вас окружили Талибани и Кубрик, 
Тони и Мајк су са тобом и турирате камион, обрће-
те се док излазите из нашег села а онда БУМ, по-
годи шта? 

СЕРЂО: Погоди шта? Јеботе, погоди шта? Ја се враћам у 
кревет. Појео сам ноћас кобају дугачку к’о моја нога. 

АЛИЈА: Лоше вариш.

СЕРЂО: Не би веровала.

АЛИЈА (Гласно.): Бам!

СЕРЂО: Идем опет да спавам.
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АЛИЈА (Гласније.): Бам!

СЕРЂО: Изашао сам ноћас и напио сам се. Са Кубриком, 
Тонијем, Мајком и. Кубриком, Тонијем, Мајком и.

АЛИЈА: Ти. Кубрик, Тони, Мајк и ти. Налетели сте на по-
д земну мину. Твоји пријатељи нису повређени али 
си ти летео високо у ваздух, високо, високо и чизме 
су ти одлетеле са ногу, једна је одлетела заједно са 
твојим стопалом и. Ујка је видео чизме како леже 
стотинак метара од твог тела. Он је бацио твоје чиз-
ме у бунар да их сакрије. Бојао се да ће оптужити 
село за то. Он чак и не зна да сам ја доле.

СЕРЂО (Претећи.): Ти си једна мала прљава девојчица.

АЛИЈА: Да. Баш сада сам прекривена прљавштином и 
муљем на дну бунара и умирем. А моја сестра Ми-
на је у дворишту и она исто умире. А ти лежиш на 
путу и Кубрик, Тони и Мајк се нагињу над тобом и 
ти исто тако умиреш. 

СЕРЂО (Силовито.): Не. Нема шансе. Ја сам у кревету.

АЛИЈА (Слеже раменима.): Мислим да смо се затекли 
једно другом на… 

СЕРЂО (Прекида је.): Ја сам у кревету и моја Мама пра-
ви прженице у кухињи и осећам како миришу на-
гореле ивице онако баш како ја волим. 

 АЛИЈА почиње да се смеје. Смеје се и смеје. Онда по-
казује на највећи џак песка.

 А ја сам у пиџами. Ја сам у пиџами. (Виче.) Јебо-
те, ја сам у пиџами и код куће. У Гарију, Индијана. 
Вратио сам се кући!

 Сада сви стоје у тишини пар момената. АЛИЈА само 
зури у СЕРЂА док он не скрене поглед у другу страну. 
Сада схвата да није стигао кући.

МИНА (Тихо.): Извини што ово говорим али ти си једна 
лажљивица. Ја сам отишла у Енглеску. Изучавала 
сам Фаиза Ахмеда Фаиза. 

АЛИЈА: Ниси ти отишла у Енглеску. Ми чак и не зна-
мо енглески. 

МИНА: Али сада причамо на енглеском.

АЛИЈА: Да. Отац и Мајка би се одушевили. 

МИНА: Отац нас чека на аеродрому. Вратили смо се по 
тебе. Идемо на факултет!

АЛИЈА: Никад нисмо отишли из села.

МИНА: Али чека нас такси.

АЛИЈА: Нема таксија.

 Сестре се пажљиво гледају неколико тренутака.

МИНА: Ја бих се сећала да сам умрла. А не сећам се.

АЛИЈА: Али сећаш се. Само што то не желиш. (Пауза.) 
Чињеница је да смо обично гладне. Обично се боји-
мо. Обично смо више гладне него уплашене и то већ 
годинама. И више не гајимо нарове. Отац продаје 
отпатке. Ти и ја, ми не смемо да излазимо из куће 
и онда маштамо о јабукама. И чистој води. Замиш-
љамо сладак укус меса и пиринча.

МИНА: Не.

АЛИЈА: Сањамо о струји, како прстима прелазимо стра-
нице књига, сањамо пуне корпе за пикник. 

МИНА: Не.

АЛИЈА: Сањамо да побегнемо од Талибана, да одемо у 
Енглеску.

МИНА: Не.

АЛИЈА: Да ти и Отац одете први, да се вратите по нас.

МИНА: Не! То је тако лако: ја теби, Алија, кажем не. 
(Пауза.) Где ми је тело?

 АЛИЈА је неодлучна.

 Где ми је тело?

 АЛИЈА покаже на средњи џак песка.

 То сам ја?

 АЛИЈА климне потврдно. МИНА стане изнад џака 
са песком, гледа га пар тренутака. Онда га изненада 
шутне. 
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 Устај.

 Поново га шутне.

 Устај!

 Удара га опет и опет.

 Устани, девојко! Ти ћеш да живиш. Бићеш настав-
ница. Је л’ ме чујеш? Слободна си сада. Путоваћеш. 
Устај! Написаћеш генијалан састав о Фаизу Ахмеду 
Фаизу. Устани! Пољубићеш мушкарца. Устани. Ус-
тани. Ти ћеш живети! Ти ћеш живети!

 МИНА шутира џак са песком док се не умори, а он-
да одустане. Неколико тренутака, сво троје стоје 
стоје у тишини. 

АЛИЈА: Ниси ти крива, Мина.

МИНА: Зашто си пустила моју руку, Алија? Држала сам 
те тако чврсто, тако чврсто да сам мислила да ћу 
ти поломити кости. 

АЛИЈА: Али ја сам вукла и вукла, а онда смо се конач-
но раздвојиле. 

 АЛИЈА гледа у своју руку. 

 Сећаш се како си писала абецеду на мом длану ис-
под стола кад смо седеле са старијима. (Пауза.) Ми-
на, жао ми је. 

 Сестре су тихе неколико тренутака.

МИНА: Нема везе, јежићу. Сад је све у реду. Слушај. 
Моје грло више није суво.

 МИНА сада певуши песму коју је АЛИЈА певушила 
раније. Сада је МИНА певуши јасно и гласно. АЛИЈА 
одушевљено слуша. Онда њих две певуше песму зајед-
но. Када се заврши само зуре једна у другу.

СЕРЂО: Колико још времена имамо?

АЛИЈА (Смирено.): Још само пар секунди, мислим. Идем 
сада. Ја сам прва.

 АЛИЈА прилази сестри, узима МИНИНУ руку и пољу-
би је.

 Мина. 

 Онда АЛИЈА пусти МИНИНУ руку и узима џак са 
песком за ћошак. АЛИЈА вуче џак са песком за собом 
док излази. Али онда застане и погледа џак са песком 
и говори равнодушно. 

 Ох. Ово није моје. Ја сам овај мали.

 АЛИЈА сада узме најмањи џак са песком и одвуче 
га. Она погледа једном, само на тренутак МИНУ, а 
онда нестаје са сцене. МИНА и СЕРЂО је у тишини 
гледају како одлази. Онда МИНА схвати да њене се-
стре стварно више нема. Дозива је.

МИНА: Алија? Алија?

 МИНА ослушкује у нади да ће чути одговор. Одговор 
не стиже.

СЕРЂО: Капирам да сам ја следећи. Јеботе што је хлад-
но. До ђавола, тако је хладно.

 СЕРЂО почне да вуче свој џак са песком назад у свој 
кревет. МИНА је још увек загледана тамо где је ње-
на сестра нестала. Чује звук СЕРЂОВОГ џака са пе-
ском како га он вуче и сада МИНА обрати пажњу на 
СЕРЂА.

МИНА: Војниче. 

СЕРЂО: Да?

МИНА: Где год да ти је тај Џоев кафић, није требало да 
из њега одеш. 

 СЕРЂО је само гледа.

МИНА: Војниче?

СЕРЂО: Да?

МИНА: Да не умиреш сада, ја бих волела да си мртав. 
(Пауза.) Је л’ ти жао?

СЕРЂО (Искрено.): Волео бих да имам времена да ми 
буде. 

 СЕРЂО вуче џак са песком.

МИНА: Војниче.
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 СЕРЂО стане мирно. 

СЕРЂО: Да?

 МИНИ је тешко ово да га пита, али се ипак натера.

МИНА: Јесам лепа? (Пауза.) Јесмо биле лепе? Моја се-
стра и ја.

СЕРЂО: Биле сте само клинке.

МИНА: Али да смо одрасле.

 СЕРЂО неколико тренутака проучава МИНУ, поку-
шава да схвати шта хоће. МИНА исправи кошуљу, 
намести косу. Онда обоје зуре једно у друго.

СЕРЂО: Види, овако, сигурно те не бих истерао из кре-
вета. То сигурно.

МИНА: Кретену. (Пауза.) Хвала ти.

 СЕРЂО климне МИНИ, онда положи џак са песком на 
свој кревет као јастук и легне на њега и затвори очи. 

Он се јако тресе. МИНА га гледа како се тресе. Онда 
она подигне бурку и приближи се СЕРЂУ. Гледа доле 
у СЕРЂА. Онда полако спушта бурку преко СЕРЂА, 
потпуно га прекрије, као покров. СЕРЂО престане 
да се тресе и остане мирно да лежи.

 МИНА се врати до ‘њеног’ џака са песком. Нежно га 
гурка ногом. Нема знакова живота. МИНА гледа око 
себе, угледа кофер. Смирено, сигурно га подигне, осећа 
како добро леже у њену руку. Онда она стане на џак 
са песком, прислони кофер на груди, спрема се за своје 
путовање. Затвара очи. Певуши јасно, чисто мело-
дију песмице коју је певушила раније. 

 Онда одједном МИНА отвори очи, више не певуши 
него гледа право у публику. Затамњење.

КРАЈ 

Из представе Ништа тако хладно
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пише > мр Наташа Миловић

Велике и хладне игре  
са малим људима
Белешка о драми Ништа тако хладно  
(No such cold thing) Наоми Валас

Где ми је тело?
АЛИЈА покаже на средњи џак песка.
То сам ја?

О пРОЈЕКТУ ВЕЛИКА ИГРА У ОКВИРУ КОГ ЈЕ 
НАСТАЛА ДРАМА НАОМИ ВАЛАС

Д рама Наоми Валас Ништа тако хладно/Naomi 
Wallace, No Such Cold Thing, објављена је и изве-
дена у оквиру пројекта Велика игра (The Great 

Game) у лондонском позоришту Трицикл (Trycicle). 
Истоимена антологија објављена је у издању Оберо-
на (Oberon Books, 2010) и приређена је на следећи 
начин: ПРВИ ДЕО носи назив Инвазије и независност 
1842–1930/Invasions and Independence 1842–1930, који 
чине четири драме: Повечерје на капијама Џалалабада/
Bugles at the Gates of Jalalabad писца Стивена Џефрија 
(Stephen Jefreys), Дурандова линија/Durand’s Line Рона 

Хачинсона (Ron Hutchinson), Кампања/Campign писца 
и редитеља Амита Гупте (Amit Gupta), Дошло је вре-
ме/Now is the Time, Џоја Вилкинсона (Joy Wilkinson); 
ДРУГИ ДЕО носи назив Комунизам, Муџахедини и Та-
либани 1979–1996/ Communism, The Mujahideen and The 
Taliban 1979–1996, а драме су: Црне лале/Black Tulips 
Дејвида Грега (David Greig), Дрва за огрев/Wood for the 
Fire Лија Блесинга (Lee Blessing), Мини-сукње Кабула/
Miniskirts of Kabul Дејвида Едгара (David Edgar) и Кабул-
ски лав/The Lion of Kabul Колина Тивена (Colin Teevan); 
ТРЕЋИ ДЕО носи назив Подношење слободе 1996–2010/
Enduring Freedom 1996–2010 и сачињавају га следећи 
наслови: Мед/Honey Бена Окрента (Ben Ockrent), Ноћ 
је најтамнија пред свитање/The Night is Darkest Before 
the Dawn списатељице Еби Морган (Abi Morgan), На 
страни анђела/On the Side of the Angels, Ричарда Бина 
(Richard Bean), Звездани покров/Canopy of Stars, Сајмо-
на Стивенса (Simon Stephens) и драма коју објављује-
мо Ништа тако хладно Наоми Валас.
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О ДРАМСКОЈ СпИСАТЕљИцИ НАОМИ ВАЛАС

Наоми Валас је драмска списатељица из Кентаки-
ја. Њени комади су извођени у Уједињеном Краљевст-
ву, Европи, САД и на Средњем истоку – укључујући и 
комаде У срцу Америке/In the Heart of America, Град по-
коља/Slaughter City, Резервна бува/One Flea Spare, Желез-
нички мост код Поуп Лик Крика/The Trestle at Pope Lick 
Creek, Ствари изгубљеног времена/Things of Dry Hours, 
Карта грознице: три визије Средњег истока, The Fever 
Chart: Three Visions of the Middle East, И ја и тишина/
And I and Silence, Тешко невреме на бродској забави/The 
Hard Weather Boating Party, Течна равница/The Liquid 
Plain. Адаптирала је роман Вилијама Вартона (William 
Wharton) Птичица/Birdy који је извођен у Лондону. У 
2009. години комад Резервна бува уврштен је у стал-
ни репертоар француског националног театра Коме-
ди франсез. Само два америчка писца доживела су да 
буду на репертоару овог позоришта у последњих 300 
година; први је био Тенеси Вилијамс. Филмови: Пси 
са травњака/Lawn Dogs, Момци рата/The War Boys, 
Летење на слепо/Flying Blind (коаутор са Брус Мекло-
дом (Bruce-McLeod). Награде: Награда “Сузан Смит 
Блекберн” (Susan Smith Blackburn) (два пута), Награ-
да “Џозеф Кеселринг” (Joseph Kesselring Prize), за-
тим Fellowship of Southern Writers Drama Award, Оби 
награда (Obie Award), и Хортон-Фут награда (Horton-
Foote Award) за перспективног америчког новог драм-
ског писца 2012. године. Корисница је фондације Мек 
Артур и Националне дотације за уметнички развој. У 
2013. години Валасова је примила Виндам-Кембел на-
граду за драму. 

* * *
Као и све друге драме пројекта Велика игра и 

драма Ништа тако хладно смештена je у Авганистан 
(мало после САР Азије, могуће на ивици пустиње, близу 
Кабула), уз прецизну временску одредницу (Јесен 2001). 
Јасно је да се радња одвија током интервенција САД-а у 

Авганистану против Талибана, због напада на Светски 
трговински центар и да је реч о фази тзв. “рата против 
тероризма”. Да бисмо разумели контекст земље под оп-
садом пуних 30 година, направићемо пресек догађаја 
како би нам фаза о којој је реч у драми била јаснија.

Ратно стање у Авганистану је у континуитету већ 
тридесет година, а последњи мало дужи мирнији пери-
од био је за време владавине Мухамеда Захира Шаха, 
током педесетих и шездесетих година прошлог века. 
Тада је Авганистан био отворен и умерено се спрово-
дила модернизација, жене нису морале да се покри-
вају итд. Након пуча 1973. године Авганистан је постао 
република а убрзо, већ осамдесетих, нови режим по-
зива Совјетски Савез да уђе и помогне модернизацију 
ове земље: изградња инфраструктуре путева, школа 
и болница, градова итд. О томе сазнајемо и из драме 
Дејвида Грега Минисукње Кабула, у којој главни лик, 
последњи социјалистички председник Мохамед Наџи-
булах у интервјуу открива како је социјалистичка идеја 
планирана да се спроведе, али и зашто није успела. Ав-
ганистан је увек имао проблеме због своје геостратешке 
позиције, тј. вековима је предмет сукоба великих сила. 
Сједињене Америчке Државе су, као што то откривају 
многе драме у овој антологији, наоружавале Муџахе-
дине да се боре против Совјета. Талибани су постали 
од једне религиозно-фанатичне фракције Муџахедина. 
Након одласка совјетске армије, од деведесетих годи-
на је на власти талибански режим, вративши Авгани-
стан у средњи век. Код нас је познат само делић ових 
догађаја и то путем романа Халеда Хосеинија (Ловац 
на змајеве и 1000 чудесних сунаца). Одговор драмских 
писаца који не окрећу главу од удаљених места је и 
антологија Велика игра1). 

Валасова је за свој комад изабрала младе ликове-ду-
хове као гласноговорнике жртава са обе стране (авгани-
станске и америчке). Она показује како су млади увучени 

1) Велика игра је назив за период с краја 19. века када је Авганистан 
био тампон држава између играча Британске Индије и Руске импе-
рије. Извор: Википедија
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у ратне игре (амерички маринац Серђо), с једне стране 
и две сестре (Мина и Алија, тинејџеке) које су, родивши 
се на ратном попришту, принуђене да буду играчи који 
свакако губе у таквој игри. Девојчице у пубертету Ми-
на и Алија живе у рату сањарећи о мирнодопском жи-
воту на Западу, о томе како ће побећи у Британију и 
тамо завршити школе не би ли се једног дана вратиле 
и имале права да се баве чиме желе. Њихова мајка била 
је професорка књижевности, па отуд и љубав једне од 
сестара према стиховима марксистичког песника Фа-
иза. Под оштрим шеријатским законима талибанске 
страховладе, женама су ускраћена готово сва права, 
укључујући и право на описмењавање (сестре не смеју да 
читају, морају да носе бурке, не смеју да гледају мушкар-
це у очи нити да им виде гола стопала). Сазнајемо да 
је батинање жена уобичајено и да су њиховој другарици 
Талибани избили пар предњих зуба (карактеристичан 
опис људи без предњих зуба проналазимо и у роману Ло-
вац на змајеве Халеда Хосеинија). 

Сукоб око наводног одласка једне сестре са оцем 
на школовање у Енглеску и идеја о пребацивању мајке 
и друге сестре чини привид смера у коме драма треба 
да иде – јунакиње нити су игде отишле, нити ће икада 
моћи да сањају о спасу, па овај поступак служи само да 
покаже до које мере је неиздржив живот становништва 
и о чему сви маштају (да побегну у Европу). 

До појаве Серђа, америчког маринца латино по-
рекла, читава сестринска тирада и задиркивање Мине 
да је “јеж” због бодљи на леђима (можда бубуљице), 
уводи нас у универзални свет младих и доба опседну-
тости физичким изгледом, допадањем, наивним и не-
виним сновима. И на местима као што је Авганистан 
данас, млади о нечему сањају. Тачка напада у овом 
комаду је Серђо који се буди “из сна” и верује да је у 
родном Гарију, држави Индијана, убеђен да се, након 
ноћне пијанке, пробудио у соби са две девојке с којима 
је имао one-night stand. Сваки лик је у својим мислима 
негде другде, на жељеном месту, у “вољеном просто-
ру” (за сестре то је Лондон, а за маринца његов мали 

родни град у Америци). Сестре упозоравају младића 
да није у Индијани и да је он у њиховој кући, а не оне 
у његовој, пошто их он све време тера да изађу кроз 
прозор да га мама не би затекла са њима (једино што 
га буни је обојен прозор, један од талибанских намета 
над женама). Метафорично САД долази да “гостује” и 
решава проблеме у туђим кућама, иако то нико други 
не доживљава тако. Серђо чак и “мири” сестре у јед-
ном тренутку да би их лакше избацио, што је исто та-
ко занимљив поступак за даља, луциднија читања овог 
дела. Серђо апсолутно не доводи у питање насиље које 
треба да спроведе у некој земљи да би био потребан 
сопственој.

Наоми Валас о игнорантском ставу својих сугра-
ђана (и који су налик Серђу), кад је рат у питању, ка -
же следеће: 

Шта би могло да буде интимније или личније него 
чињеница да устајемо ујутру, пољубимо ближње, одемо 
на посао, вратимо се кући, платимо наше порезе – и 
ти порези нашег дневног рада се употребе за убијање 
тебе, тебе и тебе, а ја никад нисам видела твоје лице 
нити знала твоје име2).

Један такав, пореским новцем плаћен хитац у 
драми Ништа тако хладно, завршио је у врату про-
тагонисткиње Мине. Јасна је намера ауторке да ука-
же на везу између милитаризма и школе: за Серђа је 
одлазак у рат значио бесплатну школарину, а Алија и 
Мина кроз школовање у Европи виде излаз из рата. 

СЕРЂО: Пази шта причаш. Ја сам своје одслужио. Добио 
сам одликовање кад сам извукао ортака усред паљбе. 

МИНА: Није требало да изгубиш чизме. То је малер. 

СЕРЂО: Срање.

МИНА: Зар ти се не свиђа да будеш војник?

2) Naomi Wallace, ‘On Writing as Transgression‘, American Theatre, Janu-
ary, 2008.
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СЕРЂО: Нисам то рекао. Војска ми плаћа да завршим 
школу. Почео сам прошле недеље. Дупе би им по-
лизао кад би им нестало тоалет папира. 

Сличним парадоксом да се војевањем завређује 
бесплатно образовање бави се и Тим Прајс (Tim Price) 
у драми Radikalization of Breadly Manning, која је прог-
лашена за најзначајније драмско остварење 2013. го-
дине у Великој Британији (ту драму играју тинејџери 
у школама и дебатују о маринцу Менингу који је про-
следио информације Викиликсу и због тога добио 35 
година затвора). 

Сестре током драме уводе Серђа у чињенице о 
којима он мало зна: нпр. да њихова породица не тргује 
више наровима (Авганистан је познат по овом воћу) и 
да су чешће биле гладне него уплашене (познато је да 
од глади престаје да се осећа страх). Ови не много фо-
кусирани ламенти ликова говоре о мутним сећањима 
на период пре Талибана, но сво одгађање да се при-
зна садашње стање (прича о вези са прошлошћу или 
жељама за будућност) су одбрамбени механизми од 
прихватања смрти. Постепено, током комада сви ли-
кови схватају да не припадају свету живих (џакови су 
њихова тела, а појавност у људском облику за публи-
ку је надреална). Серђо последњи прихвата ту чиње-
ницу, но и Мини је тешко да се помири са ситуацијом: 

АЛИЈА: Да. Баш сада сам прекривена прљавштином и 
муљем на дну бунара и умирем. А моја сестра Ми-
на је у дворишту и она исто умире. А ти лежиш на 
путу и Кубрик, Тони и Мајк се нагињу над тобом и 
ти исто тако умиреш. 

СЕРЂО (Силовито.): Не. Нема шансе. Ја сам у кревету.

АЛИЈА (Слеже раменима.): Мислим да смо се затекли 
једно другом на… 

СЕРЂО (Прекида је.): Ја сам у кревету и моја мама пра-
ви прженице у кухињи и осећам како миришу на-
гореле ивице онако баш како ја волим.

 АЛИЈА почиње да се смеје. Смеје се и смеје. Онда по-
казује на највећи џак песка.

 А ја сам у пиџами. Ја сам у пиџами. (Виче.) Јебо-
те ја сам у пиџами и код куће. У Гарију, Индијана. 
Вратио сам се кући!

 Сада сви стоје у тишини пар момената. АЛИЈА само 
зури у СЕРЂА док он не скрене поглед у другу страну. 
Сада схвата да није стигао кући.

МИНА (Тихо.): Извини што ово говорим али ти си једна 
лажљивица. Ја сам отишла у Енглеску. Изучавала 
сам Фаиза Ахмеда Фаиза. 

АЛИЈА: Ниси ти отишла у Енглеску. Ми чак и не зна-
мо енглески. 

МИНА: Али сада причамо на енглеском.

АЛИЈА: Да. Отац и мајка би се одушевили. 

МИНА: Отац нас чека на аеродрому. Вратили смо се по 
тебе. Идемо на факултет!

АЛИЈА: Никад нисмо отишли из села.

МИНА: Али чека нас такси.

АЛИЈА: Нема таксија.

Нема, наравно, таксија, зато што се избеглице 
обично превозе у цистернама и на том путу неки и не 
преживе. 

Као што је у једном од својих последњих преда-
вања истакао историчар и драмски писац Хауард Зин 
(чији је Наоми Валас велики поштовалац), сваки рат је 
против све деце. Алија, млађа сестра је, пруживши от-
пор наредби маринаца да се построје, почела да бежи 
и том приликом је скочила у бунар. Бунар је симбол 
сасушеног живота у Авганистану: тамо често нема во-
де, отуд прецизна назнака да је у барици од 8 цм Алија 
могла само да погине, уместо да пад ублажи дубина 
воде. Војничке чизме без којих је, стајући на мину, 
остао Серђо, симбол су рата – оне су супротстављене 
Фаизовој поезији или иронично поеми “Цвет” Џорџа 
Херберта по чијем стиху је и назван комад. Поетски 
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амалгам пакистанског левичара Фаиза и свештеника 
Херберта из 17. века супротстављен је рату, зато што 
рат не мари за поезију, због чега ни један “стан” (ме-
сто) није више “башта” (алузија на Хербертов поглед 
на свет као башту). 

Слично, када се главни јунак у роману Ловац на 
змајеве сусреће с просјаком, он схвата да је педесе-
тих година то био универзитетски професор књижев-
ности, колега његове покојне мајке и да их је спајала 
поезија коју су волели. Поезија је тада имала смисла, 
нарови су обилато расли, Кабул се развијао, а уместо 
звука бомби деца су ослушкивала ветар да би вежба-
ла лов на змајеве од папира. Истина, ни под шаховс-
ким режимом није свима “цветало” – постојале су ог-
ромне дискриминације шиитске мањине Хазара. Они 
су могли да буду само слуге и нису смели да се мешају 
са Паштунима/Авганима. Комплексност ситуације у 
овој земљи сваким новим читањем неког дела који же-
ли да расветли ситуацију и ратну судбину места/људи, 
даје нам увид у горак коктел религије и политике који 
је разорио земљу током тридесет година насиља о че-
му је реч у свим драмама Велике игре као и у драми 
Наоми Валас. Као што и Хосеини користи детињство 
да би описао рат и мир у Авганистану и Наоми Валас 
гради дискурс својих ликова преко сазнања о природи 
младалачког доба. Као одговорни интелектуалац она 
размишља о месту (“стан”) које јој је ван реалног до-
машаја, но она га вешто повезује са искуствима места 
где она живи (и одакле долази млади Серђо). 

Закључак је да су у неком другачијем свету ови 
млади људи могли да се упознају и на другачији начин. 
Мина, на пример, типично за њене године, инсистира 
да Серђо, пре него што се растану (ишчезну), проко-
ментарише њен физички изглед и изглед њене сестре. 
И то јесте младалачки аутентично.

Валас даје глас мртвима, оним мртвима који, и 
када су били живи, били су људи са дна, у рату погод-
ни да буду топовско месо. Употреба духова у драми је 
честа стратегија фикције унутар фикције. Наоми Валас 

их користи и у другим комадима, но у драми Ништа 
тако хладно je интересантно да добар део комада, ду-
хови, као и публика, нису свесни да су духови, и онда је 
фикција унутар фикције појачана сновима у којима се 
ликови буде, али су и то реалности изван свести (време 
између живота и смрти). У новијој драмској литерату-
ри сличну “несвесност” сусрећемо и код ангажованог 
писца Тонија Кушнера, иначе професора Наоми Валас, 
који је у нашој позоришној средини познат по комадима 
Кабул (Народно позориште) и Анђели у Америци/Angels 
in America (Београдско драмско позориште); нпр. у ок-
виру Пет кратких комада (Tоny Kushner, 5 act play) 
који су извођени у позоришту Трицикл на Клибурну 
2010. године, у првом чину сусрећемо се са краљицом 
Албаније (којој је Хитлер поклонио велику кабриолет 
лимузину на шта је она поносна), но до самог краја она 
не схвата да је мртва и да је за њу смрт могућа. Са дру-
ге стране у петом чину, попут инкарнације краљице из 
првог дела, супруга Џорџа Буша јуниора сматра да су 
свој деци потребне бајке, те их зато она пред спавање 
прича ирачкој мртвој деци, остајући у уверењу да је то 
“морални” чин. У тексту Трећа криза (The third Crisis), 
британски антиратни драмски писац, неко ко негује 
култ комада за младе, Едвард Бонд, и користи духове 
(Лир, На унутрашњем мору, Црвени црни и неуки итд.), 
анализира натприродне појаве у драмама. Он сматра 
да су духови драмски апсолути зато што публици пре-
дочавају – истину. Оно што је психотично стање лика 
(Магбет или Хамлет, на пример), публици даје прилику 
да се доведе разуму: ликови духова су за друге ликове 
одраз њихових психоза, али су агенти душевног здравља 
публике, сматра Бонд. Споменимо и нобеловку Тони 
Морисон која у својој драми Дездемона у једном слич-
ном окружењу света мртвих “организује” сусрет Отела 
и Дездемоне или Артура Милера који користи утвару 
брата у Смрти трговачког путника, те Наш град, Тор-
тона Вајлдера, од наших писаца Љубомир Симовић у 
Чуду у Шаргану итд. 
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Разговарала > Оливера Милошевић

Интервју: Лав Додин

Сећање на клаустрофобију

Л ав Додин је легенда европског позоришта. Вели-
ка је част бити његов гост у Санкт Петербургу и 
његовом Малом драмском театру, на представи, 

а затим и на свечаној вечери за госте, представнике 
позоришта, члановe Европске уније театара, чији је 
почасни председник Додин. Прилика да се види како 
сада ради, да се са њим разговара о позоришту и живо-
ту и да се подсетимо на његова велика дела. Времена 
за више није било, сви су те вечери желели да буду са 
Додином, свима је желео да удовољи. Мени је то била 
довољна инспирација за овај текст.

У Рубинштајновој улици у Санкт Петербургу, 
надомак Невског проспекта је Мали драмски театар, 
позоришна лабораторија Лава Додина, редитеља који 
је одмах након пада гвоздене завесе руско позориште 
повео у освајање европских сцена. Тајна његовог ус-
пеха није само у методу рада који примењује већ и у 
ансамблу. Од како је у рад позоришта, средином осам-
десетих, укључио најбоље студенте глуме Позоришног 
института из Санкт Петербурга, настало је нешто са-
свим ново у позоришној уметности. Ступила је на сце-
ну једна нова генерација глумаца који граде другачији 
сценски језик, заснован на заједничком раду.

У скромном простору Малог драмског театра, 
којем са високог стропа у фоајеу осећај раскоши даје 
велики старински кристални лустер, Додин прича о 
историји овог позоришта:

“Мали драмски театар је млада позоришна кућа. 
Он и ја смо такорећи вршњаци. Основан је 1944, након 
опсаде Лењинграда. У граду није било позоришта, па 
је одлучено да се оснује један мали театар који би за-
довољио културне потребе града. У почетку је то било 
гостујуће позориште. Прву представу у њему сам по-
ставио 1974. године. Након тога сам у Малом театру 
гостовао са још много представа а 1983. понудили су 
ми стално место директора, на ком сам, ето, до да-
нашњих дана. У протеклих тридесет година овај театар 
је растао и развијао се као нова позоришна кућа. Са 
мном у њему раде генерације мојих ученика. Стога и 
није необично што је у питању један сложан ансамбл, 
вођен истим идејама и истим принципима.”

Прва представа у Малом драмском театру коју 
Додин режира 1974. године су Разбојници Карола Ча-
пека. Оригинални приступ и сценски израз одмах је 
запазила и публика и критика. Затим ради Тетовира-
ну ружу Тенесија Вилијамса 1977, Живот и заборав Ва-
лентина Распућина 1979...

Многе представе настале у овом позоришту у До-
диновој режији важне су за историју руског и европ-
ског позоришта. Представа Браћа и сестре, на пример. 
Настала је осамдесетих, по роману Фјодора Абрамова. 
Својеврсна је слика руског села у време Брежњева. У 
њој су уцртани трагови који воде до садашњице. Реч је 
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о распаду људских односа који су у исто време били и 
слика друштвене структуре тадашње Русије.

Била је то сага о сибирској породици Абрамов. 
Додин ју је припремао тако што је водио своју трупу 
на дуге боравке у забачена руска села, разбијајући та-
буе и званична ћутања, износећи у јавност, на изузетан 
уметнички начин, недела совјетског диктатор ског ре-
жима, од послератних до седамдесетих година прошлог 
века. Његове представе најављују совјетску гласност 
која ће се завршити перестројком и друштвеним про-
менама у Русији. Представа Браћа и сестре је рађена 
у традицији руског театра, са перфектном усклађено-
шћу и пуно маште на једноставној, а изузетној сцени. 
За двадесет година постојања пропутовала је целу Ев-
ропу, била приказана у Сједињеним Државама и Јапа-
ну, добила бројне награде свуда по свету. Следе Звезде 
на јутарњем небу Александра Галина, за коју су деве-

десетих добили награду “Лоренс Оливије” за најбољи 
страни наступ у Лондону, или Ђаволи, представа на-
стала на основу прозе Достојевског. Да мае стро Додин 
не влада савршено само традиционалним театром, по-
казује почетком деведесетих представом Гаудеамус и на 
најбољи начин потврђује следећом, Клаустрофобијом. 
Ако је представа Гаудеамус била манифест перестројке, 
неодољиве суровости и хумора и нове младе енергије, 
Клаустрофобија је њена надоградња. За Гаудеамус До-
дин окупља своје студенте, 27 младих глумаца. Имају 
тада између 20 и 30 година. Преносе осећања поновног 
открића Русије. Узалуд се руше зидови, узалуд њихо-
ва земља отвара границе – остају насиље, беда, сиро-
маштво, понижени грађани, сећање на оно шта су до 
тада живели... Гаудеамус је велики кабаре совјетикус 
у који Додин позива Кафку, Брела, Битлсе и Фелинија 
и где се на ужету за сушење веша у исто време љуљају 
један обешени човек и један концертни клавир. Весе-
ла представа Гаудеамус (Радујмо се) деловала је као 
песма очајања. Са истим глумцима ради и Клаустро-
фобију. У њој истражују страх од затворености у којој 
су били, страх од онога кроз шта су прошли, али и од 
оног што стоји пред њима. У њој је уметност пре свега, 
а затим истина. Говори о осећањима и сећањима у Ру-
сији након перестројке. Нема више црвене петокраке. 
Клаустрофобија је бела представа. Бела као снег, као 
бели балет, као клиника и сала за аутопсије, као праз-
на страница, као завесе не прозорима учионице 319 
Позоришног института у Санкт Петербургу где трупа 
проналази своје двојнике. Дело је било инспирисано 
савременом руском прозом деведесетих, делима Улиц-
ке, Сорокина и Јерофејева.

Београдска публика је Додиново позориште ви-
дела на 29. Битефу, 1995. Његову Клаустрофобију, јед-
ну од најзначајнијих представа коју смо икада видели 
на овом фестивалу. У њој је 27 младих демонстрира-
ло врхунска достигнућа глумачких импровизација, 
савршено владање различитим жанровима, епохама, 
музиком, игром. 

Лав Додин
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Представа Клаустрофобија је велика импровиза-
ција на задату тему и све на шта она асоцира. О томе 
како свако има своју клаустрофобију, о клаустрофобији 
коју изазива огромно руско пространство, клаустро-
фобији званој национализам, историјским и личним 
клаустрофобијама којима је склон сваки човек. Али 
ту је и вера да уметност пружа могућност да се прева-
зиђу све клаустрофобије. Она је преиспитивала про-
шлост, каже Додин:

“Не одбацује се прошлост тек тако. Може се она 
звати и комунизмом, али то је моја прошлост. Про-
шлост моје мајке и мог оца. Ја сам био део тог ужас-
ног живота који желим да превазиђем, али то је био 
мој живот. Ја сам као Лопахин код Чехова који продаје 
вишњик и пати због његовог нестанка јер, ту је рођен.

Наше позориште је сачувало свој идентитет. Имам 
осећај као да живимо на острву, као ликови у Вишњику 
који мало боље осећају шта се око њих дешава.”

Клаустрофобија је кореографско-позоришна ат-
ракција на теме слободних асоцијација актуелног тре-
нутка. Обрачун са прелазном епохом. Говори о Русији 
после пуча 1990. – ново време, нове форме, нове не-
уреозе и слобода да се о свему критички промишља. 
Додинови ученици имали су могућност да се ослоне 
на индивидуална искуства стечена приликом многих 
гостовања по западним земљама када се затворени 
простор за њих први пут отворио. Представа је снажног 
импровизаторског карактера, укроћена јаком вољом за 
формом. Резултат је перфекција естетске форме која 
је пре свега музикална – наизменично брза и спора, 
гласна и тиха, пародијски оштра и иронично лирична. 
Делује као позоришна симфонија састављена од тон-
ских колажа Моцарта, Скрјабина и Шостаковича, ва-
шарске музике, диксиленда и Едит Пјаф. Глумци у њој 
су врхунски и свестрано образовани – они су и глумци 
и певачи и музичари, акробате, плесачи, гимнастича-
ри и кловнови. Делују индивидуално и заједно, много-
страно, животно. Тумаче унутрашњи и спољашњи свет, 
прошлост, садашњост и будућност. Представа настоји 

да обухвати животни дух санктпетербуршке младежи. 
Њен страх од затворености у навикама, конвенцијама, 
идеологијама. Полазећи од импровизација заснованих 
на њиховом животу у Русији Бориса Јељцина, студенти 
Лава Додина у Клаустрофобији граде спектакл – ревију 
сачињену од десет невероватних сцена. Бела сценогра-
фија је препуна јаке, блештаве светлости. Анализи-
рају се ситуације оштрицом бритког скалпела. Додин 
од својих глумаца захтева немогуће и они то постижу.

Форма је та која хаотични колаж Клаустрофобије 
уздиже до врхунске уметности.

“То је, пре свега, био истраживачки рад, сећа се 
Додин. Анализа коју смо најпре радили за нас и ради 
нас као људска бића и позоришне уметнике. Било шта 
да жели да изрази, уметник мора тежити формалном 
савршенству. Сваки вид живота, и онај најцрњи има 
сопствену лепоту. У овој представи било је важно то 
тражење лепоте. Мислим да је естетско истраживање 
у уметности једина ствар која се може супротставити 
мраку, једина која може да изроди наду.”

Представе позоришта Лава Додина виђене су у 
свим деловима света. Гостовале су у више од 60 гра-
дова, на свим континентима. Средином 1994. отварају 
руску сезону у Паризу. Током три месеца изводе се две 
премијере – Клаустрофобија и Вишњик и играју три 
представе са репертоара – Гаудеамус, Браћа и сестре 
и Звезде на јутарњем небу. Луис Паскал, тада дирек-
тор театра Одеон са глумцима Малог драмског театра 
ради Роберта Цука Бернар-Мари Колтеса. Премијера 
је у Санкт Петербургу и Паризу. Обдарени талентом, 
савршеним говором и телима спремним на све, До-
динови глумци освајају Париз и на до тада невиђен 
начин причају историју Русије и њен одјек на младе 
људе. Пет стотина хиљада гледалаца широм Европе 
видело је деведесетих представе Лaва Додина и њего-
вих глумаца – студената. Додин тада добија француски 
орден официра књижевности и уметности. Двехиља-
дите године Унија европских позоришта, у име Саве-
та Европе, додељује му Награду за животно дело. Он, 
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међутим, увек истиче свој ансамбл као лабораторију 
из које настају изузетна дела.

“Мали драмски театар је данас једно од највећих 
и најзначајнијих позоришта у Санкт Петербургу, Русији 
али и у Европи. Трудимо се да се што више развијамо 
и напредујемо јер је наш рад заснован искључиво на 
једном принципу, а то је да непрестано учимо једни од 
других, како о људској природи, тако и о недостижном 
савршенству”, каже Додин.

У његовом позоришту тренутно има 56 глумаца. 
Уз редовно играње представа са репертоара и проба 
нових, за све глумце обавезне су и свакодневне вежбе 
сценског говора, покрета, плеса и певања.

“У Малом драмском театру глумци су углавном 
моји ученици. Некима који и сада раде са мном пре-
давао сам још давне 1967. године, а неки су код мене 
дипломирали пре седам година. Ми смо сложан ан-
самбл и трудимо се да једни од других стално учимо.” 

Лав Додин, рођен у Сибиру четрдесетих годи-
на прошлог века, од малих ногу живи у Лењинграду, 
сада Санкт Петербургу. Студирао је у режију овом 
граду код Бориса Зорна, ученика Станиславског и 
Дубровина који је био Мејерхољдов ђак. Радио је у 
Московском художественом театру и Театру Горки у 
Санкт Петербургу. Његов Мали драмски театар једно 
је од најблиставијих позоришта савремене Русије. А 
његова позоришна школа сматра се данас једном од 
најзначајнијих у свету.

Рад на свакој представи почиње од самих глума-
ца, њихових размишљања о текстовима који раде, од 
импровизација које остварују на основу сопствених 
рукописа и окружења.

Од 1969. године Додин предаје на Државној ака-
демији позоришних уметности у Санкт Петербургу. 
Данас је професор и шеф одељења за позоришну ре-
жију. Глумци и редитељи добијају много учећи од њега 
и у самом позоришту. Држи предавања и радионице у 
великим позоришним школама у Европи и Америци, 
а његово позориште нуди праксу младим редитељима 
и глумцима из Америке, Велике Британије, Немачке, 

Француске, Италије, Швајцарске, Финске, Шпаније, 
Мађарске и скандинавских земаља. Тако, кажу стручња-
ци, образује глумце и редитеље будућности. На питање 
да ли има и који је његов систем рада, одговара:

“Не знам да ли имам неки особен систем рада. 
Знања сам стицао код ученика чувеног Станислав-
ског, али и код Мејерхољдових следбеника. Преда-
вачи су ми били и многи други истакнути редитељи 
– Питер Брук, Ђорђо Стрелер и други. Највише сам 
сазревао и учио гледајући њихове представе. На 
крају, свако од нас оно научено сажме у целину раз-
вијајући тако особен начин рада, али мислим да су 
на мој метод највише утицали моји учитељи и они 
који су њих подучавали.”

Питам га како живи. Какве су његове мисли. Од-
говара кратко:

“То питање себи постављам свакодневно. Мени је 
позориште прозор кроз који посматрам и свој живот и 
своје мисли. Оно дозвољава да кажете све што мисли-
те и пружа могућност да се изразите из дубине бића. 
Омогућава нам да останемо верни себи.”

На традицији унутрашње истине коју је истра-
живао Станиславски и формалистичке животности 
Мејерхољда, настао је специфичан израз Лава Доди-
на. Са несмањеним ентузијазмом и данас ради у свом 
позоришту. Радо се сећа Битефа, награда које је по-
нео са тог фестивала и, како каже, изузетне публике. 
Снажан утисак оставља сусрет са овим једноставним 
човеком и његовим импресивним позоришним делом. 
Додиново позориште носи идеју живе, усправне, свес-
не и уметнички супериорне Русије.

Гледали смо те вечери у Малом драмском те-
атру представу Љубав и сплетка коју је по Шилеро-
вом комаду режирао Лав Додин. Овим делом пружио 
нам је одговор на питање зашто је савременом свету 
потребна драмска уметност. Његова ученица, маес-
трална Ксенија Рапопорт, за улогу Леди Милфорд те 
вечери је добила Награду “Станиславски” за најбољу 
глумицу Русије у овој сезони. Додин је у свему ужи-
вао. И ми са њим.
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пише > Анастазија Ким

Лав Додин: новија историја
Избор и превод с руског > Зоран Ђерић

УВОД

Т ек када је напунио 36 година, Лав Додин је добио 
стабилан посао – прилику да постави представу 
са сталном групом глумаца, да изгради и спрово-

де своје креативне планове. Од тренутка пријема ди-
пломе редитеља, на лењинградском Државном инсти-
туту за позориште, музику и филм, имао је само осам 
(осам!) сопствених режија у различитим позориштима. 
Чињеница да је он талентован млади редитељ и тајна 
звезда за оне који “разумеју” постала је јасна већ од 
првих проба комада Његови људи су одбројани Алексан-
дра Н. Островског, у Позоришту младих (ТЮЗ), 1973. 
и Разбојника Карела Чапека, у Малом драмском теа-
тру (МДТ), 1974. 

Поред представа-романа Георгија Товстоного-
ва, постојало је и даље прилично живо позориште (од 
Позоришта “Ленсовјет”, Игора Владимирова до Теа-
тра музичке комедије, са првим домаћим мјузиклима 
Владимира Воробјева). Додинове режије одмах су се 
истицале и биле другачије: људски односи су било тако 
јасно и поуздано приказани, како их пре тога нико није 
приказао на сцени. У то време, у Лењинграду није био 
усвојен такав редитељски несташлук: акција класичних 
представа код Додина изгледала је потпуно непред-
видиво. Седамдесете године биле су конформистичке 

и круто бирократске, период антисовјетских шала и 
емиграције истакнутих интелектуалаца из Совјетског 
Савеза (који су на емиграцију били приморани, као у 
случају Јосифа Бродског и Александра Солжењици-
на). Рад на идеолошком фронту (који је владао у по-
зоришту), могли сте да добијете ако су била испуњена 
три услова: да сте Рус, члан Комунистичке партије и 
да сте спремни да поставите политички коректне тек-
стове било ког уметничког квалитета. Па, најмање два 
од три услова. Додин није испуњавао ни један.

У то време, у професионалним позориштима у 
Лењинграду није било много добрих редитеља: њих су 
спречавали заслужени уметнички директори, због мира 
и стабилности. Исту, незавидну судбину, у Лењингра-
ду, делили су Кама Гинкас, Хенријета Јановска, Петар 
Фоменко, који су безуспешно покушавали да поставе 
своје представе. Сергеја Јурског су после редитељског 
дебија избацили из БДТ. И сви су на крају нашли по-
сао у Москви. Додин је био лишен шансе да поставља 
ауторске представе и тако је почео да ради у тиму. Он 
је одавно био “студијски” човек. Од детињства, дечак 
из образоване породице, али не у вези са уметношћу, 
журио би после школе у   Позориште омладинског ства-
ралаштва, при Палати пионира. То је било креативно 
место захваљујући дивном наставнику Матвеју Дубро-
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вину из њега су изашли многи од оних које данас 
видимо на сцени. Затим је Лав учио у ЛГИТМиКе, 
у класи професора Бориса Зона, где је студирао 
режију, а глуму код професора – Наталије Тења-
кове, Леонида Мозговоја, Олге Антонове, Виктора 
Костецког и још неколико занимљивих фигура те-
атра и филма. То је била школа прве класе, јер је 
Зон био један од следбеника Станиславског који су 
превазишли схематизам “система” глумачког рада 
кроз етиде, машту, импровизацију. Његова омиље-
на теза: “Ви сте утрли пловни пут. Сада нека брод 
једри на ветру. Баците кормило, не дувајте у једра”. 

пРВО пОГЛАВљЕ: ОД цИРКУСА ДО зВЕзДА

После дипломирања, 1966. године, Додин 
је режирао у Позоришту младих, под вођством 
Зенобија Корогодског и заједно са Бењамином 
Фиљштинским створио је вид дечјег позоришта, 
невероватан за то време – није био поучан, већ за-
баван. Седам година касније, Додину је дато право 
на самосталну ауторску представу. У управи Позо-
ришта младих саставили су реперотар, који би, по 
степену популарности, данас назвали апсолутним 
хитовима: Наш Циркус, Наш Чуковски, Наш, само 
наш (у овом случају, наш – мјузикл). У контексту 
меланхоличних дечјих представа из тих година, 
ове представе изгледале су сасвим западњачки. 
Овде су, узгред, корени чувене студентске предста-
ве завршне године Кацмана–Додина, Ох, звезде, у 
којој су пародирани поп идоли (Маким Леонидов, 
један од учесника изузетно популарног бит кварте-
та “Тајна” – Елвис Присли и Луј Армстронг, Петер 
Семак – Адријано Челентано, Татјана Расказова – 
Миреј Матје и Ала Пугачова). Гомила људи која је 
желела да види ову представу, прекрила је Мохову 
улицу, тако да их је морала задржавати полиција. 
Студенти су научили да улазе у зграду Школског 
позоришта кроз галерије које су биле затворене за 
пролаз из унутрашњости факултета. 

Ксенија Рапопорт | Данила Козловски | Јелизавета Бојарска
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То су биле јагоде, а цвеће је било 1970-их годи-
на у Позоришту младих. Додин који је био у управи, у 
то време, са уметницима: Ирином Соколовом, Олгом 
Волковом, Георгијем Тараторкином, створио је позо-
риште живе акције и живих ликова, које није зависило 
директно од књижевног текста и драмског комада – син-
тетичко позориште игре. Десетогодишњи пут до мисте-
риозних представа, Браћа и сестре и Дом, постављених 
по романима најсветлијег представника “сеоске прозе” 
Федора Абрамова, почиње овде, са широким разуме-
вањем психологије, уз ослобађање од диктата драме, 
са етидама изграђивања акција. 

Године 1970. Лав Додин је ангажован као аси стент 
у ЛГИТМиК. На првој години је студирала Татјана Шес-
такова која је играла у свим Нашим... представама. Од 
тада, више од четрдесет година, они су заједно. Прво 
Додиново наставно искуство било је у класи Зиновија 
Корогодског, а следећи курс на коме је поново био асис-
тент – класа Аркадија Кацмана – променио је живот са-
мог Лава Абрамовича, судбину Малог драмског театра 
и, без икаквог претеривања, окренуо историју руског 
позоришта. Студенти те класе, Сергеј Бехтерев, Игор 
Иванов, Наталија Акимова, Игор Скљар, после неког 
времена чинили су окосницу нове трупе МДТ, која ће 
пропутовати цео свет и постати предмет истраживања у 
позоришним школама. Ова класа дипломирала је 1979. 
легендарном представом Браћа и сестре.

ДРУГО пОГЛАВљЕ: БРАЋА И СЕСТРЕ

Дипломска представа Браћа и сестре коју су игра-
ли у Школском позоришту на Мохотовој улици, имала 
је фантастичан успех – опет је морала да интервенише 
полиција, овај пут на коњима, људи су стајали у редо-
вима за улазнице по целу ноћ. Касније, 1985. године, 
пренели су ову представу у МДТ, не само пренели већ 
и развили до великих сага које су ишле две вечери – 
са новим ликовима и новим микросижеима, са готово 
библијским обимом. Била је на репертоару много го-
дина, показали су је у петнаест земаља широм света и 

сада је, понекад, играју. Од рецензија о њој могуће је 
сачинити књигу.

Успех је објашњаван новим нивоима доживља-
вања истине међу уметницима који су провели не-
ко време међу људима у стварном месту дешавања. 
Додин је организовао експедицију у село Веркола, у 
Архангелском региону, како би актери представе са-
ми искусили природу описану у романима “сељака” 
Абрамова. Овај метод редитељ још увек користи. Док 
су се припремали за постављање романа Василија 
Гросмана, Живот и судбина, 2007. године, уметници 
су отпутовали до бившег логора Гулага код Норилска 
и у Аушвиц/Освјенћим. 

У неулепшаном животу села, током Великог отаџ-
бинског рата, у представи Браћа и сестре није откри-
вен одраз “објективне” историје, већ трагични колаж 
приватних, обичних људских живота, које су уметни-
ци, за позориште необично детаљно, нервозно, лично 
проживљавали. Сценографија није покушавала да “по-
каже сеоску атмосферу” – редитељ је животну уверљи-
вост постигао кроз музику: певану, фолклор, ритуал-
не приказе стварности. Физички идентитет уметника, 
њихову природну прецизност, поред речи, изражавао 
је несвесно драму. Додин је отишао даље од слика ст-
варности што су “као у животу” – дошао је до нивоа 
модерне митологије. 

Развијајући овај позоришни језик, Додин је де-
финисао своју уметност у МДТ. У позадини великог 
успеха прве, студентске верзије Браће и сестара, из 
1980, режирао је у Малом драмском театру наставак 
абрамовског епа, послератни период. Играли су у ње-
му “одрасли” глумци из трупе. Реч је о представи Дом, 
о томе како се распадала сеоска породица. Али, але-
горијски је описао како се распадају природне људске 
везе у друштву у коме нема светла и смисла, где страх 
извлачи из људи окрутност и злобу. Представа је пуште-
на, иако су власти налазиле у Дому клеветање совјетске 
реалности и разматрале начине како да је онемогуће. 
Међутим, позориште је припадало регионалној управи 
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културе и, с једне стране, било је далеко од идеолош-
ке линије фронта, а са друге – у његовом репертоару 
морало је да буде нешто о животу на селу. Па је Дом 
преживео против сваке логике. 

Од 1983. Додин преузима вођење Позоришта мла-
дих и отелотворује одређену идеју руског позоришта, 
која је супротна америчком и европском пројекту спек-
такла. Он гради “театар-дом”, са једним колективом, 
константним режисером-лидером и доследно спро-
вођеним креативним планом.

ТРЕЋЕ пОГЛАВљЕ: КЛАУСТРОфОБИЈА

Лав Додин је довео са собом у Мали драмски те-
атар нову генерацију уметника, која је делила његово 
разумевање непрегледне природе човека. Ова генера-
ција пронашла је разлоге за позоришна истраживања у 
различитим епохама и земљама. Почели су 1986. годи-
не Господаром мува, према роману Вилијама Голдинга, 
наставили представом Гаудеамус, по Сергеју Каледину, 
потом Злим дусима, Достојевског и Клаустрофобијом, 
заснованој на новој руској прози. 

Господар мува који је почињао хипнотишућим 
шумом глумачких гласова, био је ритуал, приказ раз-
очараности звери у човеку. Језик представе заснован 
је на телесности и емоционалном осећају, а сличност 
са животом прекидала се уништавањем садашње при-
роде – живог прасета, сировог меса. Додин и његови 
актери дозволили су себи искрен поглед на свет око 
нас, да видимо у људима животиње и покажемо их. Од 
тада, у представама које је режирао Додин, редовно се 
појављује наго тело (Чевенгур, Комад без наслова, Краљ 
Лир, Живот и судбина), и увек је део филозофске изјаве 
о човеку – телесном и незаштићеном. У руској, наро-
чито у совјетској култури, ова тема увек је била табу, 
због чега је Додин био на удару критичара. 

Заједничка том периоду је и чињеница да је До-
дин постављао на сцену прозу а не драмске комаде: 
одбијао је једноставност структуре, хтео је вишели-
нијност, сложеност слике живота. 

Средином 1980-их, редитељ је такође проверавао 
овај принцип – екстремну психологију, обнаживање сла-
бих тачака својих јунака – у поставкама класика – Гос-
пода Головљеви Салтикова-Шчедрина, са Инокентијем 
Смоктуновским и Кротка Достојевског, са Олегом Бо-
рисовим, у МХТ-у (Московски художествени театар). 

Један део Додиновог живота су поставке у МДТ. 
Други, не мање важан – едукација његовог глумца. У 
почетку је радио са Аркадијем Кацманом (класе из 
1979. и 1983). Затим, 1989. дипломирала је његова 
прва самостална класа, представама Крејслеријана и 
Старац (глумци Алексеј Девотченко, Сергеј Куришев, 
Игор Черневич и други). А у 1995. – нова класа, сад већ 
глумачко-редитељска (Леонид Алимов, Олег Дмитри-
ев, Игор Коњајев, Владимир Селезнев, Артем Ципин), 
чувеним дипломским представама Гаудеамус и Клау-
строфобија. Тако се у МДТ стварала првокласна трупа. 
Међутим, пут до ове трупе, кроз ову школу, подразу-
мевао је не само стицање него и одрицање: да бисте 
постали креативна особа која има право да изађе на 
сцену, открије своју природу и пробуди подсвест гледа-
лаца, потребно је да се разбију сопствене предрасуде, 
већ изграђене прагматичне вредности које управљају 
у свакодневном животу. 

Метод Додинове радионице је магична игра пос-
већених, оних који су прошли неку врсту иницијације. 
То је искуство учења људског живота – физичког, ин-
телектуалног, сензуалног. Да би ушао у улогу, а она 
постала спонтана петоминутна сцена, глумац мора 
прво да уради стотине слободних импровизација и 
етида, у којима ће туђ живот истражити својим ми-
слима и телом.

Са уметницима млађе генерације, најпре у учио-
ници, а потом у позоришту, Додин је 1990-их поста-
вио две представе по савременој руској прози, које су 
откриле гледаоцима раније непознате истине о пост-
совјетском друштву и људској природи: Гаудеамус, по 
роману Сергеја Каледина, 1990. и Клаустрофобија, на 
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основу дела Владимира Сорокина, Венедикта Јеро-
фејева, Људмиле Улицке и Марка Харитонова, 1994. 

Зли дуси, Достојевског, постављени су између 
ових представа, 1994, а пет година касније Чевенгур, 
Андреја Платонова. 

Састављена је тетралогија која детектују стање 
руског друштва од краја XIX до краја XX века: брутал-
ност, уништење морала, нехумана идеологија, психо-
лошки ћорсокак хероја, уз понижавање и увреде људи, 
као друга стране идеје социјализма. 

ЧЕТВРТО пОГЛАВљЕ: зЛАТНИ ВЕК

Прозни период у Додиновом позоришту замењен 
је Чеховом. Транзиција из социјалног романа до класи-
чне представе била је условљена временом трансфор-
мације филозофије позоришта. Простим кретањем 
клатна од једног уметничког поља до другог – од епике 
до драме и од садашњости ка класици. Додин је поста-
вио пет представа, по свим великим комадима Чехо-
ва, а сви различити: Вишњик (1994), Комад без наслова 
(1997), Галеб (2001), Ујка Вања (2003), Три сестре (2010). 

Комад без наслова се издваја из продукција овог 
периода. Овде наглашена психоанализа изражена је 
кроз лакрдију  , театар у театру. Лав Додин, цитирајући 
Мејерхољда, смешта становништво Чеховљевог Плато-
нова на купалиште и уместо да остану у домаћем енте-
ријеру, они леже на песку, изводећи фатална објашњења 
како су се случајно сударили под тушем. Позоришна 
игра код Додина је, у суштини, психолошка. У малом 
фоајеу МДТ баш у то време појавила се биста Чехо-
ва, окружена фотографијама глумаца на зидовима. У 
празном позоришту, када нема публике, сви они гле-
дају на Чехова – симболичну мизансцену. 

У чеховљевском периоду, почетком 2000-их (35 
година после прве режије у МДТ), дошло је на ред при-
знавање посебног места Лава Додина у руском позо-
ришном животу. Крајем 1990-их добио је четири на-
ционалне позоришне награде “Златна маска”, пет град-
ских награда “Златни софит”, награду са именом Г. А. 

Товстоногова за изузетан допринос развоју позориш-
не уметности (2002), Државну награду Русије (2003) и 
московску позоришну награду “Галеб” (2003); године 
2002. Додин је постао уметнички директор и директор 
позоришта у исто време – Малог драмског театра (МДТ). 

Три године је Додин режирао опере у Салцбур-
гу, Фиренци, Амстердаму, Милану и Паризу. У тим 
оперским продукцијама – Електра и Салома Рихарда 
Штрауса, Пикова дама и Мазепа Чајковског, Демон Ру-
бинштајна, Отело Вердија, Леди Магбет Мценског ок-
руга Шостаковича – учествовали су највећи музичари 
епохе: Клаудио Абадо, Мстислав Ростропович, Семјон 
Бичков, Владимир Јуровски. Све његове оперске по-
ставке су трагедије. Све оне имају централни лик који 
у својој смртоносној страсти превазилази уобичајену 
логику човека, зато су позвали певаче који су били у 
стању да буду психолошки уверљиви. За то време, у 
Мали драмски театар дошла је нова генерација реди-
теља – Додинових студената. Од 1998. године уведен 
је “Фестивал редитељских дебија”. За њега позориште 
отвара Камерну сцену (коначно избацивши из сусед-
не зграде робни магазин).

зАКљУЧАК

Лав Додин је постао фигура која представља ру-
ско позориште у Европи а европско позориште у Ру-
сији. Под његовим уметничким руководством, у новем-
бру 2013. у Санкт Петербургу је одржан Први зимски 
међународни позоришни фестивал. Додин је успео да 
доведе најактуелније савремене позоришне редитеље 
из Европе: од Томаса Остермајера до Питера Брука, 
да прикажу најинтересантније примере сценске прак-
се овог тренутка. Узгред, није их било лако убедити, 
због актуелних проблема с толеранцијама у руском 
друштву. Али дошли су. 

Додин се не плаши конкуренције, он се осећа 
одлично у контексту најбољег и иновативног театра. 

преузето са сајта: 
http://www.sobaka.ru/oldmagazine/glavnoe/20783
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Разговарала > мр Наташа Миловић

Интервју: др Милена Драгићевић Шешић 

Алтернатива је увек  
“глас будућности”  
– док је алтернатива...

П редајете менаџмент у култури на Факултету 
драмских уметности, али сте своје академ-
ске хоризонте проширили и сада сте стално 

на путу, држали сте предавања у Камбоџи и Индији, 
књиге су вам преведене на 16 језика и били сте ректор 
Универзитета уметности. Написали сте Менаџмент 
у турбулентним околностима још пре но што је по-
чела криза, писали сте први о нефолк култури. Ва-
ша најпознатија књига из које уче многи студенти, 
Култура: менаџмент, анимација и маркетинг, уп-
раво је објављена и у Загребу. Ви у књизи Уметност 
и алтернатива кажете да партиципативност и разу-
мевање публике за алтернативу није било нарочито 
ни у социјализму, као ни данас када се алтернатива 
тј. “глас будућности” како сте поентирали тада, није 
остварила. Ко је највише одговоран? Кога оптужи-
ти или за кога наћи разумевање зашто је то тако?

Алтернатива је глас који мора да се бори сам за 
себе. Да нађе начин да опстане, да га не корумпира “до-
бра” државна политика – јер, и то може лако да се деси. 
Готово сва позоришта анимације и друштвене интер-
венције која су седамдесетих година носила политичку 

Милена Драгићевић Шешић



> 86

борбу француског друштва, доласком Жака Ланга на 
место министра културе Француске 1981. године до-
бијају статус националних драмских центара – и тада 
фактички престаје њихова субверзивност. Престају да 
раде истраживачке пројекте, да делују заједно са син-
дикатима, прелазе да раде класичне драмске тексто-
ве – од Голдонија (Кампањол) до Чехова (Акваријум). 

Лично сам, посебно у тренутку када су ове позо-
ришне трупе које су седамдесетих једва преживљава-
ле, постале етаблиране, то схватила као важан и добар 
потез Лангове културне политике – потез који је овим 
пожртвованим трупама коначно одао признање, дао 
им могућност да живе и раде нормално... Али, већ за 
годину дана видело се да то више нису ни радикалне, 
ангажоване, ни експерименталне, авангардне трупе. 
Просто су се брзо преобликовале у форму градских 
репертоарских позоришта.

Дакле, алтернатива је увек “глас будућности” 
– док је алтернатива... А онда кад у некој будућности 
пређе у мејн стрим – тада постаје глас садашњости, 
губи своју оштрицу... И чини ми се да је то нормални 
процес организационог развоја – као што и ми у мла-
дости делимо много борбенија и радикалнија уверења, 
тако исто и трупе, независне уметничке организације, 
почињу са страшћу и са визијом, а временом и саме, 
не би ли постигле стабилизацију, или да би коначно 
стекле популарност или шири друштвени углед, почињу 
да чине мање компромисе – политичке и уметничке – 
да би некад одустале и од себе самих – и претвориле 
се у нешто сасвим друго.

Чини се да и у многим телима која се баве стратегија-
ма у култури појам “анимација у култури или културна 
анимација” није од кључног значаја. У књизи нам за-
то преносите невероватне и најузбудљивије праксе 
позоришта анимације и готово да је невероватно да 
је тако мало код нас сличних пракси, било да је реч 
о анимацији у оквиру институција или у оквиру по-
зоришта анимације. Зашто анимација у култури по 
вама није заживела у довољној мери ни као појам, 

иако су се делатници културе информисали и учили 
о томе кроз ову књигу? 

Анимација је делатност у култури која данас, под 
тим именом, постоји само у Пољској, Мароку, Туни-
су... Французи који су је успоставили одавно више не 
користе тај појам, парадоксално, од тренутка кад су 
аниматори ушли у институционални систем културе, 
у домове културе и центре културне акције. Од деве-
десетих година у културолошки жаргон улази нови 
појам медијације – који је донекле сличан – али иде-
олошки врло различит. Анимација је полазила од љу-
ди, од њихових проблема, од њиховог живота, конте-
кста – па је затим на партиципативан начин развија-
но уметничко дело, реализовано често као site-specific, 
или барем приказано у заједници из чијег контекста 
је настало, и обавезно било праћено живом дебатом... 
Медијација полази од већ створеног дела, од музеј-
ског артефакта, изложбе – неког културног програма, 
који треба приближити, учинити јасним и публици без 
културног капитала.

Но, и један и други појам постепено нестају из 
неолибералног света културе где у уметности вреди са-
мо оно што можете уновчити – директно, на тржишту, 
или индиректно – на “фондацијском тржишту”. Стога 
је настао нови термин “уметност за социјалне проме-
не”, јер неко дело je могло добити подршку само ако 
је могло на тај начин бити контекстуализовано, што је 
администраторима у фондацијама олакшавало да по-
кажу својим управним одборима да су донели добру од-
луку, да нису наградили неког уметника само зато што 
воле његово дело... То дакле по себи није ни добро ни 
лоше, јер добар администратор може свако уметничко 
дело лако да “представи” као друштвено релевантно, 
то је само знак духа времена – и указује на сталну не-
опходност едукације уметника и уметничких група – 
у циљу њихове сензибилизације за питања контекста, 
али и питања “управљања пројектима”, дакле питања 
писања пројеката, фандрејзинга, евалуације итд. 

Шта би значила разлика?
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Даћу пример: анимациони процес би подразуме-
вао заједничко откривање архитектонских, естетских 
и других вредности Новог Београда грађана и групе/
група уметника. Кроз процес истраживања и дебато-
вања дошло би се до најбитнијих окосница, али и до 
уметничког метода којим би резултати овако вођеног 
истраживања били презентовани: да ли ће то бити из-

ложба, позоришна представа, документарни филм, 
видео-арт рад... или све то заједно, или нешто сасвим 
другачије...

Откривање Новог Београда као пројект медија-
ције већ постоји, али се изузетно ретко изводи – ре-
цимо, бициклистичка тура (под патронатом Музеја 
историје Југославије) која заинтересоване грађане 
води по Новом Београду и представља им – указује на 
вредности Новог Београда – онако како их дефинише 
струка. (Анимационим процесом може да се дође до 
вредности из визуре обичних људи, које струка до сада 
није умела, или није хтела да сагледа, али анимацио-
ни процес, ако није добро “вођен”, може и да не уочи 
за струку важна питања.)

А пројекти за социјалне промене у правом сми-
слу те речи су били малобројни – филмови снимани 
на Новом Београду експлоатисали су његову “гето” 
структуру (блокове), а акције “за Роме” више су биле 
социјално-политичке но уметничке акције, и до правих 
“социјалних промена” – није дошло. Грађани насеља 
“Иван Рибар” спречили су грађење станова солидар-
ности за Роме, иако су неке уметничке акције Бироа 
за културу и комуникације ипак допринеле развоју 
свести о начинима којим су ромска насеља рушена и 
расељавана. 

Дакле, чини ми се да код нас било која форма 
анимације и медијације – а посебно у позоришту – 
“примењено позориште”, није развијена, упркос изу-
зетно значајним напорима Љубице Бељански Ристић и 
Битеф полифоније. Али нажалост – Битеф не уме или 
неће да истински интегрише Битеф полифонију, јер она 
сада постаје важнији и значајнији део Битеф фести-
вала. Тек када се карте за Битеф и Битеф полифонију 
буду продавале заједно, када и Битеф полифонија до-
бије место на главном програмском плакату, знаћемо 
да је прича о “анимационом позоришту” – усвојена!

Зашто је Уметност и алтернатива морала да че-
ка двадесет година да се поново појави у јавности?
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Да мој супруг није сматрао како је изузетно ва-
жно да ова књига поново изађе и био спреман да су-
финансира њено издање, она се вероватно никада не 
би појавила. Мој мотив јесте био да омогућим и новим 
генерацијама младих уметника и менаџера да упознају 
ове феномене како би боље схватили алтернативу да-
нас. Други мотив су били разговори и трибине који су 
одржани поводом изласка ове књиге и на којима су го-
ворили изузетно значајни уметници, критичари и тео-
ретичари, не само о књизи већ управо о алтернативи, 
о догађајима који никада и нигде нису записани а по-
стоје само у њиховом сећању – рецимо када Макавејев 
на Радио Београду у емисији Радоње Лепосавића го-
вори о перформансима Косте Брадића, онда је то ва-
жно за нашу културу и изузетно добро допуњава моју 
књигу. Стога је у другом издању и део ОДЈЕЦИ, који 
показује не само како је књига одјекнула већ стварно 
доноси и неке нове елементе, исказе Макавејева, Је-
ше Денегрија, Ратка Божовића, Бранка Маширевића и 
других, неопходне за изучавање алтернативе код нас.

Као ректор Универзитета уметности покренули сте 
и интердисциплинарне студије под окриљем Унеска. 
Подсетите нас како је то заправо било замишљено.

Интердисциплинарне студије су пре свега биле 
замишљене да се отворе нова подручја истраживања 
и деловања у уметности која се до тада на појединач-
ним факултетима уметности нису изучавала. Имала 
сам срећу да су два пројекта, Вишемедијске и Диги-
талне уметности већ постојала, а ја сам онда позвала 
и колеге који су се бавили сценским дизајном у јавном 
простору (YUSTAT), и теоретичаре, да развију и они 
програме у својим доменима. Идеја да се том пројек-
ту придружи и нови интердисциплинарни и интерна-
ционални програм за менаџере у култури потекла је 
више из потреба региона – јер код нас се на Факулте-
ту драмских уметности још од 1960. образовао кадар у 
овом домену, али жеља је била да се Београд и Универ-
зитет уметности поново врате у центар регионалних 

студентских интересовања и да се овде школују будући 
кадрови у култури целог региона, а да се и начин шко-
ловања интернационализује довођењем најбољих про-
фесора из целог света. Стога су још 2002. покренуте 
студије на енглеском језику, што је инспирисало наше 
француске колеге да кажу – а зашто не и на францу-
ском – па Универзитет уметности има 60 франкофо-
них професора, што свакако није мало!

Тако су наредне године студије постале двојезич-
не: енглеске и француске, чиме смо привукли још већи 
број студената из региона: Македоније, Румуније, Бос-
не, Бугарске, Хрватске – али и Француске, Аустрије, 
Холандије, Италије, Велике Британије, Грчке... Од 2004. 
добијамо титулу УНЕСКО катедре, коју лично уручује 
генерални секретар УНЕСКО-а господин Мацура, и од 
тада нам на студије долазе и студенти из Кине, Јапана, 
Јужне Кореје, Сједињених Америчких Држава, Брази-
ла... Укратко – постајемо веома важан центар за шко-
ловање кадрова у култури – и све до 2008. паралелно 
са овим програмом радимо и програме перманентне 
едукације за кадрове широм Србије. Од тада до данас 
интерес да Универзитет уметности кроз Центар за про-
фесионалну едукацију ради тај посао – престаје, мене 
немојте питати због чега. Поносна сам што је Универ-
зитет уметности први покренуо интердисциплинарне 
уметничке студије, што је покренуо научно-истражи-
вачке платформе у уметности и култури, и едукацију 
кадрова у култури. Наши студенти углавном раде у 
струци, али јесте чињеница да је у Србији важнија при-
падност политичкој партији, а мање ниво стручности. 
Ипак, наведимо да су две најобразованије особе у Ср-
бији за европске интеграције – завршиле два интер-
дисциплинарна мастера – УНЕСКО катедру и MAIPR 
програм, бројне семинаре перманентне едукације – а 
да је Министарство без много приче и објашњења са-
мо пустило да њихови уговори о раду истекну... дакле, 
да остану без посла и да практично Канцеларију Тачка 
културног контакта, сместе унутар самог Министар-
ства, задужујући једног свог службеника, такође вео-
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ма успешног студента УНЕСКО катедре, да сада води 
тај посао. Лично сматрам да су сви троје неопходни 
српској култури, и да је било места за све њих у јавном 
сектору (и по мојој процени још увек има простора за 
њихово запошљавање у јавном сектору – јер то знање 
јавном сектору недостаје). Но, основни проблем овде 
јесте политички волунтаризам, где чим неко добије 
функцију, одједном помисли да све зна, а из неког не-
познатог разлога жели да се свети претходницима, да 
све што су они учинили, омаловажи или поништи. То 
дакако није систем, то су људи.

На овом смеру сваке године студира 25 студената 
из целог света, од којих је готово увек мање од полови-
не из Србије – не може се говорити о хиперпродукцији 
кадрова. Напротив, реч је о врхунски образованим ка-
дровима који за сада лако у Србији налазе посао или, 
боље речено, који често сами стварају своја будућа рад-
на места. Ти студенти су полагали испите искључиво 
на енглеском и француском језику, код професора који 
долазе из региона и света (наравно и код наших, јер се 
води рачуна да је 1/3 професора са Универзитета умет-
ности, 1/3 из региона и 1/3 из света). Већ сама атмос-
фера која се ствара на овим студијама уз такође веома 
интересантан међународни мастер програм MAIPR – 
Master in International Performance Research који по-
хађа у просеку сваке године петнаестак студената из 
целог света, даје Универзитету уметности амбијент у 
коме је задовољство студирати. Ти студенти су зајед-
но на неким часовима изборних предмета, заједно од-
лазе на фестивале и културне програме – али морам 
рећи да су боље примљени на свом обавезном стажу 
у цивилном, но у јавном сектору! Како сад разговара-
мо за Сцену, размишљам, на овом смеру студирали су 
и запослени из музеја широм Србије, и они који раде 
у библиотекама, али никад се није јавио неко из позо-
ришта Србије – ни један продуцент, организатор, ПР 
или маркетинг стручњак. Можда нам и стога позо-
ришта ретко иду у свет!

Боал је за Дан позоришта 2009. у свом говору оштро 
осудио свет какав је нажалост остао и иза њега. Тада 
је он, упозоравајући на свет који негује лажи, подсе-
тио на скривену истину позоришта коме треба поно-
во веровати, под условом да се живот и ван театра 
драматизује и промишља. Да ли његову комплексну 
филозофију позоришта можемо сводити само на ње-
гов метод? Да ли сте били сведок да су његови на-
следници било овде или, на пример, у Шведској или 
Бразилу, идејну мисао о другачијем свету до краја 
извели на прави начин, тј. како га домислити у кон-
тексту овако великих притисака са којима се свако 
ко и почне да се бави позориштем, постане, што би 
Ричард Шекнер рекао, социјални случај? Међу први-
ма сте представили Аугуста Боала кроз ову књигу и 
књигу позориште потлаченог која такође чека на 
реиздање. Можете ли нам открити нешто што раније 
нисте рекли или нам једноставно опишите тај сусрет?

Када сам се као студент Департмана за театар 
Универзитета Париз VIII Венсен (данас Сен Дени) сре-
ла са књигом Аугуста Боала – Позориште потлаченог, 
схватила сам да је преда мном не једна књига – већ је-
дан универзум. Написала сам мали текст о позоришту 
анимације у Сцени (Сцена, бр. 1/1981), уредник Гради-
не одмах ме је позвао да напишем нешто о “уличном 
позоришту” за наредни број (Градина, бр. 1/1982) који 
је био посвећен теми перформанса на улици. Прошло 
је неколико година, а онда је тај исти уредник покре-
нуо и едицију – и питао да ли могу да преведем нешто 
од Боала – не велико, јер он нема простора за велику 
књигу... То је коинцидирало са мојом жељом да радим 
докторат на тему перформанса (између позоришне и 
визуелних уметности) – и истраживањима које сам у 
том тренутку радила у Француској. Ментора за докто-
рат нисам нашла (жељена Вера Хорват Пинтарић ми је 
у пет тачака објаснила зашто то није могуће), али сам 
направила серију интервјуа (“Разговори са париским 
посленицима позоришта анимације”, Сцена, бр. 6/1983), 
међу којима и тај са Боалом, када сам га и питала да 
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ли би дозволио превод – делимичан – и да ли би се, уз 
то, одрекао ауторског хонорара (Градина, бр. 12/1983). 

Дакле, интервју сам радила са њим у паузи ње-
говог “класичног” позоришног рада, када је на сцену 
постављао драматизованог Маркеса – нисам до тада 
ни знала да се бави позоришном режијом у класич-
ном смислу те речи, и да би желео да таквих режија 
ради још и више...

Оно што сам највише запамтила – јесте жар са 
којим је говорио, јесте узбуђење са којим је причао о 
свему, укључујући и своју жељу да дође, “под профе-
сионалним околностима” у Југославију. Рекао је да 
има неке позиве и да преговара – али не могу да се 
сетим са којим је позориштем преговарао – но то се 
никад није десило.

Нажалост, и кад су многи други велики уметни-
ци у питању – они који направе свој “систем”, веома је 
тешко говорити о њиховим правим наследницима. Ни 
Станиславски, ни Пискатор, ни Брехт, па ни Шекнер, 
ни Барба а ни Боал – немају директне наследнике... 
али сви они који буду направили нове јаке системе – 
биће индиректни наследници. Јер и Боал је интегрисао 
и теорије Станиславског, Брехта... дакле, иако сасвим 
аутентичан и свој, он је у свој позоришно-социолош-
ко-културолошко-легислативни... можемо ту додава-
ти још и још термина – интегрисао различита учења и 
праксе... За мене је Боал увек жив – узор за поимање 
стварности дубље од појавности саме – и данас кад 
предајем методе научних истраживања – ја говорим о 
“ексеру на зиду” – фотографији детета – чистача ци-
пела, које је тим ексером исказало сву пониженост и 
угњетеност коју осећа (када сваке вечери плаћа ексер 
на зиду радње о који ће окачити свој сандучић са има-
линима, да га не би вукао километрима до слама...). 

У контексту данашње независне сцене, настајањем и 
живљењем у алтернативном духу мимо свих реалних 
препрека, послужићу се опажањем наше филмске 
редитељке Јелене Марковић да бих вам поставила 
питање о проблематичном односу државе, инсти-

туција, па и интелектуалаца, дакле свима који пар-
тиципирају у Систему према данашњим независним 
ствараоцима: “Иако је број дела произашлих из лич-
них, независних извора, у укупној производњи за-
немарив, та дела постоје и стално настају. Она пред-
стављају неконтролисани упад у контролисани поре-
дак. Кроз њих, слободно изражавање задржава свој 
потенцијал, јер та малобројна дела долазе из ширег 
односног система и немају механичке апарате на 
принципу полуга. њихов настанак је увек унапред 
везан за однос према значењу (које носе). Постојећи 
систем зазире од независне производње, али њену 
присутност мора да нотира, па то чини дискретно, 
незаинтересовано.”1)

Опаске Јелене Марковић у потпуности су тачне. 
Не само постојећи, већ СВАКИ систем зазире од неза-
висне продукције – давање титуле дворског сликара, 
дворског уметника, у ствари је и начин или бар покушај 
“пацификације” слободне стваралачке личности (Гоја).

Е, сад – није проблем у систему – већ што постоји 
“ћутање” о алтернативи у културној јавности. Пре пет-
шест година Ана Вујановић је требала да напише син-
тетички текст о алтернативном позоришту деведесе-
тих – јавила ми се мејлом и захвалила што сам писала 
о разним трупама и пројектима, јер, рекла је, да нисте 
ви писали, не би било никаквих записа о многим фе-
номенима, а наша генерација је стасала да то прати и 
доживљава тек крајем деведесетих... Дакле, чини ми 
се да би требало питати ваше колеге, критичаре и тео-
ретичаре млађе генерације, зашто пишу о мејн стрим 
продукцији, а о алтернативи тек када постане, из било 
ког разлога, неко име “у трендy”? Зашто на изложби 
“Последња младост у Југославији” није било ничега 
везаног за позориште? Да ли КПГТ феномен ту при-
пада или не? Ако не припада КПГТ, да ли припадају 

1) из текста “До дана када ће стварање постати битно”, ФМ портал, по-
следњи пут отворено 10. фебруара, 2014. 

 http://www.fmportal.rs/stranica.php?art_id=57
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перформанси Косте Бунушевца, или ћемо њега гледа-
ти само као “дизајнера” Оливера Мандића?

Дакле, тешко ми можемо очекивати да ће нас 
систем уважити – ако нема културне сцене која ће 
дискусијом валоризовати нечије дело. И кад сте већ 
поменули Јелену Марковић – да, на премијери њеног 
филма било је упадљиво мало људи који “чине систем” 
– мислим на филмски систем – али није било много ни 
трансдисциплинарног света наше шире културне јав-
ности... За мене то је кључно питање – да ли ми који же-
лимо да се чују различити гласови на нашој културној 
сцени – хоћемо да дамо своје време, енергију, пажњу, 
посвећеност управо тим феноменима... И без обзира 
да ли смо “театарски људи”, или они из света “визуел-
них уметности” или “књижевности”, наша је дужност 
да доприносимо, као катализатори, том прожимању... 

Сетите се само пројекта Парада: Сати, Пикабја, 
Леже, Пикасо, Ман Реј, Рене Клер... и да не набрајам 
даље ко је све био укључен – у само један перформанс...

Да ли бисте волели да поново интервјуишете Питера 
Шумана или, на пример, Луиса Валдеса? С ким сте у 
контакту од свих интервјуисаних који су још увек жи-
ви, да ли их пратите и даље или негујете личне везе?

Нажалост, нисам од оних који “негују” везе и кон-
такте... Живот ме је водио врло необичним путевима 
– од Западне Европе до Источне, до далеког Сибира и 
изузетно интересантне новосибирске позоришне сце-
не (а то нисам никада ни написала ни објавила), преко 
Монголије до Кине и Јапана, Египта и Либана, и ево 
сад Индије – о чему сам управо објавила књигу.

А поред књиге коју сад спремам Култура и умет-
ност отпора (која је фактички већ написана, но не 
могу да нађем времена за њену завршну елаборацију), 
намеравам да напишем и књигу о Камбоџи у којој сам 

провела последње три године. Тако да се бојим да за 
оживљавање старих веза тешко да ће бити времена. 

Да завршимо и у духу једног уметничког рада који 
сте одабрали за корице ваше књиге, дело Раше То-
досијевића “Заковани хлеб” из 1971. године. Питање 
које ћу поставити је: шта ћемо с хлебом?

Мислим да је суштински проблем савременог ка-
питализма тај да не производи више ништа већ зарађује 
спекулацијама. “Заковани хлеб” Раше Тодосијевића сим-
бол је који можете тумачити на стотине начина – али 
из данашње перспективе и тако – заковали смо га и за-
боравили... хлеб нам је давно изашао из кућа – ко има, 
купује данско пециво (или колаче Марије Антоанете), 
а ко нема, за њега је и овај обичан – закован, дакле не-
достижан. Европа није свесна социјалних раслојавања 
која су никад већа, тако да је глас уметника можда је-
дини дисонантни тон који се чује у интелектуалној јав-
ности. На протестима гладних и незадовољних широм 
региона упадљиво је одсуство “интелигенције”. Јесте, 
она је разочарана, без илузија, али, она не само што не 
нуди нове “утопије” већ ни било какве другачије визије 
од неолибералних (не рачунам нешто мало левичара 
који и даље машу црвеним заставама, али фактички не 
нуде нове развојне програме). Стога је глас уметника 
кроз њихове пројекте, без обзира да ли је то Софи Кал, 
Ларс фон Трир и Марина Абрамовић – који су сасвим 
део система који критикују, или уметници попут Сање 
Митровић, Дијане Милошевић, Аделе Јушић, Милоша 
Томића, Небојше Милекића и многих других – један од 
ретких гласова отпора општој идеолошкој унификацији 
(pensee unique) и стварању света који је “конформан” 
већинском мишљењу. Том гласу још се придружују не-
ки антрополози и историчари, али су економске, по-
литичке и правне науке далеко од тога да нам понуде 
снажне путеве и другачије развојне опције.
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пише > мр Наташа Миловић

Хлеб, лутка са прашњавом 
хаљиницом и књига за дуго 
сањарење о прошлости
Поводом Уметности и алтернативе Милене Драгићевић Шешић

К ада је студија Уметност и алтернатива1) први пут 
објављена 1992. године, то је било у (свега) 1000 
примерака. Професор Светозар Рапајић писао је 

приказ о њој за часопис Сцену (Сцена 2–3, 1992). Дваде-
сет година касније књига је поново објављена (допуње-
но издање) у сарадњи Института за позориште, филм, 
радио и телевизију Факултета драмских уметности и 
издавачке куће Клио у (СВЕГА) пет стотина примера-
ка. Југославија више не постоји, алтернатива је паци-
фикована на разне начине, можда управо и зато што је 
сам живот постао гранична категорија, опасан и тврд, 
да парафразирамо стихове Дарка Рундека (Хаустор и 
Кугла глумиште). 

После петооктобарских промена у нашој земљи 
уметност и алтернатива су системски гушени тако што 
су се “стављали” у разне функције: од дневнополитич-
ких аспирација до европских интеграција. Алтернати-
ва или независна уметност по својој природи штрчи и 

1) Милена Драгићевић Шешић, Уметност и алтернатива, друго из-
дање, CLIO и Институт ФДУ, Београд 2012.

узнемирава, па не може бити у функцији, јер онда по-
стаје државна уметност. Намеће се закључак да је само 
јака држава, ма колико имала мана, могла да има сцене 
које је алтернативно деловање прогласило, створило 
и заувек обележило. Све оно што је створено на тим 
сценама Љубљане, Загреба, Београда и других југосло-
венских центара јесте оно што и данас формулишемо 
као културну баштину Југославије. Књига Уметност и 
алтернатива је сведочанство о тој баштини, али и све-
му ономе што је коинцидирало са обода на свим дру-
гим странама света у периоду од шездесетих до краја 
осамдесетих година. 

Књига Уметност и алтернатива је образова-
ла многе касније генерације о томе шта значи позо-
риште анимације, позориште за друштвене промене, 
о највеличанственијем реформатору, Аугусту Боалу 
и његовим изумима на које се и данас ослањају све 
стратегије драмског образовања за децу и младе као и 
тзв. позориште за друштвене промене; примера ради 
Битеф полифонија, специфичан програм активистич-
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ког позоришта у оквиру Битефа, негује такве боалов-
ске тековине, као и позориште заједнице АпсАрт које 
делује у затворима и другим местима у којима бораве 
најосетљивије друштвене групе. 

Све форме алтернативног у животу и уметности 
подробно су објашњене кроз шест целина (са мноштвом 
потпоглавља) у оквиру којих се утемељују појмови ал-
тернативног – од улице до позоришта као стварања све-
та (да парафразирамо назив једне друге књиге умет-
нице и активисткиње Зорице Јевремовић, објављене 
у истој едицији ФДУ). Новина у овом издању је седма 
целина која као поглавље представља ретроспективу 
саме рецепције ове књиге и њеног тадашњег живота, 
омогућавајући да се публикују и јавности постану по-
знати и радио-искази – сведочења уметника попут Ду-
шана Макавејева, о неким никад до тада забележеним 
феноменима, перформансима шездесетих година. Но-
вим издањем историја читања и разумевања алтерна-
тиве подразумева сасвим другачији друштвени и по-
литички контекст, државу и њено уређење. 

Користећи прецизне и јасне дефиниције алтер-
нативног израза и мишљења, ауторка књиге непре-
тенциозним академским стилом систематизује грађу, 
уводи читаоца лако и једноставно у комплексан свет 
разноликости ван зидова институција културе, тако да 
свака непознаница нестаје било да је реч о позоришту 
које делује на ободима града (фринџ), или о позоришту 
фељтона, данас популарнијем под називом вербатим 
или докудрамско позориште, преко уметности лико-
вног или позоришног перформанса, хепенинга те суп-
културног сквотирања или стварања новог позоришта 
из бунта. Можемо рећи да је књига Уметност и алтер-
натива генерацијски водич кроз време у коме је по-
стојала нада да је све што је другачије могуће, да ако 
свест о другачијем постоји, оно је већ могуће. Данас 
је парадоксално то да смо ми већ били у будућности, 
а да нам се са променама као бумеранг вратила само 
реакционарна прошлост – рестаурација је почела де-
ведесетих и траје и данас, иако наизглед више нема 

тврдих идеолошких праваца помоћу којих бисмо било 
шта јасно могли да одредимо. 

Прво поглавље Улица, дефинише појам улице и 
њен субверзивни карактер, показује како је она оду-
век била надахнуће и реални простор акције, како у 
мирнодопским временима тако и у бурним времени-
ма када је постајала поприште сукоба и ратова. Ули-
ца је амбијент за уметничку интервенцију, предста-
ву, инсталацију или платформа паратеатара за коју 
је само потребан пажљив посматрач. Уметници који 
су се бавили улицом као феноменом и који ван ње и 
не могу да замисле своје деловање, махом су изникли 
из контракултурних покрета шездесетих, па се мо-
гу називати и перформерима, бодиартистима, затим 
стрит и ленд артистима, а многи су допринели да се 
дух карневалског, али и политичког уличног славља 
наставља, трансформишући изглед градских четврти 
и пружајући подједнако и граду и селу вибрантност и 
посебан осећај заједништва. 

Политика као “фундаментално питање живота и 
смрти”, што би рекао Питер Шуман у интервјуу за ову 
књигу под називом Хлеб и лутке: славље заједништва, 
представља се у другом поглављу. У овом поглављу је 
направљена дистинкција међу различитим формама 
позоришног деловања: од пуке интервенције на ули-
ци до специфичног уличног политичког позоришта 
оличеног у раду Bread and Puppet theatre са чијим ре-
дитељем и идеологом Шуманом нам је Милена Дра-
гићевић Шешић уприличила интервју. Поред Bread 
and Puppet, своје место у овом поглављу нашла су и 
друга значајна имена: трупа Аугуста Боала, затим San 
Francisko Mime Troup и El Teatro Campesino Луиса 
Валдеза који је био и оснивач/отац Чикано позоришта 
и истоименог покрета. Ова имена ће се из поглавља у 
поглавље поново појављивати, зато што су окосница 
свих најплеменитијих, али и свих радикалних поме-
рања у уметности и политици тог доба. 

Анимација је трећа област анализе. Анимација 
произлази из потребе да се уметност приближи новој 
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публици, тзв. не-публици, но позориште анимације 
ради кроз пројекте у које укључује баш те друштвене 
групе које на основу својих описаних живота и пробле-
ма, постају центар драмског дешавања. Управо таквим 
избором тема, позиционирањем и скретањем пажње, и 
самој друштвеној групи и широј јавности, позоришта 
анимације доводе и до одређеног предлога решења про-
блема те друштвене групе или шире заједнице. Публи-
ка је од почетка активна у позоришту анимације, она 
иницира, даје идеју за представу, креира токове, а че-
сто учествује и у извођењу дела. Да би и сама истражи-
ла дубински ове процесе и могла да нам их илуструје, 
Милена Драгићевић Шешић је непосредно разговара-
ла са ствараоцима позоришта анимације, бирајући две 
тада најзначајније трупе: Акваријум и Кампањол. Кроз 
ове интервјуе увиђамо не само мотивацију уметника 
из седамдесетих при њиховом трагању за правдом кроз 
уметност, већ нам је дочарана читава духовна клима 
једног озбиљног времена коју су стварали освешћени 
аниматори у мисији. “Окупаторски” карактер анима-
ције пун је ексцесних изненађења, неизвесности у так-
вим пројектима и рад са најмаргинализованијим гру-
пама је мукотрпан, па се овим тешким обликом умет-
ничког ангажовања у друштву ретко ко данас пожели 
да бави. Чувени филм Брајана де Палме Ћао мама/Hi 
Mom увек нас подсети на тековине позоришта анима-
ције у црначком кварту где је бела публика примора-
на да трпи тортуру и свакодневно силовање ума које 
тада доживљавају Црнци. 

С термином аниматор ретко се ко данас поисто-
већује, но наш уметник Ненад Рацковић у скорије 
време себе је назвао урбаним уметничким анимато-
ром града. У његовом виђењу, анимација подразуме-
ва жељу да се уметнички простор шири од јавног ка 
интимном, зато што је приметио да се тај простор за-
право сузио. Изгледа да се у дневној пракси алтерна-
тива из пукотина система из ког је изашла враћа у њих 
све дубље и притајено чека. Примера ради и независ-
ни уметници у Београду ретко се одлучују да раде на 

градској периферији или неким још даљим местима, 
тако да је уметност маргине у данашњим градовима 
више везана за строги центар, туристичке улице, него 
ли за гранична и пасивна градска подручја, што доста 
говори о превладавању малограђанског духа, који се 
потврђује најчешће у осредњости. 

Отпор као наредна целина у књизи, омогућава 
нам да се сусретнемо са формама и формулацијама 
субверзивног деловања кроз уметност Бразилца Аугуста 
Боала с којим је обављен интервју тада, а сама ауторка 
је приредила и његову књигу Позориште потлаченог, 
коју је прво објавила Градина 1984. године, а касније 
нишка Просвета и оба издања су брзо распродата. Ос-
тајемо у нади да ће се десити и треће издање, као и да 
ће и друге књиге овог великана бити доступне у Ср-
бији. Боал је припадао покрету Чикано, који је разарао 
грађанско позориште, разрачунавао се са буржујском 
експлоататорском традицијом, коју нажалост на сва-
ком кораку сусрећемо баш овде и несигурно признаје-
мо да је трећесветизација код нас на делу. Најпозна-
тије позориште El teatro kampesino Луиса Валдеса као 
и Боалово уз подршку мислилаца какав је био Паоло 
Фреире добили су своје значајно место и у европским 
позоришним и академским праксама. 

Следи поглавље које се зове Алтернатива. Ово 
поглавље је потребно да би се друштвени контекст појма 
алтернативно (другачије, други начин за нешто, друга 
могућност, предмет узнемиравања) разлучио у односу 
на бројне нијансе које се тичу ванинституционалног де-
ловања, јер није све што се ван институција појављује 
самим тим и алтернативно. У овом веома историчном 
одељку, ауторка нас је упутила и на своје изворе тј. оне 
теоретичаре који су се бавили овим феноменом: Карл 
Попер, Дејвид Армстронг, А. Флакер, Еуђенио Барба, 
Маријан Сусовски, Растко Мочник, Славој Жижек, Ма-
рина Гржинић, Сузан Сонтаг, Теодор Рошак и многи 
други. Алтернативно у уметности XX века као појам 
произилази из авангардних покрета који су се на пре-
ласку векова и епоха јавили. Сви покрети били су по-
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везани с комунизмом, анархизмом и уопште, левим 
идеологијама, такође и са технолошким открићима, 
поезијом или саобраћајем (данас је то сведено на па-
сивно умрежавање и евентуално мобилност коју поно-
во контролише капитал преко програма иза којих стоје 
фондације). Но, у сваком појављивању и проглашавању, 
циљ авангарде био је негација етаблиране уметности и 
саме прошлости, док је у ретрогарднии процес обрнут, 
па бисмо ми данас требали можда да прогласимо бу-
дућношћу саму прошлост описану на три стотине стра-
ница ове књиге. У том смислу дискурс алтернативног 
може да се креће у разним видовима личног и јавног 
супкултурног осцилирања – од авангарде, њеног пре-
ласка у ретрогарду, слављења намерног и ненамерног 
кича или кемпа са еклектицизмом постмодернизма, 
те аматеризмом који боји сваки нови култ у уметности 
претходног столећа (дадаиста, надреалиста, зенити-
ста или футуриста, руског уметничког експеримента, 
конструктивизма и разних појединачних експеримен-
татора) или пак домислимо појам који Марк Ротко на-
зива усамљеношћу (when I was a young man, art was a 
lonely thing), а Милена Драгићевић Шешић дефинише 
као поетику тишине (шутње) или естетику минимал-
ног. У овом поглављу је описана и типичност публике 
као носиоца својих друштвених улога, што има везе и 
са позоришном антропологијом, као и са медијима о 
којима се тада када књига настаје још увек говори на 
нивоу синкретичког, затим мултимедијалног, што звучи 
анахроно ако знамо да данас појам медија подразумева 
нешто пежоративно: феномен свеприсутног/контроли-
шућег и контролизованог масовног, манипулативног и 
тривијализујућег произвођења (не)сагласности.

Поткултура је наредно поглавље које говори о 
Југославији, њеној аутентичности и, највероватније, 
непоновљивости као солидног културног поља. Ово је 
и драгоцен историјски запис највише због југословен-
ских уметника који су почињали у школским дворишти-
ма своје представе (које су данас позоришно наслеђе) 
из простог разлога што нису имали довољан продор 

у тадашње институције (конректно Љубиша Ристић и 
његови сабораци из КПГТ-а: Нада Кокотовић, Душан 
Јовановић и Раде Шербеџија). На исти начин настао 
је и позоришни фринџ фестивал у Единбургу. Поме-
нућемо и важна места која су заузели у књизи Томи слав 
Готовац, Марина Абрамовић, фестивали Битеф Мире 
Траиловић и Јована Ћирилова те поноћни програм 
Феста који је приређивао Душан Макавејев. Количина 
комуникације тог времена, из данашње транзиционе 
перспективе делује као нешто плимско, можда и зато 
што су данас појавом друштвених мрежа могућности 
сусрета парадоксално постале непојмљиво мале. Ово 
поглавље даје изузетно детаљно и равномерно распо-
ређене односе доминације у југословенској урбаној 
култури и алтернативном деловању таквих центара 
– Љубљане (ШКУЦ), Загреба (Студентски центар), 
Бео града (СКЦ) уз осврт и на Сарајево и покрет Нови 
примитивизам. Таква жаришта поткултуре и алтерна-
тивне сцене у најширем смислу могла су да произво-
де покрете попут Neue Slownishe Kunst и Лајбаха, на 
пример. Ауторка завршава ово поглавље тезом да је 
алтернатива “глас будућности.”

Алтернатива као глас будућности у јеку новог 
века постала је иронијски одјек старине, али је зато 
ту можда и најромантичније поглавље, новина у овом 
издању, седмо поглавље Одјеци. Оно је својеврсни сен-
тиментални дневник ауторке, лична архива о животу 
и пласману ове књиге. Довољно је можда обратити 
пажњу да се у једном од тадашњих обавештења и про-
моција спомињу књижаре у којима се књига Умет-
ност и алтернатива може купити, а купци читајући 
то обавештење двадесет година касније схватају да ни 
једна од тих књижара није опстала, већ су их замени-
ле продавнице мешовите робе. Уметници и културни 
радници свих токова препуштени су, уместо гласу из 
пукотине система, резигнацији, феномена садашњости 
и највероватније и будућности који Пјер Бурдије у ис-
тоименој и својој последњој књизи назива La misère du 
monde – Беда света. 
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пише > Татјана Дадић Динуловић

На исток, и даље – натраг
Поводом књиге Индијско позориште – традиција и активизам  
Милене Драгићевић Шешић

К ада сам овог лета добила рукопис књиге Милене 
Драгићевић Шешић посвећен савременој позо-
ришној и културно-политичкој сцени Индије,1) 

била сам у недоумици. Прва је била везана за тему – 
Индија ме, наиме, никада није привлачила; напротив, 
у мени је изазивала известан отпор. Друга се тицала 
поднаслова – “Дневник истраживања” – који је, на пр-
ви поглед, пре указивао на путопис него на уобичајено 
поимање књиге о студијама културе и културном ме-
наџменту. Читање овог дела, међутим, било је право 
откриће и истинско задовољство – као обичан читалац 
схватила сам да је текст узбудљив и веома важан јер 
нам приближава живот и културу једне фасцинант-
не земље о којој, многи од нас, не знају довољно; као 
стручни читалац суочила сам се са неуобичајеном 
стуктуром књиге и стилом писања, имајући на уму да 
је реч о научном раду чији се аутор бави проучавањем 
комплексног феномена индијске позоришне сцене. Уп-
раво је то, сматрам, једна од највећих вредности овог 
дела – књига је изузетан пример новог и другачијег 
начина писања о сложеним темама као што су култу-
ра, културна политика или предузетништво у култури.

1) Милена Драгићевић Шешић, Индијско позориште – традиција и ак-
тивизам. Дневник истраживања, Универзитет уметности у Београду 
и Kлио, Београд, 2013.

Прича почиње 2008. године, на конференцији у 
Бангалору под називом “Culture Asia: connecting Asian 
cultural actors”, у организацији Форума азијске културе 
чији је задатак успостављање оквира за сусрете и раз-
мену искустава припадника независне културне сцене 
Централне и Јужне Азије. Осим свог професорског рада, 
Милена Драгићевић Шешић годинама је ангажована у 
великом броју домаћих и међународних организација 
и фондација, међу којима је и поменути форум. Тако 
је ова конференција, заправо, постала (како ауторка 
сама каже) “прелудијум” за њена даља путовања и ис-
траживања Индије и индијске културне сцене. 

Средишњи део књиге – три централна поглавља – 
посвећен је правом истраживачком путовању из 2010. 
године и обиласку позоришта и позоришних трупа, 
чланова Индијског театарског форума, које делују у 
различитим деловима Индије. Ауторка нам, заправо, 
прича о веома разноврсној позоришној мапи Индије 
на којој делује велики број трупа, али на којој, како 
наводи, “има тако мало јавног простора”, па је жеља 
наведеног позоришног форума да “створи мрежу со-
лидарности и узајамног поштовања” зато посебно зна-
чајна. Иако свако поглавље има карактеристичан под-
наслов који указује на три главне теме (или могућа 
читања) овог истраживања, позоришна мапа Индије 
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и многострукост деловања на њој подељена је, запра-
во, на градове – тако су “Сусрети са изузетним жена-
ма” смештени у Делхи, Ченај, Пондичари, Ауровил 
и Канчипурам; “Културна политика – дилеме и кон-
троверзе” у Бангалор, Хегоду, Нинасам и Мангалор, а 
“Предузетничке иницијативе и стратегије” у Бомбај. 
У суштини, све три теме стално се преплићу – тако су 
“изузетне жене” првог поглавља, заправо, позоришне 
предузетнице, а неке од њих својом активношћу на-
стоје да промене културну политику свога града или 
региона. Њима се, касније, придружују и “изузетне 
жене” из друга два поглавља. Тако свако поглавље до-
бија свој наслов по доминантној теми, али се линије 
истраживања преплићу читавим путем који ауторка 
прелази по позоришној мапи Индије.

Специфичност ове мапе, пре свега, огледа се у 
сличном начину мишљења људи који припадају ве-
ома различитим срединама, па чак и професијама, 
и који негују индивидуалан приступ раду у театру и 
уметности уопште. Сусрећемо се, на пример, са иде-
ологијом независног луткарског позоришта Катката 
из предграђа Делхија које одбија да буде “трупа која 
ће гостовати по забавама и рођенданима, што је нај-
чешћи начин преживљавања људи из овог заната”, пи-
ше ауторка, додајући: “Одлазимо постиђени јер – нико 
се не жали и не вајка. Знамо да услови за рад и учење 
који постоје у Србији нису сјајни, али они у односу на 
ово делују застрашујуће солидно и богато... Богатство 
услова не значи по себи да ће стимулисати радозна-
лост и креативне праксе. Оно често води површности, 
гламуру и бесконачно доброј техничкој презентацији 
у којој се често све исцрпљује.” Чини се да у читавом 
истраживању Милена Драгићевић Шешић указује уп-
раво на специфичност мишљења људи који делују на 
позоришној сцени Индије, наглашавајући пре свега 
њихову огромну енергију и жељу за променама и за 
установљавањем чвршћег и одређенијег система де-
ловања у позоришту и вредновања у култури уопште. 

Упознајемо се и са многим приватним иниција-
тивама захваљујући којима настају простори за “рад у 
незаинтересованом окружењу, без подршке”, бесплатно 
доступни за уметничка истраживања, где, на пример, 
плесачи осим покрета уче и економију плеса као “чисту 
размену, улагање себе самих”. Сусрећемо се, такође, и 
са радом различитих званичних образовних институ-
ција, школа, колеџа и академија. На овако хетерогеном 
позоришном “пејзажу” Индије, како га ауторка нази-
ва, видимо и разноврсне облике и исходе позоришног 
деловања – од вишесатних догађаја у јавном простору 
града намењених великом броју посматрача, преко де-
ловања неформалних позоришних трупа и организа-
ција, најчешће, друштвено и политички ангажованих 
усмерења и намењених мањем броју људи, до насту-
па и успеха на званичној међунароној позоришној и 
плесној сцени. Видимо и да је интересовање публике 
за театар, такође, веома различито – публика у градо-
вима много је више заинтересована за телевизијске и 
филмске звезде, док је за публику у селима позориште 
значајан облик комуникације. 

Путовање из 2010. године наставља се у делу књиге 
под називом “Епилог” који је посвећен ауторкином на-
учноистраживачком повратку у три индијска града, две 
године касније. Разлог за ово путовање је нови састанак 
Индијског театарског форума поводом конференције 
“Простори театра – простори за театар”. Овај део по-
себно је занимљив из два разлога. Тема ове конферен-
ције, како ауторка сама каже, била је предмет дугого-
дишњег интересовања и рада Јустат-а, Југословенског 
центра за уметност и технологију спектакла, основаног 
у Београду 1991. године у време великих политичких и 
друштвених превирања, а са идејом да утиче на профе-
сионални рад у позориштима, као и на систем образо-
вања у тој области. Улога Милене Драгићевић Шешић 
у овој организацији била је изузетно значајна па због 
тога сматрам да навођење нашег искуства као могућег 
примера или подстицаја за деловање у другој, толико 
различитој средини, треба посебно нагласити. Важно 
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је рећи и да ауторка у читавој књизи подсећа на многе 
примере из домаће праксе, наводећи различите ини-
цијативе, пројекте и радове. Са друге стране, међутим, 
Милена Драгићевић Шешић успоставља јасан отклон 
од било какве директне примене већ постојећих или 
уобичајених и (на западу) опште прихваћених пракси 
и менаџерског дискурса, указујући на неопходност ау-
тентичног сагледавања специфичног индијског окру-
жења. О томе каже: “И управо је то оно што разликује 
пословни менаџмент од културног менаџмента: Најк 
или Рибок можемо производити и у Америци и у Ин-
донезији – и имаћемо исти производ. Позориште не 
можемо преселити, сем ако не преселимо и све њего-
ве запослене... Различит је културни контекст и њего-
ве вредности, и то свакако утиче на исти уметнички 
тим”. Није, дакле, реч о једном моделу менаџмента у 
култури већ, наглашава, о “много различитих модела 
и отворених структура које ће се мењати са друштве-
ним променама, са људима у њима”. 

Поговор књиге “Повратак у Индију” написао је 
Драган Клаић, дугогодишњи колега и саборац Милене 
Драгићевић Шешић у многим иницијативама и пројек-
тима у различитим пољима деловања, износећи соп-
ствено искуство боравка у Индији након Азијског фо-
рума култура. То путовање осмислио је управо он за 
своје колеге из Европе, међу којима је била и ауторка 
књиге, те су њих двоје заједно дубље и шире откривали 
културолошке пејзаже Индије. Тако је поговор истовре-
мено и “омаж” доприносу Драгана Клаића, који није 
дочекао да књигу о међусобном упознавању и дијалогу 
култура види у њеном коначном облику.

Последње поглавље – “Пледоаје за квалитативни 
метод истраживања у менаџменту у култури”, заправо 
је методолошки анекс чији је циљ успостављање тео-
ријских оквира за овакву врсту истраживања, али, још 
више, и залагање за потпуно другачији и, по мом уве-
рењу, изузетно инспиративан и свеобухватан приступ 
истраживању у култури. Милена Драгићевић Шешић 
овде примењује аутентичан ауторски приступ, не упо-
требљавајући уобичајене методологије и стандарде пи-

сања научног рада. Тиме је, сматра ауторка, омогућено 
да “методи студија културе, теорије репрезентације, 
науке о уметности и других хуманистичких дисципли-
на могу да се уграде у један независтан истраживачки 
поступак”, дајући тако суштински допринос развоју 
менаџмента културе као научне дисциплине. 

И коначно, за мене, специфичност ове књиге 
огледа се на неколико нивоа. Реч је, пре свега, о изу-
зетно занимљивом и узбудљивом дневнику путовања 
кроз Индију, приказаном кроз веома личну причу и 
искуства. Ради се, такође, о комплексном научном 
истраживању, заснованом на интердисциплинарном 
приступу и бројним теоријским и емпиријским мето-
дама. Зато ову књигу у односу на структуру, али и стил, 
истовремено, можемо да посматрамо и као путопис, 
и као научно дело. 

Потребно је скренути пажњу и на начин на који 
ауторка повезује различите теме везане за научни и 
истраживачки део путовања са описима живота људи у 
Индији, њиховим интересовањима, веровањима и оби-
чајима, различитим догађајима и атмосфером градова. 
О свему овоме сазнајемо не само из личног угла већ 
и из новина и телевизијских вести које ауторка прати 
на свом путовању. Тако је читаоцу омогућено широко 
разумевање укупног друштвеног и културног контекста 
у коме делује индијско позориште данас. 

За нас и нашу средину, ова књига је значајна јер 
нас враћа на питање контекста као нужног дела сваког 
креативног процеса. Знамо да се уметност и култура, 
па самим тим и управљање културом, не појављују ван 
дискурса и не спадају у деловање коме се дискурс при-
писује споља. Сасвим супротно – јављају се усред дис-
курзивних пракси и њихових друштвених и културних 
појавних облика. Зато је упознавање индијске култур-
не сцене која је, колико год то неочекивано звучало, 
по много чему блиска нашој, као и начина деловања 
на њој, важно.



Т Е О Р И Ј С К А
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С обзиром да је Вилијам Шекспир Хамлета написао 
1600. године (први пут је приказан 1602. а штам-
пан 1603), познато је да је писац био савременик 

популарног италијанског позоришног облика коме-
дије дел арте. Та чињеница упућује на питање да ли је 
ова позоришна форма имала утицај на његов ствара-
лачки опус и каква је суштинска веза између ова два 
позоришна облика? 

У својој књизи Позориште комедије дел арте, 
проф. др Душан Рњак наводи истраживање Валенти-
не Капочи, која закључује да су глумци комедије дел 
арте играли на тлу Енглеске пре него што се Шекс-
пир бавио позориштем. У свом делу Shakespeare e la 
commedia dell’arte, она тврди да су енглески комичари 
научили импровизовати од глумаца комедије дел ар-
те, дружине Друзјана Мартинелија још 1577. године, 
када је гостовала у Лондону. 

У трагедији Хамлет, Вилијам Шекспир уводи у 
драмску радњу једну глумачку дружину која на двору 

(у Елсинору) изводи представу Мишоловка и од које 
Хамлет захтева високу професионалност. Тај захтев 
има за циљ снажно дејство на гледаоца што потврђује 
Хамлетова реченица која се односи на глумачко умеће: 
“Чуо сам да за време представе ошине кривце игра 
зналачка у само срце, па признаду сва недела своја...”

У Италији, где је настала, комедија дел арте, зах-
ваљујући својој популарности, утицала је на стварање 
нове професије. Професије глумца. Глумац комедије 
дел арте морао је да има изузетну способност трансфор-
мације и импровизације. Обликовао је своје глумачко 
умеће посебном формом израза тела: кроз тип, однос-
но карактер који игра. Осим вештине у глумачком из-
разу коју су ови глумци имали, посебну важност има 
њихова вештина да у представама које су играли, на 
директан начин, одговоре на изазове времена у ком су 
живели и тако подстакну гледаоца на бурну реакцију. 

Комедија дел арте јавља се у XVI веку, прво на 
тлу Италије, затим Француске, а потом је освојила це-

пише > Маријана Прпа Финк

Утицај комедије дел арте на 
сцену Мишоловка, у трагедији 
Хамлет Вилијама Шекспира 
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лу Европу. У том периоду, као јединствена и популарна 
народна позоришна форма, почела је да стиче пове-
рење дворова и да осваја наклоност властеле. Марио 
Аполонио у својој књизи Povijest komedije dell‘arte гово-
ри о склоности глумаца да уживају поверење владара: 
“Радосно су примали покровитељство владара, али су 
били справни поново стећи слободу разбацујући на 
све стране јавно очитовање својег бучног и претјераног 
непоштивања. А то је јако важно јер су глумци такве 
врсте, попут глумаца у Хамлету, после били склони да 
се од срца баце у свијет фикције патећи и радујући се 
с урођеним и врло искреним импулсом.” (Apolonio, 
1985, стр. 78)

Чувену Шекспирову реченицу “Цео свет је позор-
ница”, срећемо и у лацију комедије дел арте под нази-
вом “Цео свет је комедија” (Tutto il mondo commedia). 

Као пример утицаја овог популарног позориш-
ног облика на европске позоришне ствараоце, Марио 
Аполонио наводи: “Примјер је такође пустоловина 
друмских разбојника која се допала Shakespeareu и 
Schilleru... Испитивањем колико су ти преостали садр-
жаји дел арте примили од књижевности, а колико су 

они на књижевност утјецали само би се доказала жи-
ва способност тих аутора који су умјели ослушкивати 
гласове широког свијета и који су знали спретно удо-
вољити његову укусу. Због тога се комедија дел арте 
због тих опере регие може сматрати тумачем европске 
драме шеснаестог и седамнаестог стољећа.” (Apolonio, 
1985, стр. 121)

Шекспиров опус који је јединствен по лепоти 
својих сижеа, облику стиха јамбског пентаметра, најфи-
нијем и комплексном тумачењу људских особина и 
поступака трагичних и комичних јунака, остварио је 
успех и захваљујући наклоности краљице Елизабете. 
Величина њене краљевске личности, мери се и вели-
чином уметности која је настала у време њене влада-
вине, упркос строгим правилима за уметнике који су 
тада постојали. Теме великих љубави, похода и суро-
вих обрачуна биле су тема реалног живота, али и по-
зоришних представа, како на Елизабетином, тако и 
на другим дворовима у Европи. У истој књизи Марио 
Аполонио каже: “На дворовима шеснаестог столећа 
сусреће се категорија лакрдијаша – напола лакрдија-
ша, а напола мима – који од средњовековних предака 
чувају окретан дух, сходну досјетку, масне доскочице 
и гесте. Немају њихову загрижљивост и љубав према 
порузи, која је била подношљива на мирним дворови-
ма четрнаестог стољећа, али се није могла прилаго-
дити великим дворовима шеснаестог стољећа, који су 
пролазили кроз сплетке и освете, гдје је спрдња била 
спрдња великаша упућена великашима”. (Apolonio, 
1985, стр. 53)

Једна од најзначајнијих форми израза глумца 
на сцени у историји позоришта западне цивилизације 
јесте комедија дел арте. С обзиром да глумачки израз 
у западној култури нема форме које су се одржавале 
дужи временски период а представљале су облико-
ван телесни израз извођача, комедија дел арте је је-
динствен пример овог стилизованог рада извођача на 
сцени. Ово је позориште импровизације у ком су глум-
ци творци свог израза. Типови и ликови чије особине 
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изазивају смех због њихових физичких или духовних 
мањкавости били су типови стараца, слуга и других. 
Млади љубавници су били изузети од подсмеха. Ови 
типови представљају добро познате и архетипске лич-
ности које ступају у различите ситуације и тумаче их 
на начин који трпи жанровска преплитања. Осим ко-
медије, заступљени су жанрови трагедије и пасторале.

Једна од најпознатијих тема комедије дел арте 
је слепа љубав младог пара чију љубав забрањују пос-
вађани родитељи. Вилијам Шекспир је тему забрањене 
љубави у својој трагедији Ромео и Јулија начинио јед-
ном од омиљених тема европских позоришта и она је 
касније испричана на много начина и језика. 

О утицају комедије дел арте на енглеско позо-
риште Марио Аполонио каже: “Били су у Енглеској и 
оснажили још расуте и алузивне елементе велике ен-
глеске драме вјеројатно успоставили или реформира-
ли укус, вјеројатно Shakespeаrеovu генију сугерирали 
неку од његових најгласовитијих тема ...” (Apolonio, 
1985, стр. 216)

Осим теме забрањене љубави, у комедији дел 
арте јавља се тема опасности и претње од опасности. 
Затим тема браколомства, као и борбе за власт. Теме 
браколомства и борбе за власт јављају се у Шекспиро-
вом делу Хамлет, у сцени Мишоловка.

Брижљиво припремљена сцена Мишоловке, коју 
Хамлет гради са глумцима, има елементе комедије 
дел арте. Принцип импровизације у сцени пантомиме 
коју глумци изводе у уводном сижеу говори у прилог 
томе, као и Хамлетов захтев глумцима да убаци не-
колико стихова које ће они извести пред краљевским 
паром. Принцип лепог, пасторалног језика у форми 
стиха, препознатљив је у Хамлетовој представи Мишо-
ловка, али је приметно и иронично тумачење лепоте 
због Хамлетовог осврта на садржај текста који говори 
о убиству са свирепим описом учесника у том чину. 
Осврт на античку причу о Пировом убиству Прија-
ма (који је такође убиством дошао на власт), говори о 
континуитету насиља у политици и власти, Шек спир 

ставља под лупу мотиве убиства, начин на који се изво-
ди и коначно лик Хамлета који креацијом позоришног 
чина жели да дође до истине. На самом крају траге-
дије, Хамлетово убиство Клаудија, јесте заиста Пиро-
ва победа, јер су жртве тако велике да победника на 
данском двору нема. 

О утицају италијанског позоришта на Шекспиро-
ву сцену Мишоловка сведочи и Хамлетова реченица у 
обраћању Офелији: “Име му је Гонзаго: догађај је исти-
нит и написан је пробраним италијанским језиком...” 
Најбољи представник италијанског позоришног ствара-
лаштва тог времена била је управо комедија дел арте.

Представа Мишоловка почиње пантомимом и та-
ко глумци стилизованим покретима упознају публику 
са ликовима и садржајем представе. Глумцима коме-
дије дел арте био је важан сценски израз, а психолошки 
моменат им је био споредан. Њихов циљ је био сцен-
ски ефекат и све што је оправдано и томе доприноси 
било је пожељно. Хамлетово негодовање у време из-
вођења сцене Mишоловка говори у прилог томе. Улазак 
глумца у лику Луцијана, који треба да отрује краља, у 
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другој сцени трећег чина, Хамлет коментарише: “По-
чињи, убицо; окани се дођавола, тог свог проклетог 
кревељења, па почни...” 

Структура представе Мишоловка указује на пролог 
и потом сцену коју је прекинуо краљ Клаудије. Пролог 
као саставни део представе изведен је као тачка пан-
томиме која представља сиже представе. У комедији 
дел арте, пролог је обично био текстуални увод у ко-
мад. Међутим баш зато што је убиство Хамлетовог оца 
у врту важно, Шекспир бира за Хамлетову представу 
управо сцену без текста. Убица је најбрже уловљен у 
мишоловку управо пантомимом преко које ће рефлекс-
но реаговати, а Хамлет га у том тренутку, трагајући за 
истином, посматра. Шекспир је пронашао прецизан 
сценски облик за замку коју Хамлет поставља краљу. 
Овакав облик глумачког израза, у комедији дел арте 
био је карактеристичан више за лаци (lazzi) него за про-
лог. Лаци су управо сценски сажеци на које публика 
треба најбрже, кроз покрет глумца, рефлексно да ре-
агује. Осим у сцени пантомиме, тровање краља у врту 
у наставку поново изводе глумци и у стиху још једном 
подсећају краља начином игре на начин убиства које је 
извео. Тада, њихова креација доводи до реакције краља 
који прекида представу Мишоловка и Хамлету јасно 
даје до знања да је ухваћен у замку сопствене савести.

У комедији дел арте, у сукобу генерација старих 
и младих, побеђују млади, и италијански дух лепоте 
и младости преузео је Вилијам Шекспир у свом драм-
ском опусу, као и непобедивост принципа љубави као 
идеала. У комедији дел арте, узвишеност љубави по-
тврђује се кроз модел љубавника који се такмиче са 
свим што их окружује.

Сцену Мишоловка Хамлет посматра из матрице 
сижеа комедије дел арте. Хамлет је у крилу Офелије. 
После сцене Мишоловка, Хамлет и Офелија се физички 
и духовно раздвајају и одлазе, до краја трагедије, у смрт. 

Било је покушаја да се Хамлетова представа Ми-
шоловка изведе у духу комедије дел арте, са аутен-

тичним маскама, као што је представа Ричардсона 
(Richardson), 1969. године. 

Michael Alaimo је такође радио телевизијску ин-
сценацију Хамлета у којој су глумци многе сцене иг-
рали у стилу комедије дел арте.

Ипак су ови примери усамљени у односу на дру-
ге изведбе чувеног Шекспировог комада.

Комедија дел арте не бави се само животом у це-
лини, него и целом културом шеснаестог века. Теш-
ко је замислити уметнички стил оног времена, који 
је имао подршку народа, да није нашао своје место у 
комедији дел арте.

Хамлет у другом чину, друге сцене, упућује Поло-
нија зашто треба добро да поступа са глумцима: “Нека 
се, чујете ли, добро поступа са њима; јер они су извод 
и сажет летопис времена...” 

Принцип импровизације који доводи до разот-
кривања става глумца, скидања маске и заузимање 
критичког односа у сцени коју игра, јесте у темељу ко-
медије дел арте где је индивидуалност глумца главни 
ослонац његове стилизоване радње. Марио Аполонио 
у књизи Povijest komedije dell’arte, каже: “А критичком 
ставу треба приписати сваку врсту разбијања сценске 
илузије, која се догађа и у унапред смишљену дјелу, 
кад аутор опонашањем слиједи у стопу поступке дру-
гих аутора, као врло често Аристофан, често Плаут, 
неријетко Shakespeare...” (Apolonio, 1985, стр. 125) 

У сваком позоришном чину постоји неизвесност, 
која је саставни део рада на представи. Комедија дел 
арте, настала као потреба глумаца да на стилизован 
начин кроз импровизацију допру до гледаоца тума-
чећи типове људи и ситуације у које долазе, отворила 
је пут новом занату. Мисионарска улога ових глумаца 
огледа се у томе што су они били нека врста савести 
времена у ком су живели и друштвеног препорода у 
ком су учествовали. Заједнички ризик у ком и глумац 
и гледалац деле узбуђење са готово једнаком тежином 
је пристајање да тај чин остане заувек у искуству. Нема 
сумње да је Хамлет у игри мишоловке, код свог гледа-
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оца-краља, у томе успео. Игра која је будила и свест и 
савест целог човечанства, без моралисања, била је ос-
нов рада глумаца комедије дел арте, у којој су се огле-
дали и обичан пук и владари. У Хамлетовој представи 
Мишоловка, ова игра такође је у основи позоришног 
чина који Хамлет припрема за владара. 

Можемо да закључимо да је суштинска веза из-
међу комедије дел арте и Хамлетове представе Мишо-
ловка у игри свести и савести али и неизвесности из-
међу извођача и гледаоца, која је тако постала мета-
фора за препород из доба ренесансе. Хамлет у другој 
сцени другог чина каже: “Нек клопка, дакле, буде глу-
ма та, краљеву савест њом да ловим ја.” Ова метафора 

упућује на начин којим позориште суштински допи-
ре до гледаоца; а то је снажан мотив и форма израза 
извођача, на коју гледалац рефлексно реагује, као у 
сцени Мишоловка и као у позоришту ренесансне ко-
медије дел арте.
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С ваки вид еротизма је особен и често суров за поје-
динца уколико не може да испуни своју жудњу. 
Еротизам није једноставан нити површан и самим 

тим не може се ограничити еротском константом. Тако 
и постоје различити видови доживљавања ероса, који 
се понекад не заустављају само на жељи за телом и 
телесним јединством. Ерос уобличен у емоцији, и ка-
да је изложен жестини у болу, није мука или очај. До 
одређене мере. При престанку жеље за телом, посте-
пено се уочавају мане и с једне стране долази до рази-
лажења. Улед ускраћености било каквог физичког до-
дира, с друге стране, може настати и опседнутост као 
још један вид погубног еротског утицаја. Епилог еро-
тичности прелази у заљубљивање и жртвовање.

При помињању драма Антона Павловича Чехова, 
у први мах помислимо на ликове који тугују и чезну за 
неоствареном љубављу, не видећи никакав други сми-
сао у животу. Самим тим помињање еротизма као јед-

пише > Снежана Удицки

А. П. Чехов (1860–1904), 110 година од смрти

Замке еротизма у драми 
Ујка Вања  
А. П. Чехова 
– једно редитељско тумачење драме –

А. П. Чехов
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ног од покретачких мотива ликова у Чеховљевом ства-
ралаштву може звучати контрадикторно. Чињеница је 
да се за његове драме не може рећи да припадају врсти 
еротске књижевности, али из једне од најчешће цити-
раних дефиниција еротизма, можемо закључити да је 
њихов неизоставни део: “Љубав и еротизам су исто, али 
смо навикли да ову другу реч схватамо нешто уже, као 
искуство љубави доживљено, разрађено и уобличено 
у сфери телесног и његових опипљивих симбола”.1) 
Редитељ Мајкл Блум сматра да глумци, при истражи-
вању Чеховљевих драма, могу да имају своје мишљење 
о томе како се оне тумаче, што се темељи искључиво 
на њиховим идејама. Оваква размишљања често се ис-
постављају као нетачна јер су заснована на најранијим 
ступњевима анализе, без улажења у дубину драме. Код 
Чехова је дијалог заправо оквир за акцију, што постаје 
јасно када се идентификује подтекст.2) У Чеховљевим 
драмама нема пуно сцена страствених физичких кон-
таката, али су ликови удубљени у преживљавање (не)
узвраћених емоција, изгарају за предметом лепоте, та-
ко да чежња прелази у заљубљеност, а касније у љубав.

“Еротизам означава само човеку својствено тра-
гање за искуствима заснованим на сексуалности”.3) По-
четак ере сексуалности у драмама психолошког реа-
лизма с краја XIX века везује се за настанак модерног 
друштва, у коме се човек сукобљава са стварним пре-
прекама које га окружују, са сопственим нагонима и 
страстима о којима је дуго било непристојно писати. 
У Норвешкој Хенрик Ибзен, кога Чехов често спомиње 
у својим писмима као једног од књижевних узора, био 
је први драмски писац који не говори о сексуалности 
транспарентно, али ту тему често ставља у средиште 

1) Иван Чоловић: Еротизам и књижевност - Огледи о Маркизу де Саду 
и француској еротској књижевности, Народна књига, Београд 1990, 
стр. 5.

2) Michael Bloom, Thinking like a director, Faber and Faber, New York 
2001, 33. 

3) Еротизам и књижевност – Огледи о Маркизу де Саду и француској 
еротској књижевности, 5.

дешавања својих драма. Тако су наслови Ибзенових 
најпознатијих драма Пер Гинт, Нора, Хеда Габлер, име-
на главних ликова који носе фаталну дозу сексуално-
сти у себи. Ибзен можда намерно тако и назива своје 
комаде, да би ликови постали препознатљиви, а веро-
ватно је био и први који у Нори прозива институцију 
брака. Даље, Стриндберг у Госпођици Јулији наглаша-
ва сукоб између аристократског и пучког. Класни су-
коб приказује преко сексуалне жудње младе аристо-
краткиње за својим слугом, који је, испуњавајући ње-
не прохтеве, унижава на тај начин. Франк Ведекинд се 
још отвореније бави овом проблематиком и у Буђењу 
пролећа открива сексуалност и буђење полног нагона 
код четрнаестогодишњака који трагично страдају, јер 
су осуђени да живе у лажном и бескрупулозном све-
ту одраслих, који не прихватају младалачки систем 
живљења, већ убијају све позитивно у њему. 

Чехов представља ситнице из свакодневног жи-
вота са задатком да сугеришу велике ствари које се де-
шавају у самим ликовима како би се откриле њихове 
највеће тајне.4) Теме о трагичности људске немоћи да 
утиче на сопствену судбину карактерише већину Че-
ховљевих драма. Ликови и њихов “лет у месту” односе 
се и на време и на простор, поступак који Чехов ко-
ристи како би приказао трагично и комично у њиховом 
настојању да се покрену, да нешто око себе промене и 
да утичу на своју судбину, чији је епилог иронија о жи-
вотној обмани. Духовно слаби јунаци врло млади губе 
жељу за животом, што је била карактеристична црта 
руског народа, а има велике сличности са одређеном 
популацијом данашњег времена. Ово су све опште теме 
које нису биле актуелне само у Чеховљево време већ и 
пре њега а и данас, тако да је стално враћање Чехову, 
с неким временским изменама, увек неопходно. Та-
нана осећања према ликовима које описује нуде сми-
сао који нас враћа нама самима у тренуцима кад смо 
свесни да нам је неопходно преиспитивање. Оно што 

4) Eric Bentley, The life of the drama, Applause Theatre Book, New York 
1964, 7.
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је у свакој епохи исто и што ће бити свевремено, што 
препознајемо као нама блиско, јесте емотивно иску-
ство као архетип. То је једини план који ће увек бити 
савремен, а на коме се базира Чеховљево дело, дале-
ко од баналног у тумачењу текста и од површног оса-
времењавања. Из тог разлога, тема којом ћемо се ба-
вити у истраживању драме Ујка Вања ставља акценат 
на одређену анализу односа међу ликовима и њихове 
ставове у вези са партнерским односима, а откриће 
нам да ликови делују под утицајем страсти које по-
стају погубне како за њих саме, тако и за околину на 
коју се еротичност ликова манифестује.

Разлог тежине оваквог сценског тумачења Ујка 
Вање је у Чеховљевом латентном приказивању ероти-
зма, али и због постојања већ наведених различитих 
облика еротизма у једном делу. На први поглед, Че-
ховљево схватање еротизма делује површно, али је оно 
у ствари дубоко рационално, тако да је и атмосфера 
драме заводљива, кокетна, с брзим темпом и обртима, 
јер дејство ероса не дозвољава много промишљања. У 
Ујка Вањи имамо читаву плејаду манифестовања раз-
личитих врста еротизма: чистог и искреног (Соње ка 
Астрову), затим прорачунатог (Серебрјаков и Јелена 
Андрејевна), манипулацију својим изгледом (Јелена 
Андрејевна ка осталим мушкарцима, али и Астров ка 
њој), несвесних у наношењу бола другима (Астров ка 
Соњи), несвесних у наношењу бола себи (Соња и Вања). 

У Ујка Вањи Чехов најексплицитније описује фи-
зичку лепоту и њен утицај, тако да је већина посту-
пака ликова под утицајем нечијег еротизма. Ово је 
једина Чеховљева драма где ликови отворено говоре 
о физичкој лепоти, не либећи се да открију предмет 
својих страсти који је најчешће усмерен ка жељи за те-
лом и насладом. Откривањем предмета пожуде упада 
се у замку одбијања, неузвраћених жеља, нагона, а ту 
замку ниједан лик у драми неће избећи, с негативним 
исходом. Емотивни раздор ликова огледа се у чежњи за 
вољеном особом и посматрању вољене особе која жу-
ди за неким другим. Он постаје све јачи протицањем 

времена, јер се ликови, парадоксално, не освешћују. 
Фаталност одређених ликова манифестује се у дестру-
ктивности по околину, а понекад је неизбежна мани-
фестација и у самодеструктивности. Опседнутост стра-
сти ма толико замрачује стање свести јунака да они не 
успевају да увиде ко их воли и шта би им можда тај 
однос, уколико би га прихватили, донео. Чехов у Ујка 
Вањи поставља у средиште драме питање односа лепо-
те и среће, потенцирајући на тај начин еротски утицај 
ликова на околину и одбојност и трагичност оних који 
не поседују тај потенцијал. 

Проницљив и интелигентан посматрач људи и 
њихових живота, Чехов износи тезу да бурне страсти 
не покрећу увек потпуне личности. Велике страсти су 
најчешће покренуте тоталном жељом, телесном лепо-
том као подстицајем, која је утолико фаталнија уко-
лико особа која је поседује уме да манипулише њом. 
Тада она представља замку за оне који су опчињени 
лепотом, а не могу да јој се супротставе упркос ра-
суђивању да је лепота лика Јелене Андрејевне само 
празнина која хода. Зато лепота није гаранција да се 
племенитост крије иза ње, нарочито, ако се користи 
као средство. Такође и опчињеност лепотом доводи до 
чежње или заноса, а то су стања када рацио губи улогу 
и када је сваки исход непредвидив. 

Томас Ман у есеју о Чехову наводи да “његови 
био графи стоје под утиском да он, који је и те како 
умео да прича о љубави, сам никад није доживео ерот-
ски занос”.5) Зато се и поред великог набоја еротике 
између ликова у Ујка Вањи, она крије у понеким ре-
пликама и пружа широке могућности редитељу да је 
прикаже у сценским сликама. На површинском нивоу 
јасна је срж односа због кога протагонисти тугују и за 
чим чезну, али и да партнера прво доживљавају као 
предмет лепоте, а тек после у њему откривају карактер. 
Спознаја о разарајућем деловању нечије фаталности, 

5) Томас Ман, Есеји II (Оглед о Чехову, превео Бошко Петровић), Ма-
тица Српска, Нови Сад 1980, 258.
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ретко утиче на свест да деструктивни љубавни однос, 
зарад сопственог добра, треба прекинути. 

Свако од нас поседује неке скривене жеље, али 
свима нам је заједничко с Чеховљевим ликовима да 
тражимо срећу у животу, љубав, да желимо да буде-
мо вољени, али првенствено да волимо, да се боримо 
са усамљеношћу. У Ујка Вањи се еротизам на почетку 
драме јавља у прикривеном виду, обавијен велом ту-
ге, који обузима већину ликова, а код Соње и велом 
патње. Нико није имун на одређене слабости које но-
си у себи, а које га обликују као личност. Велике стра-
сти које покреће Јелена Андрејевна код ликова драме, 
прате њихови рационално необјашњиви поступци. И 
Вању и Астрова покреће на деловање жеља за лепим. 
Тражећи било какву лепоту у животу, поред свакоднев-
них обавеза и сагледавања себе првенствено у просто-
ру, па затим у времену, они верују да ће их поседовање 
нечијег телесног изгледа макар на кратко учинити 
срећним, што је далеко од истине – постоји могућ-
ност задовољства, али среће не. На прагу циља биће 
једино Астров. Прекинувши ситуацију у којој почиње 
да се остварује Јеленина прељуба с Астровом и моти-
висан љутњом због овог сазнања као и оног о продаји 
имања, Вања посеже за пиштољем, мислећи да ће му 
смрт професора донети решење. Истовремено, ово је 
кључна сцена за нашу тему, јер упркос Јеленином од-
бијању Астрова на вербалном нивоу, у потенцијалној 
инсценацији она заправо њему не дозвољава да оде и 
у томе је кључ што Астров не схвата озбиљно Јеленино 
одбијање. Прељубу спречава изненадни долазак Вање, 
који свој бес усмерава на професора не зато што је 
видео да Јелена одбија Астрова, већ управо зато што 
присуствује ситуацији у којој му се она предаје, чиме 
се свака његова илузија о Јелени и вези с њом руши.

У драми се сукобљавају две тежње: да се буде 
бољи и да се боље живи. Узимајући у обзир судбину 
ликова, очигледно је да их је немогуће спојити. Једи-
ни лик који је одувек имао чисте мотиве, а такав и ос-
таје, јесте Соња, али на њу они не врше јако деловање. 

Она јесте заљубљена, али сматра неизвесност бољим 
исходом од одбијања, навикла се на прозаичност и не-
испуњеност у животу и због помирења са судбином, 
она није бледи лик, али је лик коме недостаје подсти-
цај и који, упркос моралним квалитетима, неће ништа 
променити. У њеном лику уочавамо највећу иронију о 
животној обмани, мада се тај драмски поступак може 
увидети у великој мери и код Вање, али и код Астро-
ва. Тешко је сагледати или “измерити” којим ликом је 
Чехов хтео да потенцира овај мотив, јер се он анали-
зира прво из свести лика о себи, а затим из редитељс-
ког тумачења ликова и давања првенства за изношење 
идеје. У сваком случају, чињеница је да су сви ликови с 
имања обманути јер су могли добити више од живота, 
али у неком моменту нису препознали тај тренутак и 
остају ту где јесу.

ЕРОТИзАМ ДРАМСКИХ ЛИцА

Међу писцима психолошког реализма Чехов је 
направио стандардне типове, а онда је неке ликове на-
чинио комичним, док је одређенима дао улогу да во-
де ка катастрофи. Ерик Бентли, као већина теорети-
чара сматра да је у Ујка Вањи то професор.6) У нашем 
тумачењу то је лик Јелене Андрејевне. Чехов је сукоб 
између ликова поставио врло чисто, конфронтирајући 
јасно лепоту лица и лепоту душе. Лепоту лица поседује 
Јелена Андрејевна, што сазнајемо на почетку драме од 
Вање: “А како је она лепа! Како је лепа! У животу нисам 
видео лепшу жену... А очи... Заносна жена!”7) Њеним 
доласком на имање Серебрјакових, сви односи бивају 
промењени и поремећени. Разорна снага њене лепо-
те је толика да након њеног кратког боравка, стање у 
кући и сазнање о промашености живота се више никада 
неће вратити у ушушкану реалност. Јеленина трагич-
ност је у томе што је она свесна да, осим лепог лица 

6) The life of the drama, 54, 55.

7) Антон Павлович Чехов, Ујка Вања, превео Милосав Бабовић, Сабра-
на дела, књига X, Југославијапублик, Београд 1990, 257.
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и тела, нема ништа лепо у себи: лења је, себична, а на 
личном плану – неостварена и у каријери и у браку. 
Свесна је да је увек била епизодно лице, након стиша-
вања острашћености и пожуде за њеним телом. Зато је 
и боли реалност коју јасно уочава, замерајући Астрову 
његово понашање: “Исто тако лудо уништавате човека, 
и ускоро, захваљујући вама, на земљи неће остати ни 
верности, ни чистоте, ни способности за жртвовање. 
Зашто не можете равнодушно видети жену, ако није ва-
ша”?8) Свако даље тумачење о утицају Јеленине лепоте 
на Вању и професора је понављање исте форме, само 
у различитом садржају. Јелена је жртва замке сопстве-
ног физичког изгледа, јер је сваки мушкарац гледа као 
предмет пожуде и не жели да је упозна даље. Можда је 
то разлог Јеленине саможивости јер је врло рано уочи-
ла да њени ментални капацитети не могу надвладати 
физичке, а с друге стране, да мушкарцима, осим посе-
довања лепоте, унутрашњост бића није толико битна. 
Такође, Јелена је свесна сопствене слабости – ни она 
није имуна на физичку привлачност мушкарца, коју 
у драми поседује Астров, мушки синоним њеном еро-
тизму. Због своје менталне инфериорности, она храни 
сујету Астровљевим учесталим доласцима, ласкањем 
и, коначно, свешћу о сопственој издаји да се заљубила 
у човека који жели само краткотрајан ужитак с њом. 
Жену из вишег друштвеног сталежа покушава да уни-
зи неко ко је постао простак, иако је лекар. 

Тачка у којој се преламају линије лепоте и ли-
нија доброте је лик Астрова. Ипак, за њега се пре мо-
же рећи да је тип и то тип мушкарца, који упркос са-
мосвесности, с временом постаје слаб на присуство 
женске лепоте: “Она је лепа, нема говора, али... она 
само једе, спава, шета, заноси све нас својом лепотом 
– и ништа више”.9) Чехов сигурно не би био велики 
писац да у тип није унео јаке карактерне црте. Упр-
кос личним и професионалним квалитетима, Астров 

8) Исто, I 264.

 9) Исто, II 274/5.

се, по правилу, заљубљује у лепоту лица, не у лепоту 
душе. Кроз његов лик Чехов поставља питање: зашто 
лепота има такву власт над човеком? Каква је уопште 
људска морална вредност кад лепота лица неизбежно 
доноси превагу упркос потврђеном сазнању о лепоти 
и искрености душе, али уобличене у ружној форми? 
Какав нагон гони човека да своје норме, принципе, ем-
патију, погази зарад достигнућа и поседовања физич-
ке лепоте? “Ја никог не волим и ...више нећу заволе-
ти. Једино ме још узбуђује – лепота. Према њој нисам 
равнодушан. Мислим да би Јелена Андрејевна, кад би 
хтела, могла да ми заврти мозак за један дан... Али то 
није љубав, није емотивна веза...”10) Након честих су-
срета, Јелена постаје предмет Астровљеве жудње, тако 
да и он упада у замку физичког изгледа, не обазирући 
се на моралне принципе који би требало да га спреча-
вају у деловању: “Како сте дивни, заносни... Само један 
пољубац... Само да пољубим вашу мирисну косу...”11) 
Чехов даје одговор на вечито питање да ли мушкарац 
и жена могу бити пријатељи, постављајући још једну 
моралну замку, овај пут на релацији мушко-женских 
односа: “Жена може бити пријатељ мушкарцу само 
овим редом: прво симпатија, затим љубавница, па тек 
онда пријатељ”.12) Пријатељство са женске стране још 
је и могуће, обрнуто – никако. Поражавајући резултат 
је да се и најдаровитији, најпоетичнији, најпаметнији 
јунак, понаша као медиокритет, а то и постаје: фи-
зичка лепота односи превагу над духовном. Несрећно 
заљубљена Соња примећује промену која се дешава у 
Астрову, односно спознаје његово право лице: “Ви сте 
отмени, имате тако нежан глас... Чак и више од тога, 
ви сте бољи од свих које познајем, ви сте дивни. Зашто 
хоћете да личите на обичне људе, који пију и коцкају 
се?”13) Заводљив физички изглед и некада могућа док-

10) Исто, II 274.

11) Исто, III 285.

12) Исто, II 272.

13) Исто, II 275.
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торска каријера остали су заробљени у руској забити, 
осуђени на пропадање, које мушкарцу без породице 
још теже пада. Свестан да је могао више због свих ка-
пацитета које поседује, а није их искористио, његове 
врлине постају његове замке. Лепота Јелене Андрејевне 
подсећа га на све што је могао да постигне а није и из 
тог разлога он има амбивалентан однос према њој: же-
ли да је поседује, да га она у некој мери испуни да би 
се на тренутак осетио живим, али истовремено жели 
и да је понизи из беса што не може да је има и како 
га не би подсећала на живот који је њега чекао, а није 
га искористио.

Физичку привлачност поседује и Јеленин супруг 
– професор Серебрјаков, иако у поодмаклим година-
ма. Велика разлика у годинама није сметала Јелени да 
се упусти у брак с њим. Осим што она говори о њего-
вој привлачности, то потврђује и Вања, иако не воли 
професора: “А какав успех има код жена! Ниједан Дон 
Жуан није имао такав успех! Његова прва жена, моја 
сестра...., волела га је тако како једино чисти анђели 
могу волети створења исто тако дивна и чиста као они 
сами... Његова друга жена, лепотица, паметна, удала 
се за њега кад је већ био стар, даровала му своју лепо-
ту, младост, своју слободу, своје чари”.14) Из Јелениног 
понашања у браку, уочава се да је занос био подста-
кнут жељом за љубављу, заштитом, сигурношћу, које 
је од професора на тренутак добила. Поред физичке 
компатибилности, Серебрјаковљева себичност и умеће 
живљења потпуно су се уклопили с Јелениним живот-
ним стилом, тако да они, осим разлике у годинама, 
по погледима и ставовима, потпуно одговарају једно 
другом. Поред освајачког шарма, професор са собом 
доноси и друштвени статус, титулу, углед у друштву, 
тако да Јелена својом лепотом и младошћу повећава 
професоров углед у високом друштву. 

Чехов поставља као антиподе прелепу и себичну 
Јелену и пасторку Соњу. Опозитно Јелени, Соња је до-

14) Исто, I 258.

бра, паметна, вредна, али непривлачна девојка: “Ја сам 
ружна... Ја га волим већ шест година, волим га више 
него своју мајку... Ја више немам поноса, немам снаге 
да владам собом.”15) Управо је то замка њеног физичког 
изгледа – због њега не може остварити везу с мушкар-
цем кога воли и у старту губи битку. Соња је жртва при-
влачности Астрова. Како је он чест гост у кући, а при 
том и занимљива особа, логичан след догађаја је био 
Соњино заљубљивање у њега. У овом случају појављује 
се и физички изглед као антипод: неатрактивна Соња 
чезне за лепим Астровом. За разлику од претходних 
примера фаталности физичког изгледа, Соњин ерос 
је уобличен у емоцији и то најискренијој у целој дра-
ми. Из тог разлога је ерос који њу води најтрагичнији, 
јер су му намере најчистије. На тај начин долазимо 
до најчешћег животног парадокса да, ако искрено во-
лимо, без прорачунатости и интереса, осуђени смо на 
емотивно страдање. Неки вид утехе Соња проналази 
у сопственим обманама, што јасно имплицирају њене 
речи да је неизвесност боља, јер постоји нада, која ће 
је на крају ипак довести у безизлазну ситуацију.

Ухваћен у замку Јеленине лепоте Вању ће она 
коштати сукоба с осталим члановима породице. Он 
се неће устручавати да покаже љубомору према Се-
ребрјакову, стално исмевајући његов рад и квази-
друштвену позицију. Ујка Вања води живот налик 
Соњи, али долазак Серебрјакових разоткрива тана-
не разлике у карактерима. Тако страст према Јелени 
аутоматски изазива Вањину мржњу према професо-
ру и жељу за ниподаштавањем професоровог дела. 
Док је још постојала нада у Вањиним очима да ће се 
Јелена упустити у авантуру с њим, он јој је ласкао и 
настојао је задобити лепим речима. Међутим, Јеле-
нино одбијање покреће механизам сазнања о про-
машености и пребацивање негативних афеката на 
другу страну. Велике страсти често прати бујица 
необјашњивих поступака. Такви поступци ликова 

15) Исто, III 281.
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немају везе ни с годинама, ни с искуством. Могу се 
понекад објаснити у складу са карактером, али се 
никада не могу предвидети. Вањин покушај убист-
ва професора је доказ да се поступци, на које су ли-
кови под утицајем страсти спремни, никада не могу 
предвидети и да се манифестују на несвесном ни-
воу. Јеленина лепота је поново деструктивно дело-
вала на једног човека. Несвесни поступак је реали-
зован у покушају убиства, а затим и у свест о личној 
трагичности која је била ушушкана у једноставност 
сеоског живота. 

Сви ликови у драми ухваћени су у замку еротизма 
и фаталност нечијег физичког изгледа, који штетно и 
поражавајуће делује на оног ко жуди за особом која 
поседује физичке квалитете. Еротичну суптилност је 
тешко презентовати, јер је аутор води по тананој нити, 
не заборављајући могућност да она пређе у тумачење 
о заљубљености или, што је још опасније, у вулгарност. 

У Ујка Вањи су јасно издиференцирана три троугла, а у 
сваком односу у центру се налази Јелена Андрејевна, 
као лик који поседује најјачу дозу еротизма и постаје 
фаталан за све мушкарце око себе. У средини сваког 
троугла налази се лик ка чијој наклоности и љубави 
други двоје теже. На први поглед, рекло би се да је 
морал стран већини ликова али анализирајући поје-
диначно ликове и односе, заједничка црта им је одсу-
ство разума при заљубљивању. Несвесни поступци за-
ведене особе јесу типични и животни и сама претход-
на констатација има примесе плеоназма. Не може се 
занемарити чињеница до каквих емотивних раздора, 
како унутарњих, тако и с околином, доводи одсуство 
разума, које у позадини поступака има утемељење у 
еротичности и привлачности ликова који су предмет 
сукоба у сваком троуглу. Такође, сваки од ових тро-
углова представља различите модусе љубави, од којих 
ниједна није, нити ће бити остварена.

СЕРЕБРЈАКОВ & ЈЕЛЕНА АНДРЕЈЕВНА/ АСТРОВ
СЕРЕБРЈАКОВ & ЈЕЛЕНА АНДРЕЈЕВНА/ ВАЊА
СОЊА/ АСТРОВ/ ЈЕЛЕНА АНДРЕЈЕВНА16)

Сам љубавни троугао пружа бројне могућности 
како упадања у сопствене замке тако и у туђе, а три 
троугла у једној драми приказују различитост љубав-
них замки: у првом троуглу постоји велика могућ-
ност реализације, која бива насилно прекинута и тај 
троугао има највише потенцијала за остварењем, не 
задржава се само на жудњи. Други троугао је скоро 
потпуно немогућ, због одсуства заинтересованости 
Јелене Андрејевне, иако се као клопка и препрека 
увек јавља брак. У трећем троуглу замка брака није 
толико опасна, колико потешкоћу представља Соњин 
физички изглед, односно одсуство атрактивности 
које Јелена поседује. Како ће се показати, упркос 
вештини манипулисања, Јелена упада у сопстве-
ну замку, бива разоткривена и одлази повређена с 
имања, враћајући се у другу врсту једноличности 

16) Јован, Христић, Чехов, драмски писац, Нолит, Београд 1981, 156.

Из представе Ујка Вања гостовање Драмског театра  
из Ст. Петербурга у СНП-у 2013. године
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градског живота, односно испразности, исто као и 
професор. Потенцијална прељуба се прожима кроз 
целу драму: већина догађаја одвија се у тензији и на 
граници да ће се прељуба догодити, али до ње, као и 
до настанка било ког пара, не долази.

Да ли људи уживају у томе да буду потресени и 
узнемирени? Да ли постоји задовољство у болу? Ерик 
Бентли сматра да је одговор потврдан под одређеним 
условима, који нису везани потребом за мазохизмом, 
већ из разлога што је за њега, као и за Чехова живот 
трагикомичан.17) Телесна лепота је утолико фатал-
нија уколико особа која је поседује уме да манипули-
ше њом. Зато она није гаранција да се племенитост 
крије иза ње, нарочито, ако се користи као средство. 
Овај став, уколико се посматра из угла драме као књи-
жевне форме, пружа могућности за више жанровских 
тумачења: ликови чезну за лепотом и у складу с тим 
колико је њихова чежња дубока или рационална, мо-
жемо даље размишљати у коју форму треба сврстати 
сценско извођење, односно, којим ћемо се односом 
бавити у току рада на представи. Жанр је важан еле-
мент у свакој представи, јер када редитељ одреди на 
који начин ће приказати причу, то даље омогућава 
одговарајући тон и стил представе, што је код Чехова 
од посебне важности.18) Како ликови не остварују оно 
што науме, било с разлогом или без, жанровски Ујка 
Вању можемо дефинисати као мелодраму: осим света 
жеља, драма је пуна и самосажаљења ликова и њихове 
безизлазне ситуације. Међутим, имајући у виду вре-
ме у коме настаје представа, а то је више од сто годи-
на након настанка текста, комични елементи били би 
важни у њој, нарочито они у којима се искази ликова 
о себи или другима могу приказати из саркастичног 
угла. Не можемо заобићи чињеницу да, колико год се 
Чехов бавио вечним темама које се тичу обичног чове-
ка, завођење у Ујка Вањи ће бити занимљиво уколико 

17) The life of the drama, 345.

18) Thinking like a director, 52.

се пређе у сферу еротичности. Покушај убиства про-
фесора због сазнања о неузвраћеној љубави може се 
представити комичним уколико ликови свесно и по-
мало иронично гледају на своју ситуацију, а не емпа-
тично. Чехов драму испуњава прозаичним и несрећ-
ним браковима, али једино ако бракове посматрамо 
из угла несавршености, можемо их лакше разумети и 
наравно, подносити. Зато је у мелодрамске елементе 
потребно унети и много комичних, јер ако узмемо у 
обзир да је Чехов реалистички приказао сцене из жи-
вота обичних људи, шта је друго живот него смењивање 
и константно преплитање ова два жанра. 
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П озоришне академије су богомдана места за ис-
траживање другачијег позоришног израза. Ту се 
студенти, поред савладавања основних позориш-

них знања и умећа, могу упознати и са разноликим са-
временим кретањима и методама рада у позоришној 
уметности уопште. Или би тако требало да буде. Ла-
бораторијски приступ као један од најкомплекснијих 
позоришних метода рада, можда се примењивао једи-
но на новосадској Академији уметности, када се имају 
у виду званичне позоришне институције осамдесетих 
година XX века. Срећна је, наравно, околност била што 
је један од професора на овој академији Боро Драш-
ковић, поред овладавања основним програмским за-
дацима, студентима дозволио и слободу упуштања у 
најсложеније истраживачке захвате. Он се у свом раду 
није ограничио само на припрему етида и испитних 
представа, већ је младим уметницима дао потпуну 
слободу у истраживању: од избора текста до начина 
његове артикулације и истраживања свих тачака бит-
них за коначни производ. Савим је природно да је као 
професор бдео над сваким сегментом уобличавања 
позоришне материје, међутим, оно што је много ва-
жније, он ни на који начин није своје студенте спреча-

вао и ограничавао у њиховим намерама. Посебна по-
годност и стварање правих услова за овакав приступ 
уметничком чину је оснивање заједничке класе глума-
ца и редитеља. Тада су у оквиру једне групе, за дужи 
времнски период, могли да врше разне експерименте 
и истраживања. Прво, довољно дуго су заједно и, дру-
го, временом све више једни друге упознају. Али да би 
њихов истраживачки порив добио потпуни и коначни 
смисао требало је да створе посебан позоришни језик. 
Због тога је ваљда у оквиру Академије и створено позо-
риште “Промена”. Само остварење тог циља даје пуни 
смисао овом начину рада.

Свој први корак у неизвесну уметничку авантуру 
позориште је начинило представом Марио и мађиони-
чар Томаса Мана, у режији и драматизацији Милана 
Белегишанина. У њој су играли Радослав Миленковић, 
Драгомир Пешић, студенти друге и четврте године глу-
ме у класи Дејана Мијача и Бранка Плеше. Представа је 
гостовала у Сарајеву, Загребу, Београду (отворена вра-
та Атељеа 212), и у поноћном програму МЕС-а 1980. 
године. О представи су писали Д. Перван (“Театар о 
театру”, Ослобођење, 31. 3. 1980), И. Видић (“Комисар 
в местни хиши”, Дело, 31. 2. 1980), Л. Мазова (“Оства-
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рен интегрален театар”, Нова Македонија, 31. 3. 1980), 
З. Радовић (“Театар истражује себе”, Дневник, 31. 3. 
1980), Н. Симин (“Театар с једном представом”, Днев-
ник, 17. 5. 1980), Н. М. Митић (“Прави МЕС у – поноћ”, 
Вечерње новости, 8. 4. 1980), М. Митић (“Мађионича-
ри речи”, Вечерње новости, 1. 4. 1980), М. Ковачевић 
(“Театрализација позоришног чина”, Борба, 2. 4. 1980), 
М. Гргичевић (“Глумачки уздах и исплажен језик”, Ве-
черњи лист, 2. 4. 1980), Ј. Ћирилов (“У потрази за но-
вим жанром”, Политика, 5. 4. 1980).

Позориште “Промена” свечано је отворио Мата 
Милошевић, 28. марта 1978. Студенти режије и глуме 
на српском и мађарском језику, професори Академије 
и професионални глумци СНП-а били су његови осни-
вачи. Позориште је радило при Академији уметности. 
Савет Академије одлучивао је о уметничким и послов-
ним захватима, а позориште је финансирала Академија 
и Новосадско позориште – Újvidéki színház. Представе 
су углавом настајале из дипломских представа студе-
ната режије и глуме уз повремена гостовања профе-
сионалних глумаца. Припремане су у просторима Ака-
демије уметости у Новом Саду и уз пробним салама 
СНП-а. Облик гледалишта зависио је од редитељске 
идеје, мењајући се од представе до представе. Поне-
кад су представе игране и у више простора. Основни 
простор примао је око 150 гледалаца.

Друга представа настала је по тексту Леонида 
Андрејева Јуда Искариотски, у драматизацији и режији 
Милана Белегишанина. Премијера је била 21. августа 
1980. Играју Драгомир Пешић, Александра Плескоњић, 
Мирко Петковић, Михајло Плескоњић, Радоје Чупић, 
Тихомир Станић, Јонаш Тот. Представа је гостовала у 
Сарајеву, Загребу, Прилепу, Скопљу, Зрењанину. Увр-
штена је у званичне програме МЕС-а 1981. године, Су-
срета професионалних позориште Војводине и као гост 
Професионалних позоришта Македоније. Награђена 
је наградом “Заједништво” сарајевског часописа Одјек. 
О представи су писали: Џ. Карахасан (“Синтеза раз-
личитих праваца”, Политика, 10. 4. 1981), М. Дурић 

(“Осам златних венаца”, Политика, 6. 4. 1981), Д. Фо-
ретић (“Без узбуђења”, Вјесник, 3. 4. 1981), Д. Николић 
(“Цена издаје”, Дневник, 29. 8. 1980), А. Фо (“Вјера у 
игру”, Ослобођење, 1. 4. 1981), Н. Салом (“Привлач-
ност у разноликости”, Дневник, 3. 4. 1981), Д. Корић 
(“Потресно свједочанство људске патње”, Ослобођење, 
1. 4. 1981), непотписан чланак (“Приоритет драмског 
текста”, Поља, јануар 1981), М. Ковачевић )”Корисни 
разговори”, Борба 3. 4. 1981), М. Кујунџић (“Варија-
ције о издаји”, Дневник, 18. 5. 1981). 

Плутање Теда Вајтхеда, у режији Бранислава Сви-
локоса, премијерно је изведено 22. августа 1980, а у 
Јонескоовим Столицама у режији Слободана Мојака 
играју Верица Милошевић и Мирко Петковић. Лудака и 
опатицу С. И. Виткијевича режирао је Харис Пашовић, 
а играју Владета Попов, Александра Плескоњић, Ве-
рица Милошевић, Мирко Петковић, Владислав Каћан-
ски, Душко Половина, Драган Чонић, Радивоје Спасоје-
вић. Представа је гостовала у Сарајеву и на Сусрети-
ма академија и филозофских факултета Југославије 
у Сарајеву. О представи пишу: Д. Николић (“Више од 
школске етиде”, Дневник, 7. 3. 1982), А. Девић (“Пох-
вала искушењу”, Глас омладине, 13. 4. 1982). Руцантео-
ву Мушицу, у режији Јана Макана, играли су студенти 
четврте године глуме у класи Димитрија Ђурковића.

Од осталих представа Позоришта “Промена” тре-
ба поменути Булгаковљевог Мајстора и Маргариту у 
режији Милана Белегишанина; Есхиловог Окованог 
Прометеја у поставци Владе Цветановског са Мирком 
Петковићем, Радојем Чупићем, Јаношом Тотом, Гор-
даном Каменаровић, Михајлом Плескоњићем, Дра-
ганом Чонићем и Радивојем Спасојевићем; Јелку код 
Иванових Александра Введенског у режији Хариса Па-
шовића, која је играна на МЕС-у и Битефу; Мара/Сад 
Петера Вајса, у инсценацији Хариса Пашовића, пре-
мијера 27. 5. 1984; Код вечите славине Момчила На-
стасијевића, режија Душан Торбица, 1985. и Галеба, 
А. П. Чехова студената глуме у класи професора Боре 
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Драшковића, премијерно изведене 6. 6. 1988. на По-
повићком језеру. 

Почетак рада Позоришта “Промена” био је више 
него обећавајући. Али, као и све код нас, временом се 
истопила снага, па су и неке слабије или обичне испит-
не представе игране под његовим именом. Али ни то 
им није помогло. Можда су се предности претвори-
ле у сметњу. Но, и поред свега, “Промена” је једно од 
првих академских позоришта код нас и то, како смо 
видели, лабораторијског типа. О његовом настанку, 
идејним опредељенима и поетичком одређењу писао 
је Бранислав Свилокос са карактеристичним насло-
вом “Најзад, промена”. “Име му је Промена, дакле, 
сасвим јасан назив као и жеља његових чланова, да у 
овакву или онакву, позоришну атмосферу Новог Са-
да укључе једно ново поимање театра, нов став према 
сценској уметности...”1) Из скупине представа које су 
одигране под називом овог позоришта може се закљу-
чити да је оно окренуто литерарном позоришту; значи, 
не искључиво драмском у жанровском смислу, већ и 
прозној литератури као и драмском наслеђу из аван-
гардног периода. Али ово позориште разликовало се 
од сличних алтернативних позоришта и трупа јер оно 
није било у знаку једне личности, идеје или групе. Овде 
су поједине генерације студената, у зависности од њи-
ховог интересовања, спремности на изазове уз потпору 
својих професора отворених за истраживања и нова-
чења, учиниле значајан искорак и направиле изузет-
не помаке у истраживању позоришног језика. Права 
позоришна публика, критика и позоришни приврже-
ници одмах су га својски прихватили и подржали; оно 
је не само заживело већ је добило и значајно место у 
простору алтернативног и новог театра и високе оцене 
и признања. Представа Марио и мађионичар, израсла 
из испитног студентског рада, одмах је на себе скрену-
ла пажњу и уврштена је у програме неколико значај-
нијих фестивала. На 21. сарајевском фестивалу Малих 

1) Бранислав Свилокос, Глас омладине, 1978.

и екперименталних сцена критичари и публика били 
су здушни у оцени да је ову представа требало уврсти-
ти у главни програм и да она спада међу малобројне 
добре представе на овој смотри. У чему се огледало то 
што је покренуло једнодушне ставове? Шта је суштина 
истраживачког у овој представи? Шта је то у позориш-
ном језику иновативно биће представе? Марко Кова-
чевић у свом приказу каже: “...у Марију се инсистира 
на непосредном, чак провокативном контакту, јер се 
глумци налазе у гледалишту, а не на сцени. Почетна 
намјера стваралаца представе је да гледаоце што више 
изазову скривени глумци који звижде, добацују и љу-
те се због њеног тобожњег закашњења. Колико је овај 
“атак” на гледаоце успио, свједочи примјер двојице 
гледалаца (међу којима је и сам директор фестива-
ла) који су изнервирани желели да удаље најбучнијег 
“гледаоца” и да спријече Мађионичара (Радослав Ми-
ленковић) у намјери да погоди збир бројева које су из-
говарали прави и лажни гледаоци. Замишљена оштро-
умно, конкретно и с извјесним ризиком, представа Ма-
рио и Мађионичар за фестивал, па и шире, представља 
солидан примјер истраживања основних могућности 

Из представе Галеб, 1988.
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театра као колективног чина и односа глумац – гле-
далац, гледалац глумац.”2) Други критичар говори да 
је представа “била агресија и изазов, језик исплажен 
гледалишту” и наставља да су “и успјели нешто што 
се након безброј сличних покушаја чини немогућим 
– шокирати...” “Живот и сцена тако су се измијешали 
у том успјелом трику на начин хепенинга”3). Редитељ 
представе прецизно говори о поптуној укључености 
публике: “Публика је у овом комаду треће лице, ли-
це присутно и активно у сусретању Мађионичара Ћи-
поле и Марија. Уколико је она активнија, утолико се 
и представа мења, добија на темпу. Дакако искуства 
која смо на ранијим извођењима стекли, ослушкујући 
публику, уграђивали смо у представу, тако да је она 
расла”4). Говорећи о овој представи Јован Ћирилов у 
свом тексту дотакао се и позоришног контекста: “Ина-
че познати мајстори локалне рационалистичке коме-
дије и романтичних заноса, Војовођани су овога пута 
тумачи непоштедне интелектуалне параболе. Редитељ 
Милан Белегишанин, на самом прагу света уметности, 
користи искуства модерног театра и уводи “публику” 
из партера у позоришни чин, да најскромнијим сред-
ствима направи спектакл, који и дубоко и оштро го-
вори о нашем времену”5). Поред иновативног и веома 
успелог редитељског поступка не треба дозволити да 
у другом плану остану два главна глумца, Радослав 
Миленковић и Драгомир Пешић. Свим позоришни 
критичарима дубоко се урезала њихова изузетна глу-
ма. Наводимо само један пример: “Но у доминантној 
улози Мађионичара и његове главне жртве наступили 
су глумци такве изражајне снаге и фасцинантне особ-
ности да их неће бити лако заборавити...”6) 

2) Марко Ковачевић, Борба, 1980.

3) М. Гргичевић, Вечерњи лист, 2. 9. 1980.

4) Невена Симин, Дневник, 17.5. 1980.

5) Јован Ћирилов, Политика, 5. 4. 1980.

6) Марија Гргичевић, ibid.

Друга предства Позоришта “Промена” је из ис-
тог рукописа а савим је другачија. Реч је о томе да је 
Милан Белегишанин поново драматизовао и режи-
рао приповетку Леонида Андрејева Јуда Искариотски, 
али сада у отвореном простору, дворишту Академије 
уметности. Анализирајући представу Џевад Караха-
сан констатује да се редитељ “није одрекао елемената 
традиционалне драматургије као што су заплет, пси-
холошки и значењски дефинисани ликови, радња и 
јасно дефинисана “идеја представе”, а истовремено 
се наставља на традицију авангарде тиме што потен-
цира условности умјетничког система, користећи се 
њима као средствима говорења, извлачи у први план 
политичку идеју представе (чиме се повезује са оном 
струјом авангарде која је од уметности тражила да “бу-
де у средишту свога комуникацијског система, да буде 
живот сам”) и оставља систем представе довољно отво-
реним да се у њега инкорпорира сваки могући “инци-
дент” који се може појавити у току извођења предста-
ве (о чему довољно говори “инцидент” који се догодио 
при извођењу представе у Сарајеву – када је Радослав 
Миленковић, као тумач лика Јована Еванђелисте, пре-
мазао крвљу из ненамјерне посјекотине на руци, лице 
Драгомира Пешића – Јуде)”7). Други иновативни еле-
мент односи се на простор извођења представе. Пред-
става је, као што смо рекли, постављена и играна у дво-
ришту Академије у Новом Саду. “Врт Академије је по 
осамнаести пут био пун, сат са торња (Николајевске 
цркве) одбија мунуте, дубоки руски хорови (музика 
16–18. века) изазивају језу код гледалаца, а Распети 
Христ лебди у простору изнад зеленила. Горе у трећем 
висинском нивоу представе Јуда се веша. Чини се да 
делатност театра “Промена” враћа веру у могућност 
театра и у овом времену конзумирања јефтиних раз-
бибрига”8). Међутим, она је, очито, могла да “одигра” 
и друге просторе. “У занимљивом сценском простору 

7) Џевад Карахасан, Политика, 10. 4. 1981.

8) Око, 23. 6. 1981.



119 >

авлије Морића хана, кога супериорно осваја глумач-
ка дружина академског позришта Промена, млади и 
очито надарени редитељ Милан Белегишанин смјестио 
је своју представу...”9) и наставља даље о другим ква-
литетима: “Приредивши драматизацију у којој једним 
прецизним редосљедом и јасним сценским језиком 
користи мотиве легенде само као аксиоматске прет-
поставке, да би помоћу њих, а на основу оригиналних 
сценских рјешења, дошао до богатих знакова којима 
износи поруку. Колико реплике, толико и још више, 
глумачка и мизансценска изражајност осмишљавају те 
поруке на врло ефикасан и рационалан начин. У том, 
рекло би се тоталном глумачком казивању, у коме и 
ријеч и гест и тијело равноправно судјелују у емисији 
сцнског знака, издвојио се Драгомир Пешић, који је 
свога Јуду изградио хамлетовски проницљиво, проме-
тејски побуњено, сократовски мудро.” 

Трећа продукција Позоришта “Промена” која 
својим истраживачким напорима интригира нашу 
пажњу је Јелка код Иванових Александра Введенског у 
режији Хариса Пашовића. Ову драму, насталу на раз-
међу две авангарде, он је режирао поштујући целови-
тост текста, а помак је учинио у непоштовању једин-
ства места. То значи да је за поједине сцене одабрао 
одговарајуће просторе у унтрашњости и амбијенте у 
дворишту Академије: “...у цветној башти, пустом дво-
ришту и хладној учионици”, како нас извештава Јован 
Ћирилов и наставља, “Харис Пашовић је ову своју ам-
бијенталну представу урадио са маштом и доследношћу. 
Један од најдуховитијих проналазака ове представе је 
што је у једном тренутку довео публику у ситуацију да 
из дворишта, с једног великог стола, воајерски прати 
шта се дешава у соби.”10) Када се праве амбијенталне 
представе увек се мора рачунати на временске (не)при-
лике и немогућност да се пронађе адекватан простор 
за извођење у другим местима. Али и ове (не)погодно-

9) С. К., Сарајевске новине, 1. 4. 1981.

10) Јован Ћирилов, Политика, 13. 7. 1983.

сти у многим случајевима раде више за представу него 
против ње. Тако је једном од извођења ове представе 
олуја додала нови елемент: окрутност. У свом анали-
тичком тексту о представи Владимир Копицл дотакао 
се и аспеката битних за наше истраживање. Износећи 
своја запажања он трвди: “Ни дислоцирање простора 
игре, ни пробијање баријера на релацији глумац – пуб-
лика, дакако нису новине, већ давно упознате норме 
модерног театарског језика, но ништа мање стога не 
плени мера у којој је Пашовић – уз примерено анга-
жовање и жар глумачког ансамбла – успео шетњу кроз 
смрћу заражену кућу Иванових да преведе у колектив-
ни ритуал високог театарског (и других) напона...”11). 
На једну од две улоге редитеља представе, значи као 
редитеља представе и учесника у представи, било је и 
оваквих реакција новинара и критичара: “За разлику 
од Гротовског који је бирао гледаоце што ће их при-
мити на своје представе, млади редитељ ове представе 
у улози ливрираног лакеја, бирао је гледатеље које ће 
избацити из представе као прекобројне за улоге три-
десетак “гостију” која им је додијељена, а што је дје-
ловало врло неугодно.”12) 

Уз још неколико представа које су поседовале 
нешто од духа промене: Мајстора и Маргариту у ре-
жији Милана Белегишанина, Мара/Сад, Хариса Па-
шовића, Плутање Бранислава Свилокоса, Код вечите 
славине, Дуашана Торбице, Столице Е. Јонеска у ре-
жији Слободана Мојака и Окованог Прометеја у ре-
жији Владе Цветаноског, а које нам нису интересант-
не због нашег посебног угла истраживања, у суштини 
то би било све што је Позориште “Промена” оставило 
као залог за будућност. Касније се име овог позоришта 
качило и за оне представе које нису имале никаквих 
додирних тачака са њим, а временом се сасвим изгу-
био дух и разлика промене у односу на редовне ака-
демске представе.

11) Владимир Копицл, Дневник, 2. 6. 1983.

12) Марија Гргичевић, Вечерњи лист, 12. 4. 1983.
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Д вије вечери заредом, крајем јануара ове годи-
не, белгијска позоришна трупа Нидкомпани 
(Needcompany) је у франкфуртском позоришту 

Кунстлерхаус Моузонтурм (Kunstlerhaus Moysonturm) 
извела двадесети по реду Нидлапб (Needlapb), концепт 
јасно одвојен од свих осталих умјетничких пракси тру-
пе као цјелине, као и свих њених чланова појединачно 
тиме што је означен као процес, а не као представа или 
перформанс. Позоришта у Бриселу, Паризу, Тулузу, 
Хамбургу, Торину, Авињону, Бечу, још од 1999. годи-
не позивају Нидкомпани да покажу дијелове својих 
представа у настајању, а кованица Нидлапб неколико 
последњих година означава ту врсту њихове умјетнич-
ке праксе и досјетка је Јана Лауерса (Jan Lauwers), ко-
оснивача и вође трупе. Као и у називу трупе Нидком-
пани (Јан Лауерс треба друштво, трупу да би правио 
умјетност), тако и у називу овог сегмента њиховог ст-
варалаштва – Нидлапб, у питању је игра ријечи – Јан 
Лауерс и остали чланови трупе требају са једне стране 
лабораторију – као платформу за умјетничка истра-
живања и помјерање граница, а са друге стране кри-

ло – као утјеху, пријатељство, љубав и заштиту других 
чланова. Неуроза која произилази из чињенице да је 
сваки члан истовремено и умјетник и човјек, у сржи је 
сваког Нидлапба. О кованици Нидлапб Сигрид Бусет 
(Sigrid Bousset) пише: “Два мотива1) су као двије но-
ге које раде шпагу, и они одређују суштину начина на 

1) lab – лабораторија и lap – крило, напомена ауторке текста 

пише > Тања Шљивар 

Обично позоришно вече у Моузонтурму

Нидлапб 20 трупе Нидкомпани 
или Сви се играмо позоришта

Нидкомпани
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који Лауерс функционише”.2) О овом сегменту њихо-
вог стваралаштва на званичном сајту трупе пише: “У 
представама, драматуршко истраживање које се дешава 
током проба замрзава се у форму која је најтранспа-
рентнија могућа и спремна за комуникацију са пуб-
ликом. Нидлапб, са друге стране је незамрзнута срж 
Нидкомпанија, мјесто гдје је радни процес флуидан и 
динамичан и још увијек није задобио коначну форму”.3) 

У овом есеју покушаћу да објасним, користећи тезе 
канадског социолога Ервинга Гофмана о свакодневном 
извођењу, игрању, глумљењу, и представљању сопственог 
идентитета постављене у књизи Како се представљамо 
у свакодневном животу из 1959. године, како је управо 
специфичност Нидлапба, као процеса или пробе или 
платформе, полигона за истовремено показивање и ис-
траживање умјетничког процеса, који заправо није ни 
представа а ни свакодневни живот, омогућила извођење, 
играње, глумљење и представљање колективног иден-
титета публике позоришне представе с једне стране, 
и колективног идентитета извођача интернационалне 
позоришне трупе са друге. Код Гофмана је процес ко-
муникације два људска бића, па ако одемо и даље и сам 
живот – перформативна техника, код Лауерса и оста-
лих чланова Нидкомпанија перформативне технике у 
Нидлапбу 20 варирају од јавног читања текста, преко 
извођења музичких нумера и глумачких импровиза-
ција, до спремања коктела за публику, а за људе који су 
купили карту за обично позоришно вече у Моузонтру-

2) Bousset, Sigrid, есеј I can’t go on. I’ll go on, On Jan Lauwers and Melan-
choly, u knjizi No beauty for me there where human life is rare, On Jan Lau-
wers’ theatre work with Needcompany, Academia Press and Internation-
al Theatre & Film Books, 2007, str 298, превела са енглеског ауторка 
текста, оригинал не енглеском: Two motives like two legs doing the 
splits, and they determine the essence of the way Lauwers functions. 

3) Цитат преузет са сајта http://www.needcompany.org/EN/needlapb, 
превела са енглеског ауторка текста, оригинал на енглеском: In the 
performances the dramaturgical research that takes place during re-
hearsals congeals into a form that is as transparent as possible and ready 
for communication to the audience. Needlapb, on the other hand, is the 
uncongealed core of Needcompany, the place where the working process 
is fluid and dynamic and has not yet acquired a definite form, str. 298.

му, перформативна техника је била извођење, играње, 
глумљење или представљање себе као члана публике по-
зоришне представе. С обзиром на већ истакнуту чиње-
ницу да је оно што смо гледали и оно што је изведено 
процес, и публика и извођачи играли су се позоришта, 
а не процеса његовог настанка. 

Комуникацијски процес се код Гофмана одвија из-
међу појединца који представља и игра сопствени иден-
титет и групе (други, остали) која га посматра: “Инфор-
мације о појединцу доприносе дефинисању ситуације, 
тако да је осталима унапријед одређено, шта појединац 
од њих очекује и шта они могу да очекују од њега.”4) 
Оно што је, по најави на сајту Моузонтурма, позоришна 
публика могла да очекује од Нидлапба 20 било је сле-
деће: “Нидлапб је позоришни простор за мисао, мјесто 
потенцијала, креативна лабораторија. Сваки Нидлапб 
је изузетно и јединствено вече, дијељен моменат. (...) 
Нидлапб је изванредна прилика за добијање увида у 
радне методе Нидкомпанија и тренутни статус њихове 
најновије продукције”.5) Оно што је публика на основу 
очекивања добила, покушаћу да опишем у овом есеју.

Гофман сматра да су случајеви друштвених ин-
теракција попут Нидлапба ријетки и да у свакодневној 
комуникацији углавном долази до “одвајања другог 
плана у ком се припрема представљање улоге и првог 
плана у ком се она изводи. Приступ овим регијама се 
држи под контролом, да би се публика спријечила да 
гледа иза сцене, и да би се аутсајдери спријечили да 

4) Goffman, Erving, Wir alle spielen Theater, Die Selbstdarstellung im Alltag, 
Piper Verlag GmbH, Muenchen, 1969, str. 5, превела са њемачког ау-
торка текста, текст на њемачком: Informationen ueber den Einzel-
nen tragen dazu bei, die Situation zu definieren, so dass die anderen 
im voraus ermitteln, was er von ihnen erwarten wird und was sie von 
ihm erwarten koennen. 

5) Преузето са сајта http://www.mousonturm.de/web/en/veranstaltung/
needlabp, превод са енглеског ауторка текста, текст на енглеском: A 
Needlapb is a theatrical space for thought, a place of potential, a cre-
ative laboratory. And every Needlapb is a singular, unique evening, a 
shared moment.(…) A Needlapb is a one-of-a-kind chance to gain in-
sights into the working methods of the Needcompany and the current 
status of their newest production.
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посјећују представе које им нису намијењене.”6) Слу-
чај Нидлапба 20 показује да исти модели манипулације 
и комуникацијских неспоразума и асиметрија опстају 
чак и када се механизми припремања сопствене улоге 
оголе и на најочигледније и најекстремније начине, по-
пут показивања сопственог процеса рада у позоришту. 
Ипак, снагом оног што се између колективног тијела 
публике и колективног тијела извођача у последњем 
сегменту Нидлапба 20 догодило, та представа, али и 
позориште уопште, па и живот, постали су на трену-
так полигони у којима су биле могуће “структуре је-
динства у друштвеном животу, које настају кад год су 
особе другим особама директно физички присутне”.7) 

СТРУКТУРА КОЈА УСЛОВљАВА САДРЖАЈ И 
ТЕАТАР КАО РИТУАЛ зАЈЕДНИЧКОГ пЈЕВАЊА

Динамику ове позоришне вечери у Моузонтурму 
најлакше је представити кроз динамику односа унутар 
трупе, или тачније кроз одређивање Лауерсове улоге у 
односу на улоге свих осталих њених чланова. И из самог 
поднаслова најзначајније театролошке студије написа-
не о Нидкомпанију No beauty for me there where human 
life is rare – “о позоришном раду Јана Лауерса са Нид-
компани”, јасно је да у трупи постоји хијерархизова-
на расподјела моћи, а присуство Лауерсовог тијела на 
сцени Нидлапба 20, заиста је било другачије од прису-
ства свих осталих тијела извођача на њој, појединачно 
и заједно. О сопственом присуству у представи Изабе-
лина соба Лауерс каже: “И ја сам присутан на сцени, да 
бих поставио ствари у праву перспективу. Ја само мало 
ходам уоколо, сједим, гледам, пјевам и објашњавам не-

6) Goffman, Erving, opc. Cit., str. 217, текст на њемачком: (...) eine Tren-
nung in einen Hintergrund, auf dem die Darstellung einer Rolle vorbe-
reitet wird, und einen Vordergrund, auf dem die Auffuehrung stattfin-
det. Der Zugangzu diese Regionen wird unter Kontrolle gehalten, um 
das Publikum daran zu hindern, hinter die Buehne zu schauen, und 
um Aussenseiter davon fernzuhalten, eine Auffuehrung zu besuchen, 
die nicht fuer sie bestimmt ist.

7) Ibidem, str. 233, текст на њемачком: (...) mit der Struktur der Einhei-
ten im sozialen Leben, die entstehen, wann immer Personen anderen 
Personen unmittelbar physisch gegenwaertig werden.

колико ствари публици. Најопуштеније могуће. Без про-
клетих бесмислица. Волио бих да ритуал театра постане 
сличан људима који се скупе да би заједно пјевали.”8)

Лауерс, у једноставном сивом одијелу и бијелој 
кошуљи на самом почетку позоришне вечери каже да 
је оно чему ћемо да присуствујемо кратка презента-
ција планираних позоришних пројеката Нидкомпанија 
за 2014. годину, те да ће они за нас да изводе незавр-
шене фрагменте представа које тек треба да се дого-
де. Обучен је упадљиво другачије него остали чланови, 
који редом носе најразличитије позоришне костиме. У 
првом сегменту Нидлапба 20 двије чланице трупе, сје-
дећи на столицама, фанатично користе сценско читање 
текста као перформативну технику, па стојећи испред 
микрофона још фанатичније импровизују исти текст 
о напуштању, опраштању од и заборављању земаљског 
живота и земаљског искуства, текст о одласку људског 
тијела ван наше планете, о одласку у свемир. Лауер-
сов дугогодишњи мото Нема љепоте за мене тамо гдје 
је људски живот риједак9), од ког је, истичући видљи-
вост, материјалност и графички облик ријечи и комен-
таришући познату скулптуру на ободима Лос Анђелеса 
– Холивуд, 2000. године направио сопствену скулпту-
ру-натпис на пољима Гримбергер на ободу Брисела, 
јасно нам показује да је напуштање земаљског живо-
та напуштање, опраштање и од заборављања љепоте, 
али и Лауерсовог тематског “светог тројства” – круга 
секса, насиља и смрти. Ханс-Тис Леман (Hans-Thies 
Lehmann), који је рад Јана Лауерса у позоришту навео 
као инспирацију за конструисање концепта постдрам-

8) Јан Лауерс у разговору са Ервином Јансом, цитирано у Jans, Erwin, 
A broken community, On Needcompany, u u knjizi No beauty for me there 
where human life is rare, On Jan Lauwers’ theatre work with Needcom-
pany, Academia Press and International Theatre & Film Books, 2007, 
str. 308, текст на енглеском: I am also present on stage, in order to 
put things into the right perspective. I just walk around a bit, sit down, 
watch, sing, and explain a few things to the audience. All as relaxed as 
possible. No holy nonsense. I would like the ritual of theatre to become 
similar to people getting together to sing.

9) На енглеском: No beauty for me there where human life is rare, на 
једанаестовијековном холандском: Verre van der menscen dinghen 
en vant ic neghene shoenhede
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ског позоришта, о специфичности комуникацијског 
процеса између публике и извођача ове трупе пише: 
Модел – гледамо журку, али врата нису у потпуности 
отворена. Због тога на то гледамо као на журку далеких 
познаника, а да нисмо на њој стварно. Може се рећи: 
гледалац проводи вече код Јана и његових пријатеља 
(не са њима).10) Нидлапб 20 је и журка на којој чланови 
трупе припремају коктеле за публику и на видео биму 
показују фотографије и видео снимке са путовања у 
Кину, од којих је најупечатљивији снимак безглаве, тек 
убијене рибе на неком пијачном штанду, која се копр-
ца и “плеше” на перајима, па пада, па од људске руке 
бива поново усправљена, који се неколико пута у лу-
пу понавља. Нидлапб 20 је и глумачка вјежба четворо 
чланова трупе (један од њих је и Лауерс), са класичним 
наративним током посљедњег неснимљеног филмског 
сценарија Џона Касаветеса (John Cassavetes), о сусре-
ту два средовјечна човјека са двије проститутке. Једна 
од могућих паралела за модел функционисања трупе 
и динамику односа унутар ње нарочито у односу на 
“вођу”, јесте и она са Фабриком Ендија Ворхола (Andy 
Warhol), па је Нидлапб 20 и омаж поп-арту и Ворхолу, 
те завршава извођењем уживо пјесме бенда The Velvet 
Underground – All Tomorrow’s Parties.

У контексту стварања заједнице између публике 
и извођача у наставку есеја покушаћу да анализирам 
два сегмента Нидлапба 20 – здравицу коктелима, који 
су припремани током представе, као лажни пакт из-
међу публике и извођача и одржавање гофмановске 
асиметрије комуникацијског процеса, и глумачку им-
провизацију Мартена Сегерса (Maarten Seghers) као 
успјели тренутак формирања неоперативне надзајед-
нице између публике и извођача, засноване на дијеље-
ној рањивости и смртности, како је описује Жан-Лик 
Нанси (Jean-Luc Nancy).

10) Lehmann, Hans-Thies, Postdramatic theatre, Routledge, Oxon, 2006, 
str. 109, превод са енглеског ауторка текста, оригнал на енглеском: 
The model: we are watching a party, but the door is not quite open. We 
therefore look in on it as though on a party of distant acquaintances, 
without really participating. One could say: the spectator spends an 
evening at Jan’s and his friends (not with them) 

ЖУРКА – пРОцЕС – пРЕДСТАВА

На десној страни сцене припремљене за Нидлапб 
20 су дугачки столови препуњени једноставним ста-
кленим чашама и састојцима за алкохолне и безалко-
холне коктеле. У првој половини Нидлапба 20 члано-
ви трупе који не учествују директно у сценама које се 
изводе, све вријеме симултано припремају коктеле, 
док за истим столом двије перформерке сређују фри-
зуре и шминкају се испред два огледала, што заиста 
подсјећа на припреме за журку какву описује Леман, 
коју публика посматра са дистанце, кроз полуотворена 
врата, кроз која ипак неће ући. Гофман процес кому-
никације дефинише као игру информацијама и “по-
тенцијално бескрајно кружење прикривања, открића, 
погрешних откривања и поновних открића”11) и за ње-
га је посматрач углавном у предности над извођачем, 
што условљава асиметрију комуникацијског проце-
са: “Разликујемо два аспекта – један, којим појединац 
релативно лако својом вољом може да манипулише – 
значајан дио овог аспекта су вербални искази, и други 
аспект, над којим он има врло мало моћи и контроле, 
јер се углавном изводи из онога што појединац зрачи. 
Други онда могу да користе онај аспект његовог по-
нашања окарактерисан као неизманипулисан крите-
ријум за оно што у изманипулисаном посредованом 
аспекту заиста важи”.12) Публика је у овој позоришној 
комуникацијској ситуацији у предности, јер посматра 
двије симултане сценске радње – једну јасно одређену 

11) Goffman, Erving, op. cit., str. 12, превод са њемачког ауторка текста, 
текст на њемачком: Einen potentiell endlosen Kreislauf von Verheim-
lichung, Entdeckung, falscher Enthuellung und Wiederentdcekung.

12) Ibidem, str. 10, превод са њемачког ауторка текста, текст на њемач-
ком: Koennen sie an ihrer Beobachtung zwei Aspekte unterscheiden: 
einen Aspekt, den der Einzelne verhaeltnismaesig leicht und seinem 
Willen entsprechend manipulieren kann – dieser Teil besteht im we-
sentlichen aus seinen verbalen Aeusserungen- und einen, ueber den 
er nur wenig Macht und Kontrolle zu haben scheint, weil er sich ha-
putsaechlich aus dem, was der Einzelne ausstrahlt, ableitet. Die an-
deren koennen dann die als nicht manipulierbar angesehenen As-
pekte seines Verhaltens als Kriterium dafuer verwenden, was in den 
vermittelten manipulierbare Aspekten gueltig ist.
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као изманипулисану од стране извођача – глумљење, 
јавно читање текста, пјевање, и другу – невербалну и 
наизглед унапријед неприпремљену, неизвјежбану и 
неизманипулисану припрему коктела. Гофман даље 
отвара могућност за успостављање симетрије у кому-
никацијском процесу, када појединац свјестан почетне 
асиметрије, изманипулише и аспекат који је на почетку 
процеса комуникације био неизманипулисан: “Мора 
да се дода да појединац може да добије много контро-
лом, јер се остали углавном некритично односе према 
наизглед неконтролисаним аспектима његовог пона-
шања.”13) И те како свјесни да су, макар и са подијеље-
ном пажњом посматрани, извођачи који припремају 
коктеле манипулишу првенствено трајањем процеса 
припремања и одлагањем момента послужења. И на 
крају, Гофман сматра да се иницијална асиметрија 
комуникацијског процеса поново успоставља и да је 
посматрач увијек у предности, јер су “технике које 
служе демаскирању прорачунате спонтаности поје-
динца развијене боље од способности манипулације 
сопственим понашањем”.14) У случају овог сегмента 
Нидлапба 20 извођачи су изманипулисали публику, 
управо зато што су посматрали публику на претход-
них деветнаест Нидлапбова и тако научили да дема-
скирају “прорачунате спонтаности” сваког појединца у 
публици. На средини трајања представе, неколико из-
вођача са препуним тацнама коктела у рукама улази у 
простор публике и дијели коктеле сваком појединцу у 
публици, од првог до посљедњег реда. Тај процес траје, 
и током њега се дешава све што се дешава приликом 
наручивања пића на кућним журкама, у баровима и 
клубовима. Поједини чланови заједнице публике машу 

13) Ibidem, текст на њемачком: Es muss hinzugefuegt werden, dass der 
Einzelne viel gewinnen kann, indem er kontrolliert, da die anderen 
im allgemeinen den scheinbar unkontrollierten Aspekten seines Ver-
haltens verhaeltnismaesig unkritisch gegenueberstehen, str. 12.

14) Ibidem, текст на њемачком: Die Techniken, die zur Entlarvung be-
rechneter Spontaneitaet des Einzelnen, angewandt werden, besser 
entwicklet sind als die Faehigkeit, unser eigenes Verhalten zu mani-
pulieren, str. 12.

перформерима, желећи да раније добију пиће, неки 
пиће одбијају, а неки устају са својих мијеста у сусрет 
“конобарима”. Кад су коктели подијељени, извођачи 
који су на сцени, као и они који су дијелили коктеле 
дижу своје чаше у вис и кажу “живјели”, а онда сви 
чланови публике као један подижу своје чаше и ис-
товјетно одговарају. Чини се да је постигнуто оно што 
Гофман зове “врстом хармоније која је оптимистич-
ни идеал”,15) а што се дешава када “појединац изрази 
оно што стварно осјећа и кад то искрено коинцидира 
са осјећањима других”16) и да је здравица геста у којој 
су се искрена осјећања публи ке и извођача, бар на је-
дан моменат током трајања представе поклопила. Да 
је припрема коктела уобичајена и за остале Нидлапбо-
ве потврђује и Сигрид Бусет која моменат у ком је из-
говорено “живјели”, током Нидлапба 10, одржаног на 
позоришном фестивалу у Авињону 2005. године, на-
зива “свечаним пактом између глумаца и публике”.17) 
Ипак, из чињенице да су се коктели вјероватно при-
премали на сваком претходном Нидлапбу, јасно је да 
је здравица геста којом је публика изманипулисана од 
стране извођача – за публику франкфуртског Нидла-
пба 20, припрема коктела била је специфичност само 
те позоришне вечери, ишчекивање послужења било 
је напетије проласком времена, а изговарање ријечи 
“живјели” стварни израз пакта, али за извођаче је при-
према, одлука о одлагању момента послужења, те из-
говарање ријечи “живјели”, значило испуњавање уоби-
чајеног редослиједа њихове умјетничке праксе назва-
не Нидлапб. Посматрањем претходних појединаца у 
публици, деветнаест пута прије Нидлапба 20, глумци 

15) Ibidem, текст на њемачком: Diese Art von Harmonie ist ein optimis-
tisches Ideal, str. 13.

16) Ibidem, текст на њемачком: Wenn der Einzelne offen das ausdrueckt, 
was er wirklich fuehlt, und mit den Gefuehlen der anderen ehrlich 
uebereinstimmt, str. 13.

17) Bousset, Sigrid, op. cit, str. 301, превод са енглеског ауторка текста, 
оригинални текст на енглеском: A festive pact between actors and 
audience. 
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су научили да ће након сваког изговореног “живјели” 
да добију истовјетан одговор од сваког појединца из 
публике. Конвенције (позоришне, али и конвенције 
друштвених забава) су опстале, комуникацијски про-
цес остао је асиметричан, а заједница извођача и зајед-
ница публике постале су још јасније раздвојене него 
на почетку Нидлапба 20. Након завршетка представе, 
гостопримљивим извођачима захваљујемо тако што 
чаше враћамо на тацне поредане по поду сале. Кому-
никацијски процес зближавања се наизглед удвојио 
гестом којом се показује захвалност према домаћи-
ну, а заправо је опет био изманипулисан појединцем, 
у овом случају домаћинима, извођачима – они су та-
цне поставили на под, на основу претходног искуства 
очекујући овакав исход. Јасно је да смо на крају вече 
провели управо онако како је Леман окарактерисао 
представе трупе Нидкомпани – код Јана и његових 
пријатеља, а не са њима. 

Надзаједница између публике и извођача, офор-
мила се ипак на самом крају представе, када су и из-
вођачи постали публика, али не она која искуством 
из претходних позоришних вечери манипулише мање 
искусном позоришном публиком, већ једнако рањи-
ва и смртна, као и она пред којом се Нидлапб 20 по-
казује, истовремено посматрана и посматрајућа пуб-
лика. Нидлапб 20 је посљедњим сегментом ипак вра-
тио вјеру у свијет као мјесто гдје онај који први каже 
“волим те” неће манипулацијом изнудити истовјетан 
одговор, него ће тај одговор заиста значити гофма-
новску комуникацијску “хармонију и оптимистични 
идеал”. Када најмлађи члан трупе Мартен Сегерс на 
крају представе постане једини извођач, а сви остали 
њени чланови посједају на столице на сцени око њега 
и постану рањива публика, позориште постаје, како 
Рансијер пише, “једино преостало мјесто директног 
суочавања публике са собом као колективом”.18)

18) Ranciere, Jacques, The emancipated spectator, Artforum, mart 2007, 
str. 272, текст на енглеском: theater reamains the only place of di-
rect confrontation of the audience with itself as a collective

РАЊИВОСТ И СМРТНОСТ ГЛЕДАОцА  
ИСпОД фАСАДЕ 

Тамо гдје Рансијер види простор суочавања пуб-
лике са собом као колективом, Леман, а опет у кон-
тексту умјетничке праксе трупе Нидкомпани и незавр-
шености позоришног дјела, види простор гдје је “гле-
даоцима дата шанса да осјете сопствено присуство, да 
га промисле и да и сами допринесу његовој незаврше-
ности.”19) Мартен Сегерс на просценијум доноси дрве-
ну реквизиту коју је сам израдио, и почиње да скаче 
по њој. Звуци који се производе у интеракцији Сегер-
совог тијела и необичне справе, готово скаламерије, 
праћени су његовим духовитим вербалним варија-
цијама реченице “Заборавио сам своје шифре”. Од тог 
тренутка, сви остали чланови заједнице извођача сједе 
на столицама распоређеним свуда по сцени, и гледају 
Сегерсову импровизацију, на исти начин на који је, са 
друге стране рампе, гледа и заједница која је и до та-
да била публика. Обема заједницама дата је шанса да 
осјете сопствено присуство и да га промисле, управо 
зато што удвајањем заједнице публике ствара свијест 
код обје да су и док посматрају посматране.

Гофман фасадом назива “онај дио представљања 
појединца који редовно и на унапријед одређен начин 
служи да публици одреди ситуацију представљања”20) 
и под њом даље подразумијева “сценографију, кома-
де намјештаја, декоративне елементе, замјенске еле-
менте, све оно што обухвата просторни аранжман – 
реквизите и кулисе за људско дјелање које се одигра-
ва испред, између и на њима”.21) Најуобичајенија и 

19) Lehmann, Hans-Thies, op. cit., str. 108, текст на енглеском: (...) the 
spectators are given the chance to feel their own presence, to reflect 
on it and to contribute to the unfinished character themselves

20) Goffman, Erving, op. cit., str. 23, текст на њемачком: (...) denjenigen 
Teil der Darstellung des Einzelnen, der regelmaessig in einer allge-
meinen und vorherbestimmten Art dazu dient, die Situation fuer das 
Publikum der Vorstellung zu bestimmen

21) Ibidem, str. 23, текст на њемачком: das Buehnenbild, das Moebels-
tuecke, Dekorationselemente, Versatzstuecke, die ganze raeumliche 
Anordnung umfasst – die Requisiten und Kulissen fuer menschliches 
Handeln, das sich vor, zwischen und auf ihnen abspielt.
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најпрепознатљивија сценографија за друштвену улогу 
позоришне публике свакако су столице, и овај елемент 
фасаде на сцени Нидлапба 20 имао је двоструку улогу 
– прво је ситуацију одређивао као позоришну вече, и/
или као простор трупе за експериментисање, када је на 
позоришној сцени представљао позоришну сценогра-
фију (на којој су глумице сједиле док су се шминкале 
и намјештале фризуре, или читале драмски текст, на 
примјер), а онда је у последњем сегменту чињеницом 
да су сви извођачи осим једног, који је просторно био 
издвојен и користио упадљиво другачију реквизиту, 
посједали на столице, ситуацију представљања опет 
одредио као позоришну вече, али је простор позориш-
ну сцену одредио као простор гледалишта. 

Промишљање сопствених позиција двије заједни-
це публике, довело је до њиховог сједињавању у над-
заједницу, управо због заједничке свијести о ономе шта 
се налази испод фасаде – због свијести о рањивости и 
смртности публике. Гофман о фасадама у ситуација-
ма свакодневног представљања даље пише: унапријед 
одређена друштвена фасада погодује институционали-
зацији, због стереотипних очекивања која буди, чиме 
усваја значење и стабилност, независно од њених спе-
цифичних задатака (…). Фасада постаје “колективно 
представљање и бива сама себи сврха.”22) Такав про-
цес дешава се у тренутку када извођачи, сједећи на 
столицама око Сегерса, посматрајући га, међусобно 
се посматрајући и посматрајући нас, који смо током 
цијеле обичне позоришне вечери у Моузонтурму имали 
фасаду публике, постају не публика сегмента Нидла-
пба 20, са својим специфичним задацима (критичко 
процјењивање Сегерсове импровизације, ради даљег 
унапријеђивања тог сегемнта представе, на примјер), 
већ позоришна публика уопште, позоришна публика 
каква смо ми претходних сат и по времена у Моузон-
турму били, а то је публика рањива и смртна. 

Аналоган процес дешавао се и унутар заједнице 
која је од почетка била публика. Ненумерисане карте, 

22) Ibidem, str. 28, текст на њемачком: wird zu einer kollektiven Dar-
stellung und zum Selbstzweck

позоришна зграда, смјештање на мјеста, посматрање 
живих тијела на сцени, све је личило на обично позо-
ришно вече, сви елементи фасаде изгледали су као да 
су дио друштвене улоге позоришне публике. Ипак, ми 
смо све вријеме били публика процеса, а не публика 
позоришне представе, што Гофман објашњава тиме 
да: не мора увијек да влада потпуна усклађеност из-
међу специфичног карактера једног представљања и 
шире друштвене улоге у којој се оно појављује. Одат-
ле је разумљиво да реквизите фасаде једне одређене 
улоге истовремено могу да служе за већи број других 
улога.23) Ми смо, користећи фасаду друштвене улоге 
позоришне публике, били публика процеса настанка 
позоришне представе, а то је друштвена улога углав-
ном резервисана за пријатеље позоришних стваралаца, 
новинаре, театрологе или позоришне професионалаце. 

Тамо гдје Гофман лоцира дезорганизацију, па и де-
зинтеграцију комплетног друштвеног система, заправо 
је настала једна, од двије претходно раздвојене заједни-
це публике: ситуација може да престане да буде дефи-
нисана, а претходне позиције могу да постану незадр-
живе, те партнери под овим околностима не располажу 
више унапријед зацртаним правцем дјелања.24) Када је 
ситуација обичне позоришне вечери постала недефи-
нисана, и када онај дио сада јединствене заједнице пуб-
лике, који је и претходних сат и по времена био у истој 
улози са истом фасадом, више, ни на основу најавног 
текста са интернет страница трупе или позоришта, или 
из претходног искуства гледања позоришних представа 
ове трупе, или свих других позоришних представа или 
из претходних сат и по времена, није више располагао 

23) Ibidem, str. 30, текст на њемачком: nicht immer vollstaendige Uebe-
reinstimmung herrschen muss zwischen dem spezifischen Charakter 
einer Darstellung und der verallgemeinter sozialen Rolle, in der sie 
vor uns erscheint. Daher ist es auch verstaendlich, dass Requisiten-
der Fassade einer bestimmten Rolle, gleichzeitig fuer eine groessere 
Anzahl anderer Rollen verwendet werden koennen.

24) Ibidem, str. 221, текст на њемачком: die Situation kann aufhoeren, 
definiert zu sein, fruehere Positionen koennen unhaltbar werden, 
und die Partner verffuegen unter Umstaenden nicht mehr ueber ei-
ne vorgezeichnete Handlungsrichtung. 
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унапријед зацртаним правцем дјелања, управо тада, 
на крхотинама гофмановског комуникацијског про-
цеса, почело је да се ствара у Моузонтурму нешто што 
је највише личило на заједницу какву Жан Лик Нан-
си описује у есеју Неисправна заједница (Communauté 
désoeuvrée): Заједница је откривена у смрти других; 
стога је она увијек откривена другима. Заједница је оно 
што се увијек дешава кроз друге и за друге.25)

Заједница која се стварала и заиста није била зајед-
ница живих тијела која изводе представу у присуству 
других живих тијела, него је била заједница умирућих. У 
уводнику за зборник No beauty for me there where human 
life is there, троје приређивача у контексту писања тек-
стова о позоришту питају: Зашто не признати да ни-
су само перформери они који умиру на сцени, него и 
текст такође?26) Тијело које изводи на сцени умире, 
тијело које га посматра из простора публике такође 
умире, текст који тијела изговарају умире, текст о њи-
ховом узајамном присутсву у позоришту умире, и то је 
за Нансија једини могући облик постојања заједнице, 
кроз троструко оплакивање: Истина, оно што разара 
јесте представљање коначности у и од стране заједнице 
представљање троструког жаљења кроз које морам да 
прођем: жаљења смрти другог, и жаљења мог рођења 
и моје смрти. Заједница је остваривање овог тростру-
ког жаљења (Не бих отишао тако далеко да кажем да 
је она “рад” троструког жаљења, или у сваком случају 
није само то, постоји нешто много шире и много мање 
продуктивно у остваривању жаљења.)27) Појам заједни-

25) Nancy, Jean Luc, The Inoperative Community, University of Minnesota 
Press, Minneapolis and Oxford, 1991, str. 15, текст на енглеском: 
Community is revealed in the death of others; hence it is always re-
vealed to others. Community is what takes place always through oth-
ers and for others. 

26) Stalpaert Christel, Le Roy Frederik, Bousset Sigrid, Introduction, у књи-
зи No beauty for me there where human life is rare, On Jan Lauwers’ thetre 
work with Needcompany, Academia Press and International Theatre & 
Film Books, 2007, str. 15, текст на енглеском: Why not acknowledge 
that it is not only performers who die on stage, but text also?

27) Nancy, Jean Luc, op. Cit., str. 30, текст на енглеском: True, what 
tears apart is the presentation of finitude in and by community – the 

це најчешће се разматра у контексту њене неоствари-
вости, као и кроз марксистичко поимање рада као њене 
есенције, а Нанси оспорава оба ова начина њеног про-
мишљања, те као што је већ наведено смрт и смртност 
њених чланова дефинише као примарни услов њеног 
опстанка: Заједница је одређена калибром смрти као 
оним од чега је управо немогуће направити рад (осим 
рада смрти, чим се покуша са прављењем рада од то-
га.)28) Заједница се стварала између публике и извођача 
који су фасадом постали публика, а једини преостали 
извођач, као жртва стварања заједнице, или као изо-
пштеник из ње био је Мартен Сегерс. Његове кретње и 
мимика, његово упорно понављање варијација речени-
це “Заборавио сам своје шифре”, начин на који тресе 
тијело, начин на који ступа у контакт са реквизитом 
и на који је напушта, начин на који посматра члано-
ве новонастале заједнице, на почетку су комични, па 
постају застрашујући, да би завршили као ритуални. 
Од свих људи који су присуствовали овој позоришној 
вечери у Моузонтурму, једини који је у тренутку на-
станка њихове јединствене заједнице ефективно про-
изводио рад био је управо Мартен Сегерс. Сегерсово 
тијело је такође умируће тијело, и од свих присутних 
умирућих тијела из заједнице умирућих тијела оно је 
у посљедњем сегменту Нидлапба 20 најизложеније: 
Заједница не укида коначност коју излаже. Сама зајед-
ница, у својој укупности, није ништа друго до ово изла-
гање.29) Мартен Сегерс, смртан и рањив колико и сви 
чланови новооформљене заједнице, својом изложено-

presentation of the triple mourning I must go through: that of the 
death of the other, that of my birth, and that of my death. Commu-
nity is the carrying out of this triple mourning( I would not go so far 
as to say that it is the ”work” of this triple mourning, or in any case 
it is not simly this: there is something broader and less productive to 
the carrying through of mourning) 

28) Ibidem, str. 15, текст на енглеском: Community is calibrated on death 
as on that on which it is precisely impossible to make a work (other 
than work of death, as soon as one tries to make a work of it.)

29) Ibidem, str. 26, текст на енглеском: Community does not sublate the 
finitude it exposes. Community itself, in sum, is nothing but this exposition
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шћу, и излагањем коначности, смртности и рањивости 
сопственог тијела, заправо бива њено исходиште, и ње-
на есенција, Сегерс бива заједница сама, а не, како се 
претпостављало, њена жртва или изопштеник. 

У контексту стварања заједнице умирућих тијела, 
може се поново тумачити и почетна тачка Лауерсовог 
рада у позоришту – име његове трупе Нидкомпани, јер 
поред тога што редитељ, да би правио позориште, тре-
ба друштво или трупу, на крају Нидлапба 20, постаје 
јасно да он једнако толико треба и публику. На почет-
ку есеја већ разматран Гофманов концепт “структура 
јединства у друштвеном животу, које настају кад год 
су особе другим особама директно физички присут-
не”, на крају Нидлапба 20, и на крају овог текста о тој 
позоришној вечери постаје нансијевска варијација у 
којој су те и такве структуре јединства у друштвеном 
животу, могуће једино када су умируће особе другим 
умирућим особама директно присутне. Ипак, смрт-
ност, тијела и позоришта и текста, подношљивија је 
када је дијељена, и као такава, у заједници је заправо 
једино и остварива.

У тексту о фотографијама које је Мартен Ван-
ден Абеле (Maarten Vanden Abeele) правио пратећи 
Нидкомпани на европској турнеји, 120 дана између 
августа и децембра 1997. године, Арнд Весеман (Arnd 
Wesemann) пише: Упркос свој очигледној тузи, не ми-
слим да је он фотографисао меланхолију, већ прије оно 
што је могло бити представљено у овим просторима, 
као на празној позоришној сцени.30) Нидлапб 20 није 
био, упркос свој очигледној смртности и рањивости 
извођача и публике, само излагање ових квалитета 
људских бића, већ је био управо све оно што трупа 
Нидкомпани може да представи на празној позориш-

30) Wesemann, Arnd, On the photos of Maarten Vanden Abeele, у књизи 
No beauty for me there where human life is rare, On Jan Lauwers’ the-
tre work with Needcompany, Academia Press and International Thea-
tre & Film Books, 2007, str. 259, текст на енглеском: Despite all the 
apparent sadness, I don’t think he was photographing melancholy, 
but rather what could be presented in these spaces, like on an empty 
thetare stage

ној сцени. Најутјешнија ствар која је могла да се де-
си на празној позоришној сцени десила се, смртност 
је подијељена и Нидлабп 20 је био све само не обично 
позоришно вече у Моузонтурму.

Објашњавајући своју љубав према позоришту, 
Лауерс у једном интервјуу каже: “Ја напорно радим са 
људима и ви играте за људе. Постоји тензија, и кад је 
завршено завршено је. Онда и само онда то постоји”.31) 
Неоперативна заједница се дезинтегрисала и прије 
формалног краја представе, ритуалним, живим и зајед-
ничким пјевањем пјесме All tomorrow’s parties, из ког је 
публика била поново изопштена. Пјесма се изводила 
на посебном подијуму, постављеном на позоришној 
сцени, са инструментима, микрофонима, Мекинтош 
рачунарима, што су све били елементи фасаде попту-
но недоступни публици. Лауерсов идеал о театру као 
ритуалу заједничког пјевања остварен је, али само за 
одабрани дио заједнице која је до малоприје дијели-
ла рањивост и смртност, за извођаче. Кад је заврше-
но, завршено је. 
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У тврђена је чињеница да је Шекспир узимао моти-
ве за своје драме из свих тада доступних извора у 
енглеској путописној и другој литератури, као и да 

је позајмљивао историјске теме које није увек обрађи-
вао на историјски начин. Тако у комедији Богојављенска 
ноћ и у трагедији Магбет читамо о броду “Тигар” који 
се спомиње у Хаклитовој збирци о Енглезима светским 
путницима (1589). Мортон Лус истиче да је Ричарда 
Идна Шекспир сматрао несумњивим ауторитетом, а 
његово дело Историјат путовања у Источну и Запад-
ну Индију (1577) Лус повезује са Богојављенском ноћи 
и Буром, јер се у њима налазе иста лица – Антонио и 
Себастијан, као и у поменутој Идновој књизи.

Поред тога, у извештају из Хаклитове збирке Нај-
значајнија бродска путовања (1589), аутор спомиње то-
поним Далмација. У другом значајном примеру из ове 
збирке, датованом у 1322. годину, први пут се спомиње 
топоним Илирија. Интересантно је да поред ње, аутор 
наводи и појмове Склавонија, Панонија, Београд, река 
Морава и друге. Један од најзанимљивијих путописа у 

Хаклитовој збирци који говори о путовањима капета-
на Џона Лока у Јерусалим (1533), описује пут који је 
започео у Венецији, а наставио у Дубровнику и Боки 
Которској. Овај текст је значајан и по томе што јасно 
показује разлику између западне обале – Италије и ис-
точне коју Лок зове Далмација или Склавонија.

Као што је познато, Шекспир је радњу своје ко-
медије Богојављенска ноћ (Twelfth Night) ставио у Или-
рију, односно на источну обалу Јадранског мора. Ели-
забетино тајно веће, заправо енглеска влада, посебно 
осетљива на историјска поређења, забранила је 1599. 
све драме из енглеске историје. Ако је Шекспир же-
лео да у овој комедији саопшти некаква прикривена 
значења, што је према мишљењу Питера Милворда 
чинио у својим комадима, неименовани град у Или-
рији послужио му је као савршен алиби. Он је тражио 
место радње, земљу и град у којима се кроз свој текст 
могао изругивати пуританству без страха од прогона. 

Важна питања о функцији и значењу Илирије у 
Шекспировој комедији нису спречила научнике и ис-

пише > Синиша И. Ковачевић 

450 година од рођења Вилијама Шекспира (1564–1616)

Дубровачки Ловријенац 
као најчувеније светско 
“хамлетиште”
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траживаче да одговоре на нека, привидно мање важна 
питања о овом топосу. Осим две сцене на обалама Или-
рије, радња се догађа у граду с конкретним детаљима 
– улицама, кућама, двором, црквом са звоником и ре-
ликвијама светаца. Све би се то могло односити на би-
ло који град у Илирији или у Енглеској. Међутим, на 
основу стихова у Шекспировом комаду који говоре о 
неким “знаменитостима” и “споменицима”, по који-
ма је град познат, постављало се питање није ли пи-
сац ипак имао на уму неки одређени град у Илирији. 
До сада је покушано прецизније да се именује место 
овог комада, па су најчешће помињана три јадранска 
града – Сплит, Задар и Дубровник. 

У прилог “задарској тези”, наводи се да су се у 
овом граду још од 13. века налазиле мошти св. Симео-
на Богопримца, а хронике бележе имена угледних хо-
дочасника из разних крајева света. Нема сумње да су 
ходочашћа играла важну улогу у преношењу података 
из земље у земљу, па се уз трговачке везе она сматрају 
веома поузданим извором вести о неком месту. Поред 
тога, на фресци у Задарској катедрали приказан је лик 
Св. Томаса Бекета, с натписом Томас Кентерберијски. 
Осим евентуалних контаката Задра са Кентерберијем 
и преношењу култа једног од најцењенијих енглеских 
светаца у овај град у Далмацији, подаци о постојању 
фреске не искључују могућности и обрнутог пута, од-
носно ширењу података о Задру, његовим реликвијама 
и споменицима, у Енглеској. 

Ако се примени претпоставка да је Шекспир узи-
мао појединости из тада познатих путописних дела, 
онда истраживачи већу предност дају Дубровнику. 
У енглеској путописној литератури која се сматра за 
извор Шекспирових детаља, Дубровник се спомиње у 
свим већим путописима, и то не само по имену већ се 
детаљније описује. Дубровник се истицао као слобо-
дан град који је обиловао споменицима и био важна 
станица на путу према Леванту и Светој земљи. По-
ред тога, не би требало заборавити стару Дубровачку 
катедралу страдалу током земљотреса у 17. веку, на 

глумачки великани  
у насловној улози

Т оком протеклих представљања на Ловрјенцу, 
Хамлета су играли Вељко Маричић, Јурица Дија-
ковић, Јован Миличевић, Зоран Ристановић, 

Петар Краљ, Дерек Џекоби, Раде Шербеџија, Лазар 
Ристовски, Данијел Деј Луис, Иво Грегуревић, Горан 
Вишњић, као и друга позната имена домаћег и стра-
ног глумишта. Када је реч о Хамлету на Ловрјенцу, 
неоспорно је да су у средишту сваке поставке би-
ли тврђава и тумачи насловног лика. Марко Фотез 
изабрао је Вељка Маричића (1952), који је у складу 
са редитељевим читањем био “побуњени интелекту-
алац”. Денис Кери, режисер “егзистенцијалистички” 
суморне представе, одлучио се за Петра Краља (1967). 
У једној сцени Хамлет држи у руци књигу, а та књи-
га била је Камијев Мит о Сизифу. Лазар Ристовски 
као Хамлет, у режији Јиржија Менцла, премештен 
је у “ситни, прљави свет политикантских игара, до-
ушника и издајника”.

Раздобље између 1974. и 1978. обележила је 
ре жија Дина Радојевића са Радетом Шербеџијом у 
насловној улози. Сматра се да је то био најбољи Хам-
лет кога је Ловријенац икад видео. У лето 1977. на 
Играма је мимо Шербеџијиног Хамлета виђен и онај 
гостујући, кога је играо Дерек Џекоби, прослављен 
као Клаудије у истоименој ТВ серији Би-Би-Сија. Гос-
товање лондонског National Theatrea из 1989. није 
могуће прескочити због низа великих глумаца, а по-
себно због Хамлета кога је играо будући оскаровац 
Данијел Деј Луис. “Све је обарао његов изглед, сви 
су га обожавали. Био је то традиционалан, занатски 
изванредан Хамлет” (М. Готовац). Уз Деј Луиса у на-
словној улози, на сцени се појављује сам крем ен-
глеског глумишта – Џуди Денч, Дејвид Берк (чуве-
ни телевизијски Др Вотсон), Џереми Нортам, Стела 
Гонет, Даглас Мек Феран и други. Ловријенац још 
једном оправдава реноме светског “хамлетишта”.



> 132

чијем је месту изграђен данашњи барокни храм. На-
име, легенда каже да је енглески краљ Ричард Лавље 
Срце у 12. веку саградио катедралу у Дубровнику, као 
знак захвалности што је преживео бродолом у близи-
ни острва Локрум. 

У обимној студији Културне везе између југословен-
ских земаља и Енглеске до 1700. године (Београд, 1972), 
Веселин Костић дао је највише грађе о додирима Ве-
лике Британије и Дубровачке републике, а посебно о 
везама енглеског Барда са Илиријом. Костић наводи да 

пишући Богојављенску ноћ Шекспир није имао у виду 
никакав стварни локалитет у Илирији, која приближ-
но кореспондира са територијом данашње Далмације. 
Чињеница да се у дијалозима комедије чак десетак 
пута наглашава да се протагонисти налазе у Илирији, 
дало је повода за претпоставке да је Шекспир за овај 
географски појам сазнао од оновремених путописаца 
или га је чак могао чути од Дубровчана којих је у то 
време било у Лондону.

Већ у првој половини 16. века у Лондону се на-
сељавају чланови десетак угледних дубровачких по-
родица. Као посебно успешни трговци спомињу се 
Никша Маринов Наљешковић, Матија Бобаљевић и 
Никола Гучетић. Међутим, узбудљиве пустоловне да-
не на Темзи проводио је млади Паво Гундулић. У ње-
говим писмима која су пронађена у Фиренци спомињу 
се као омиљена састајалишта Дубровчана лондонске 
кафане “Слон” и “Делфин”. И једна и друга налазиле 
су се недалеко од куће старог Гучетића, а у близини је 
(1597) становао и Шекспир. У Богојављенској ноћи под 
истим називом спомиње се и гостионица у неимено-
ваном илирском граду – “Најбоље је одсести код ‚Сло-
на‘ у јужном предграђу.” (“In the south suburbs, at the 
Elephant / Is best to lodge”).

Толико о могућим контактима славног барда са 
републиком Св. Влаха и њеним госпарима који су тр-
говали у енглеској престоници. Друга, много поузда-
нија веза Шекспира и Дубровника, одвијаће се путем 
каснијих извођења његових дела у различитим град-
ским просторима. Ко је могао претпоставити да ће 
Дубровник у Шекспировој “имагинарној Илирији”, а 
посебно тврђава на његовим зидинама, постати једно 
од највећих светских “хамлетишта”. Када је Лујо Војно-
вић у својим “Дубровачким елегијама” писао о тврђа-
ви Ловријенац, крајем 19. века, већ онда ју је довео у 
везу са Хамлетом. Еспланаде тврђаве на дубровачкој 
стени призивале су му дански Елсинор, и идеја је пр-
ви пут забележена. 

гибралтар Дубровника

Л овријенац је најимпресивнија и највиша тврђа-
ва дубровачких зидина, у литератури често 
називан и Гибралтар Дубровника. Иако неки 

хроничари као почетак градње наводе 11. век, доку-
менти показују да је 14. столеће било кључно. Ин-
тересантно је да тврђава има дебље зидове само на 
три стране, према северу, западу и југозападу. Њи-
хова ширина је од 4 до 12 м. На источном делу, пре-
ма Дубровнику, дебљина зида је само 60 цм. И то је 
мудра мера будности и опреза Дубровачке републи-
ке, јер у случају да заповедник тврђаве, који је увек 
био из редова властеле, покуша да се наметне као 
тиранин, топови са осталих градских тврђава могли 
су лако да пробију дебљину тог зида и спрече такве 
евентуалне покушаје. 

Ловријенац је након пада Републике (1808) 
имао другачије функције. Вековима је био највећи 
чувар слободе, а на вратима тврђаве уклесан је натпис 
“Non bene pro toto libertas venditur auro” (“Слобода 
се не продаје за сва блага света”). На тврђави је 1933. 
одржано и неколико седница ПЕН клуба, а предсе-
давајући је био чувени енглески књижевник Херберт 
Џорџ Велс. Данас, Ловријенац блиста својом нека-
дашњом величином и развија заставе Дубровачког 
летњег фестивала са симболом “Libertas” (слобода).
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Развојем мисли о Дубровнику где би се странци-
ма, осим кулиса некадашње славне прошлости, пону-
дио и увид у богату књижевну и позоришну баштину, 
свакако доприноси догађај 11. међународног конгреса 
ПЕН клуба, одржан у граду 1933. године. Тада је наро-

чито била жива идеја о реанимирању Дубровника, па 
се извођење Гундулићеве Дубравке испред Кнежевог 
двора за госте ПЕН-а (режија Тита Строција), с разло-
гом сматра зачетком Летњих игара. И ту се, као камен 
темељац, опет налази Ловријенац. Строци га је, наиме, 

Раде Шербеџија као Хамлет, 1976. 
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за своју Дубравку сматрао идеалном позорницом, али 
је због разних препрека победила идеја да се предста-
ва даје пред Двором.

Марко Фотез био је тај који је реализовао песнич-
ку метафору Луја Војновића, написану 1895. године. 
На самом почетку Игара (1952), првобитној замисли 
о презентовању дубровачке књижевне баштине, при-
дружила се идеја о увођењу светских класика на дубро-
вачке амбијенталне позорнице. Фотезов Хамлет на 
Ловрјенцу тако врло рано почиње да ствара окосницу 

драмског програма Фестивала, темељену на препо-
знатљивој паралели Држић – Шекспир, односно ком-
биновању домаће баштине и страних класика.

У својој антологијској збирци есеја и критика 
Дубровачке мишоловке (1986), Мани Готовац ће запи-
сати: “Игре су се родиле када је редитељ Марко Фотез 
у тврђави Ловријенац препознао Шекспиров Глоб Те-
атар. (...) У тој је уклетој тврђави ослушкивао понајпре 
повијест Дубровника, потом призоре Глоб Театра, као 
нетом пробуђеног симбола европског позоришта, и 
напокон Елсинор, кућу принца Хамлета и место које 
има врједност метафоре за цијели један свијет”. Прем-
да стваран, простор ловрјеначке тврђаве функциони-
ше као позориште. Тако га Фотез и користи. Није, чак, 
могао одолети да усред тврђаве не постави позоришни 
подијум. Касније ће га скинути. Ловријенац је, дакле, 
још увек само природна, отворена, макар и камена, 
позорница, изузетно погодна за шекспирову драма-
тургију. Врло брзо је амбијентална поставка Хамлета 
у дубровачкој тврђави која подсећа на Елсинор и на 
Глоб театар, одјекнула у читавој позоришној Европи. 

Хамлет на Ловрјенцу постао је светска атракција, 
а сам Ловријенац најпознатија и “најшекспиранскија” 
позорница на свету. Туристи из разних крајева, глум-
ци, редитељи, театролози, пењали су се на тврђаву да 
виде Шекспирово дело у тој чудесној “природној ин-
сценацији”. Поред антиципирања амбијенталних по-
зоришних трендова, направљен је искорак и у интер-
претативном смислу, ако имамо на уму да је неизо-
ставни Јан Кот у познатој студији Шекспир наш савре-
меник написао да је “Хамлет као сунђер, уколико се 
не стилизује и не игра антикварно, он ће одмах упити 
у себе целу савременост”. Не чуди стога чињеница да 
постоје појмови као “француски Хамлет”, “средњоев-
ропски Хамлет”, “медитерански Хамлет”, а од 1952. 
и “ловрјеначки Хамлет”. Због постављања котовског 
“сунђера” на једно ново место (Ловријенац), створио 
се нови позоришни локалитет на карти Европе.

Данијел Деј Луис као Хамлет, 1989. 
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Одјек је био велик и различит. Енглески и америч-
ки листови и часописи (New York Times, Theatre World, 
Play and Players) објашњавали су да је понуђен јужњач-
ки лик енглеског Принца, да је Хамлет са Ловрјенца 
“динамичан, енергичан ратник”, чија је меланхолија 
пролазног значаја, те да више изгледа као “стрпљиви 
судија који прикупља доказе о кривици Краља, него 
младић без одлучности”. Немачки, пак, кртичари виде 
у њему још један одблесак средње Европе, а Италија-
ни га проглашавају “неоренесансним младићем који 
у медитеранском стилу поправља ишчашеност света”. 

Глас о дубровачком Хамлету толико се шири да 
на пример краљица Холандије, већ у поодмаклим го-
динама, бива на носиљци пренесена у “нови Елсинор”, 
како би видела једну од представа на чувеној тврђави. 
Када се једном пронашао добар пут, стаза је остала ута-
бана. Ловријенац је постао стално позоришно место 
које је “задобило изглед Хамлетове славе на Играма”. 
Он је, у кратким предасима између представа Хамлета, 
послужио као позорница за Отела, Магбета, Ричарда 
II, Ричарда III, Јулија Цезара, али ниједна од њих није 
могла да “срасте” са чувеном тврђавом толико трајно 
као трагедија данског краљевића. 

У том за сада незаменљивом амалгаму елизабе-
тинског позоришта и историјског или фиктивног Ел-
синора, тврђаве којом Дубровник брани своју слободу 
(Libertas) и Данске као тамнице у којој слободе нема, 
Хамлета су режирали – Денис Кери, Дино Радојевић, 
Младен Шкиљан, Јиржи Менцл, Јошко Јуванчић, а своје 
представе у њу је уклопила и неколицина гостујућих 
ансамбала, укључујући и Prospect Theatre Company 
(1977), New Shakespeare Company (1983) и National 
Theatre (1989), сва три из Лондона. 

Ко год да је од тада на било који начин био зао-
купљен питањима културе, морао је да дође у Дубровник 
и види Хамлета, о њему пише и расправља, укључи се у 
велику фаму коју је свуда ширио “ловрјеначки Принц”. 
Наилазимо тако на записе Милана Богдановића, Иве 
Хергешића, Хуга Клајна, Ранка Маринковића, Марка 

Ристића, Јосипа Торбарине. С друге стране, о сценс-
ким извођењима Шекспирових комада у Дубровнику, 
огледе и студије остављају Слободан Просперов Но-
вак (Зашто се Еуридика осврнула, 1981), Мани Готовац 
(Дубровачке мишоловке, 1986), Луко Паљетак (Енглеске 
теме, 1997), Далибор Форетић (Хрид за слободу, 2002), 
Борис Сенкер (Бард у Илирији, 2006). 

Представе на Ловрјенцу су кроз деценије исто-
рије Игара само настављале да се нижу. Међутим, 
у већини случајева Дубровник није пронашао неко 
друго “хамлетиште”. Чим се нашло место које је спо-
собно да прихвати “нулту тачку значења и метафору 
за цео театар” (М. Готовац), као да су престали поку-
шаји за проналажењем новог “идеалног хамлетишта”. 
Изузеци су, досад, били само Атеље 212 који је 1972. 
свог Хамлета у подруму одиграо у атријуму палате 
Спонза, и париски Theatre des Bouffes-du-Nord, Пи-
тера Брука, који је за Хамлета 2003. изабрао остатке 
самостана на Локруму. 

Премда најважнији, Дубровник није био једина 
фестивалска дестинација “барда у позоришној Или-
рији”. Више пажње од осталих, малобројних сплит-
ских извођења, привукли су Хамлет (1980) у преради 
и режији Љубише Ристића, уз пуну подршку Раде-
та Шербеџије у насловној улози, сасвим другачијег 
од оног на Ловрјенцу. На Сплитском љету приказан 
је и Отело (1983) у режији Љубише Георгиевског, 
с Миодрагом Кривокапићем као Отелом, Радетом 
Шербеџијом као Јагом и Владицом Милосављевић 
као Дездемоном. Јак политички набој осећао се у 
представи којом је на почетку 21. века Teatar Ulysses, 
предвођен глумцем Радетом Шербеџијом и његовом 
супругом, редитељком Ленком Удовички, освојио 
још један простор. Реч је о Брионима, некадашњем 
“забрањеном архипелагу”, а садашњем спомен-пар-
ку титовог социјализма, самоуправљања и несврста-
ности, где је 2001. изведен Краљ Лир.
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П ојам етничких стереотипа у науку је увео Волтер 
Липман 1922. године. Стереотипи су за њега би-
ли представе или ставови који помажу појединцу 

да се лакше снађе у етнички, верски, идеолошки ша-
роликом свету. По Гордону Олпорту и Хансу Јиргену 
Ајзенку стереотипи су рационализација постојећих 
предрасуда у вези са етничким групама. Код нас су тог 
мишљења Никола Рот, Ђорђе Ђурић, Бора Кузмановић, 
Драгомир Пантић. Бора Кузмановић под стереотипима 
подразумева “шематску и круту представу о особина-
ма личности и обрасцима понашања припадника неке 
групе (у овом случају етничке), која се круто преноси 
и примењује као унапред створена слика о готово сва-
ком појединцу из те групе” (Кузмановић, 1992: 120). 

Странци као драматис персоне у драмама срп-
ских аутора су, углавном, онај неразумљиви, егзотич-
ни, далеки, често претећи други. Наравно да добар део 
слике о њима зависи од историјског контекста али ипак 
се намеће чињеница да је “писац прикован за своју 
друштвену средину” (Lafargue, 1950: 57). Стереотип 
је некад диктиран формом драме. Тако је Мађарица 
Јулишка у Путу око света Бранислава Нушића, само 
један од стереотипних јунака, припадника других на-
ција који се појављују. Ово дело црпи своје комичко у 
“преплитању, сударању па и поистовећивању ‘нашијен-
ског’ и ‘туђинског’” (Лешић, 1981: 48). Без обзира на то, 
Јулишка, као једина особа мађарског порекла у анали-

зираним драмама, представља ништа више до потврду 
превртљиве, промискуитетне, стереотипне нимфе из 
српских вицева. Самим тим, њена национална припад-
ност је, пер се, комички потенцијал. 

Проминентова припадност пољском народу у Не-
беском одреду Ђорђа Лебовића и Александра Обрено-
вића ту је само да истакне контраст. Многима су познате 
храброст и пожртвованост пољских цивила у Варшав-
ском устанку као и пољских војника у Другом светском 
рату како за време петоседмичне одбране земље тако 
и у биткама код Ел Аламејна, Монте Касина и у “Дану 
Д” којом су стекли надимак “савезнички легионари”. 
Али, то су углавном били “обични”, често сиромашни 
људи. Проминент је њихова супротност, одређен кла-
сом и друштвеном позицијом и сопственим каракте-
ром који се потпуно деформише у логорској средини. 
То што припада једном од народа који су, проглаше-
ни за припаднике ниже расе, највише пропатили од 
нацистичке Немачке, само подвлачи тезу аутора да 
човек, под претњом смрти, заборавља на све обзире и 
везе које има са својом заједницом. За опис ликова из 
Небеског одреда најбоље пристају речи генерала Дра-
гише Павловића који је за време Другог светског рата 
био у заробљеничком логору: “Све оде у ‘тандарију’, 
само је остао голи човек, као гладна звер са ужасним 
чељустима” (Ристовић, 2007: 823)

пише > др Александар Новаковић 

Странци као драматис персоне  
у српској драми (1734–1990)
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Андре, жена политичара Медаковића из Ружења 
народа Слободана Селенића је жена у невољи која не 
може да се снађе у ослобођеном Београду. Она не пред-
ставља стереотипну Францускињу већ особу из Запад-
не Европе која је дошла у судар с локалним начином 
живота и историјским догађањима. Додуше, њени по-
ступци је приказују као нежну, осетљиву особу која није 
довољно снажна као “домаћи”. Барски бискуп Гијом 
Адам је фанатик и лицемер у Краљевој јесени Милути-
на Бојића, слика греха, као и францишкански калуђе-
ри, еротоман и ждероња. Адам је пре одређен својом 
одором католичког свештеника него пореклом. Като-
личка вера је, дакле, директна претња престолу и спо-
миње се у изразито негативном контексту. Меланија из 
Пекићеве Браће по оружју представља искорак и није 
испразна “француска собарица”. Она је посвећена, ду-
ховита жена која је оличење западне рационалности и 
према генералу Његовану гаји посебан, заштитнички 
однос. За разлику од Андре она је резонер, рационал-
ни коментатор ратног лудила, глас просвећене Европе.

Британци су код Селенића пре људи који су цере-
брални коментатори балканских збивања и резонери 
док су Нушићеви Британци помпезни империјалисти 
опседнути фер-плејом. Све у свему, англосаксонски 
свет је хладна, помало ексцентрична и разумна про-
тивтежа Балкану и баш због тога одбојан с тим што 
је код Селенића акценат стављен на његов западно-
европски разум а Нушић користи слику о Енглези-
ма да би из ње извукао комички потенцијал. Шкотска 
социолошкиња, Изобел Линдзи, истиче да је, како на 
“Континенту”, тако и у Шкотској “доминантна слика 
енглеског везана за шовинистичко, изолационистич-
ко, арогантно, резервисано и хладно” (Lindsay, 1997: 
2). Стереотипи би се могли потиснути ако би се прича 
о једном народу, коју саопштавају елите променила. 
Бројне су добре енглеске приче али ми их ретко чујемо. 
Оно што чујемо је пречесто везано за краљеве, краљице, 
адмирале и Империју, тријумф богатих, презир према 
аутсајдерима” (Lindsay 1997: 16–17). Аустралијанци у 

Ружењу народа, као и њихови британски “рођаци” су 
дрски, храбри и међусобно солидарни људе чак и у 
најтежим околностима. 

Американци су у Нушићевом Путу око света 
представљени као хипертрофирани Срби, дакле, као 
потврда теорије да је свуда у свету лоше као и код нас 
ако не и горе. Самим тим, реална Америка с почетка 
20. века не занима Нушића већ оно што је о њој, као 
комички стереотип, било познато у свету. Америчка 
друштвена шизофренија, странчарење и убрзани жи-
вот, супротстављени су “нашком” јагодинском животу 
који, у поређењу са земљом у којој постоје бруталне 
политичке махинације и расизам и није толико лош. 
Нушић је, наравно, искористио прилику да прикаже 
само онај део Америке који му је одговарао и о којем 
је могао да сазна из спорадичних новинских чланака. 
У Америку се, као у неку “Руританију”, пројектовало 
све оно што не ваља у самој Србији.

Занимљиво је да су домаћи драмски текстови че-
сто показивали тенденције које су биле запажене у со-
циолошким истраживањима. Тако у време када су из-
вођени Селенићево Ружење народа и Голубњача Јована 
Радуловића, истраживања Драгомира Пантића показа-
ла су раст етничке дистанце половином осамдесетих 
која је бележила стални раст да би ерупцију доживела 
почетком деведесетих. Боштјан, партизански капетан 
из Ружења народа једини је драмски јунак словеначког 
порекла. Може се рећи да је саздан из неколико хете-
ростереотипија: уредан, темељан, послушан, без личне 
иницијативе и храбрости. Његов лик се не развија. Он 
је подлац који се крије иза идеологије за коју се зала-
же да би лакше напредовао. С обзиром на то да је за-
твор који води у Србији, поставља се питање зашто је, 
и то баш у време погоршаних односа СР Словеније и 
СР Србије крајем осамдесетих прошлог века, Слове-
нац изабран за “негативца”. Зар није било логичније 
да управник затвора буде Србин или је у питању била 
ситна “политички некоректна” провокација?



> 138

Хрвати су, у Голубњачи, прикривено зло. Три сеља-
ка, Анте, Стипе и њихов безимени трећи сусед су, ве-
роватно, присталице усташа које чекају прилику да 
доврше оно што је започето 1941. године. Сама чиње-
ница да у Радуловићевом комаду нема ниједног доброг 
или разумног Хрвата и да су и хрватска деца у сукобу 
са српском испуњена мржњом говори да до мира из-
међу ова два народа неће, не може и не треба да дође. 
Срби, преки и понекад неразумни, пак поседују, у од-
носу на Хрвате, част, поштење, духовну вертикалу и 
историјско искуство борбе за праведне циљеве. Самим 
тим, Хрвати одређују Србе као боље и другачије. До-
дао бих да се, у испитивању јавног мњења које су 1999. 
године спровели Попадић и Биро, а које у свом раду 
Срби о другима спомиње Лела Милошевић, Хрвати од 
стране испитаника који припадају српском народу оп-
исују као неискрени, ксенофобни, хладни, себични, 
свадљиви, непоштени. С друге стране су, по том истом 
истраживању, Хрвати чисти, вредни, културни, циви-
лизовани. Словенцима се приписују све особине које 
су изражене код Хрвата. Описују се као чисти, вредни, 
цивилизовани, културни, паметни, али и као хладни, 
себични, не воле друге народе, неискрени. Један од 
најпознатијих светских социјалних психолога, Херберт 
Келман, тврди да Срби, Бошњаци и Хрвати пружају 
добар пример елемената самовољности у повлачењу 
националних граница. Ове три групе деле заједнички 
језик и културу што може послужити да се дефини-
шу као једна нација. Разлике у религији и историјска 
искуства су преувеличана како би их дефинисала као 
одвојене нације што води сукобу.

Персијанци и Арапи у Нушићевом Путу око света 
као и споменути Јерменин у Ружењу народа предста-
вљају негативну слику Оријента који као да настањују 
само понизни, превртљиви сеизи и наивчине подложне 
манипулацији. Хареми су препуни разузданих нимфо-
манки. Њихов Оријент је, све у свему, онај којем се Ср-
бин, бар што се уживања тиче, диви али истовремено га, 
као завојевачког, оличеног у Османском царству, мрзи. 

Слика Оријента је код Нушића идентична са оном која 
је у то време постојала на Западу а слично је и код Се-
ленића. Наводне мане “Оријенталаца” су код Нушића 
у служби хумора а код Селенића чине критику са на-
ционалног становишта. Националне, верске разлике 
су подвучене и неизбрисиве. Без обзира колико Србија 
у очима многих својих грађана није Европа или није 
сасвим Европа, зид се подиже у односу на Оријент на-
стањен примитивним људима који поробљавају иако 
су и сами робље. Додуше, слика Персијанаца и Арапа 
је блажа у односу на оне који су били директни оку-
патори тј. у односу на Турке.

Турци су, наравно, без разлике, приказани као кр-
волочни непријатељи и као такви се спомињу у Бојиће-
вој Краљевој јесени, Његошевом Горском вијенцу, Јели-
савети, кнегињи црногорској Ђуре Јакшића, али и ко-
локвијално, посебно у Селенићевом Ружењу народа. 
Турско је дефинисано на два начина: као опасност која 
прети верски, етнички, етички, морално али и као сим-
бол сваког зла у самом српском народу. “Бити као Тур-
чин” је најгора увреда коју можете добити. Турци су, 
самим тим, зло у нама, демони који нас походе, гале-
рија главосека и тирана која дефилује кроз ове драме. 
Турци су, као и Албанци, отелотворење оног “Другог” 
поред којег су толико дуго Срби живели и живе. Све 
што је приказано као лоше код њих треба да предста-
вља опозит српском, часном, јуначком, домаћинском 
и поштеном.

За Албанце је, били само спомињани или се појав-
љивали у Горском вијенцу и Јелисавети, кнегињи црно-
горској карактеристично све оно што је, век доцније, 
утврђено у истраживањима Драгомира Пантића током 
осамдесетих а нарочито почетком деведесетих година 
прошлог века. Албанци не воле друге народе, заоста-
ли су, подмукли, затворени, груби. Разлика је једино 
у томе што се у драмама не спомиње храброст коју су 
српски испитаници држали за албанску врлину. Чини 
се да је највише презира и стереотипа везано управо за 
Албанце. Осећај надмоћи у односу на околне народе је 
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и стереотип као “средство јаких”, којим се обезбеђује 
“културна супериорност”, односно “културни империја-
лизам” као замена или продужење “економског импе-
ријализма” (Ђерић, 2008: 6). Занимљиво је да је, испи-
тујући етничке аутостереотипе и хетеростереотипе на 
Косову, Срећко Михаиловић (1998: 411) утврдио да и 
Срби и Албанци о себи мисле све најбоље (гостољуби-
ви, храбри, мирољубиви, чисти...) а све особине које 
код себе сматрају за негативне пројектују на народ с 
којим су у сукобу. Исти је случај у анализи стереотипа 
које Хрвати, Срби и Бошњаци имају о друга два народа. 

На први поглед је необичан поступак којим су Цр-
нци у Нушићевом Путу око света приказани као ани-
мална бића на граници људског и животињског царства. 
Они јесу, с једне стране, предимензионирани па се чи-
ни да је ово пародија новинских чланака у којима су се 
Црнцима приписивали глупост, тромост, лењост, при-
митивност, канибализам. Но епизода са Танга острвом 
је ту пре свега да дâ прилику публици, која се и сама 
осећа културно инфериорном и да је забави јер, ето, 
постоји неко ко је гори од нас. Комички ефекат који је 
Нушић желео да произведе потиче и из бројних путо-
писа и авантуристичких романа у којима су, с пар изу-
зетака, Африканци приказани као бића која настањују 
нејасну границу људског и животињског царства.

Кинеска цивилизација, без обзира на то колико 
је стара и утицајна, код Нушића добија потпуно не-
логичну улогу: деспотија опседнута женама. Највећи 
део је посвећен причи о гејшама а мањи о цензури, 
запушавању ушију народу и финансијским малверза-
цијама. Јасно је да се и овде види супериорност Срба 
чак и кад, као Јованча, нису баш најрепрезентативнији 
примерци. Кина је овде приказана кроз визуру Запада 
која је оберучке прихваћена у српском јавном мњењу. 
С обзиром на форму комада, Нушић је гледао да, као 
и у целинама посвећеним другим земљама, извуче све 
оно што би експлоатисало локалне глупости, пороке, 
извитоперену сензуалност, дакле, живот других виђен 
на скоро таблоидски начин.

Руси су, код Пекића у Браћи по оружју, као мајор 
Вороњин и Старац у Небеском одреду пре људи на нез-
годном месту у незгодно време него типски представни-
ци “широке словенске душе”. Први је изнурени ратник 
а други логораш који се бори за опстанак. Самим тим 
се о њима не може нешто више рећи. Сигурно је једи-
но да је лик Старца већи, живописнији и, наравно, са 
много више текста да се размаше а његова национал-
на припадност је битна више због тога да се прикаже 
национална шароликост логора који меље све без об-
зира на веру или нацију него из неких других разлога.

Мешовито етничко порекло је, чини се, прокле-
то. Оно, с једне стране, као код Бебеа у Масци Црњан-
ског, води страдању од Генераличиних сплетки. “По-
лованство” одређује Бебеа као човека који, размажен, 
ушушкан у салонском свету, лишен свог националног 
одредишта и припадности једном од два света који се 
сударају, православном или католичком, неумитно про-
пада. Његова трагедија је колико у несрећној љубави 
толико и у његовом пореклу које га чини подједнако 
егзотичним и неприхваћеним како у католичкој тако 
и у православној средини. Надан Бојимир из Максима 
Црнојевића Лазе Костића је друго наличје тог проклет-
ства: интригант и превратник, издајник земље која је, 
званично, његова. Неприпадање ниједној нацији, на-
рочито у време још живог националног романтизма, 
означава човека као апатрида, генетског губитника 
који, пошто ниједној земљи није веран, може почини-
ти најгоре злочине. Ни други људи из мешовитих бра-
кова, као Константин Немањић из Краљеве јесени који 
не зазире од завођења сопствене маћехе, нису ништа 
бољи. У Константиновом случају реч је, пре свега, о 
аристократској размажености и надмености а мање о 
мешовитом пореклу.

Жене на власти су такође велика опасност. Није 
реч само о мизогинији и патријархалном духу. Ксе-
нофобија је такође битна одредница као и страх од 
утицаја страних сила који се јављао сваки пут кад би 
неки локални владар склопио брак са женом која није 
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“домаћа”. Јелисавета јесте очит пример “увозног зла” 
док је Генералица зло које је сведено на салонске за-
кулисне игре. Ни Симонида није поштеђена јер она, у 
својој бити, иако је руковођена љубављу према Стефану, 
крши све законе, породичне, верске, црквене јер жели 
сина свог мужа. Додао бих да ни у једном од анализи-
раних комада у српским породицама нема ни трага од 
оваквих односа и да су, скоро по правилу, сви српски 
јунаци рођени из веза особа које припадају истој на-
цији што је веома индикативно. “Чисто” национално 
порекло је гарант исправности јунака.

Та непомирљивост, до “истраге”, видљива је и у 
Горском вијенцу. Притворни, огрезли у среброљубље, 
“плахи и лакоми”, они који су се “истурчили”, Бошњаци 
једино говоре истим језиком али их друге везе са Црно-
горцима не вежу. Они су типови завојевача и издајника. 
“Истрагом” Бошњака се, на неки начин, поништава и 
онај део себе који је, само пар дана раније, пристајао 
на то да му Бошњаци буду суседи. Тај део личности је, 
сходно томе, слаб и превише мисли. Протеривањем 
другог потврђује се онај који остаје као једини испра-
ван, као чист. Потпуно је друга слика Бошњака у Ха-
санагиници и то није само резултат стварања Југосла-
вије и интензивираних односа Срба и Бошњака. Овде 
је у питању ауторова намера да, кроз песму која је део 
културног наслеђа људи Западног Балкана, Бошњака 
и Срба посебно, прикаже и неке проблеме патријар-
халности, затуцаности као и политичке и етичке де-
формације који су доминирали код елита оба народа. 
Самим тим Симовићеви Бошњаци су пре Југословени 
који живе у “смутним временима” која подсећају на 
дане Отоманске империје на издисају. 

Италијани у Јелисавети, кнегињи црногорској и 
Максиму Црнојевићу су, као и они о којима се говори 
у Горском вијенцу, ништа друго до дуга поворка “маш-
кара” са искривљеним лицима, типови превејаних “Ла-
тина”. Нико од њих не поседује људске квалитете а за 
жене се једино може рећи да су кудикамо храбрије од 
мушкараца. Филистејство је њихова најгора мана. Оно 

што није наглашено али провејава кроз наведена де-
ла – та сјајна, културна Венеција, поносна је на своју 
просвећеност. Серенисима је у очима Балканаца, баш 
због тога, толико омрзнута јер се, с једне стране, осећа 
презир који потиче управо из осећаја фрустрације који 
код многих изазива. Не заборавимо да су у време у 
којем је писана ова драма на Балкану формиране др-
жаве на националним принципима. Етнопсихологија 
је тада била призната за науку у просвећеној Европи. 
Утемељење етнопсихологије било је “последица ‘ро-
мантичарског заокрета’ али и дуге традиције писања 
о ‘посебностима духа’ у области филозофије, књижев-
ности и језика” (Ђерић, 2008: 2). Муселман из Небес-
ког одреда лако би се уклопио у ту причу као слабић 
и дезертер али његова национална припадност, као и 
других логораша у Небеском одреду, није у првом плану.

Стереотип Грка је негативнији, у збиру, кад су 
представници силе тј. Византије. У Краљевој јесени њи-
хова ароганција је без премца. Као сапатници под тур-
ским јармом и савезници у борби за ослобођење они 
постају симпатичнији, људскији али и помало стере-
отипни. Такав је случај са доктором Константином у 
Ковачевићевом Светом Георгију који је ту више као 
страни, добронамерни коментатор наших нарави. Кир-
Јања је сложен драмски лик. Поповић сигурно није хтео 
да прикаже Кир-Јању као стереотипног Грка већ чове-
ка који се осећа угроженим и чија борба за опстанак 
прераста у тврдичлук и отворени национализам. Сам 
Јован Стерија Поповић, цинцарског порекла, сасвим 
сигурно није хтео да вређа грчку заједницу те је шала 
са надмудривањем Грка и Јевреја изузетак за комад.

Михајловић у свом Команданту Сајлеру Мелхи-
ора Вајса не приказује ни као превише доброг ни као 
превише лошег. Вајс је човек “по средини” који је, ипак, 
мало бољи од већине. Њему је судбина случајно додели-
ла припадност јеврејском народу и, самим тим, страда. 
Вајс је разуман тумач историје и људских заблуда, свет-
ски човек. Човек с капом и Франс су у Небеском одре-
ду приказани као два завађена и скоро непомирљива 
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принципа у јеврејској заједници: традиционалистички 
и интернационалистички – левичарски те њихов сукоб 
треба пре свега тумачити као судар два погледа на свет 
који се, иронијом судбине, боре у логору у којем при-
падници њиховог народа подносе највеће жртве. 

Бугари су оличени у лику Теодоре Смилац у Краље-
вој јесени. За њу се може рећи да је њене “татарске” рас-
не одреднице не дефинишу мада је, очигледно, аутор 
желео да је “ублажи” у односу на неку слику о “пла-
меној татарској крви”. Једном речју, Бојић је разбијао 
стереотип позивајући се на њега.

Немци су, с обзиром на време и тематику деша-
вања комада, приказани углавном као официри СС и 
Вермахта у комадима Небески одред, Браћа по оружју 
и Командант Сајлер. Свима су заједнички суровост, 
посвећеност послу, педантност и фанатична верност 
нацистичком механизму која варира од Крамера, “без-
бедњака” у Команданту Сајлеру до Фон Блауринга, ле-
жерног пруског племића и “атипичног Немца” у Браћи 
по оружју. Ипак, без обзира на “варијације”, милита-
ризам и, у мањој или већој мери, ригидан дух, остају 
као њихове одреднице. Једини “цивили”, Карл Сајлер 
и Зелени из Небеског одреда, деле заједничку особину: 
они су материјалисти. Мада, до својих средстава Зе-
лени долази криминалним радњама а Карл очекује да 
то син “одради” за њега. Постоји још једна заједничка 
црта за све Немце: потпуно одсуство емоција, као да 
изван посла и гомилања блага ништа друго не постоји. 
Аустријанци, Шалер и Бах, из Маске Милоша Црњан-
ског су нешто другачији, раскалашнији тип, окрену-
ти пре рачуницама, дипломатији, двоструком моралу 
и подсећају пре на неке стереотипне макијавелисте 
Млечане него на Немце.

Црногорци су, у Максиму Црнојевићу, Јелисаве-
ти и Горском вијенцу мање-више исти: храбри, часни, 
човечни, емотивни али и плаховити. Знају да доно-
се несмотрене одлуке, терају инат због којег мењају 
стране, лаки су на обарачу и чврсти на речи. Иако су, 
као трагички јунаци, сви мушки јунаци Максима и Је-

лисавете по својој суштини бољи од других људи они 
пате због својих трагичких сагрешења: превелике љу-
бави и поноса. Оно што је изразито негативно код њих 
а што аутори приказују као врлину јесте митоманија 
без граница. Заправо, Црногорци су у овим драмама, 
воленс-ноленс, представљени као “најчистији Срби” 
чијем примеру ваља тежити. Тако постају промотери 
национализма, затуцаности, митоманије, празног јуна-
чења, свега онога што је црногорски и српски народ 
коштало бројних жртава. Критика овакве, екстремно 
“позитивне” слике Црногорца је Нушићев Човек с но-
гом, лицемер, лењивац, кукавица и циција. Наравно, 
проблем је у томе што у портрету Човека с ногом по-
стоји више негативних стереотипа него саме критике 
приче о “српској Спарти”. По истраживању Леле Ми-
лошевић, стереотип везан за Црногорце је близак ау-
тостереотипу Срба (Милошевић, 2003: 7). Иако велика 
већина испитаника (више од 80%) нема ништа против 
да склапа бракове с Црногорцима, живи с њима у истој 
држави, дружи се или ради у истој фирми”, 31,2% не 
би имало Црногорца за шефа” (Милошевић, 2004: 7)

Ни данас, век након премијерног извођења Ко-
штане Боре Станковића, слика Рома код Срба није зна-
чајније промењена. Тако, по истраживању Леле Мило-
шевић, процентуално гледано, испитаници верују да: 
“Роми нису чисти (77,8%), нису културни (73%), не-
цивилизовани су (69,3%), нису храбри (63,9%), непо-
штени су (59,7%), нису вредни (59,2%) и нису искрени 
(55,4%) мада су осећајни (43,5%), мирољубиви (43,5%) 
и гостољубиви (42,5%)” (Милошевић, 2003: 9). По со-
циологу Небојши Петровићу предрасуде могу бити 
“предрасуде презира (некомпетентна и хладна) и па-
терналистичке предрасуде (топла и некомпетентна)” 
(Петровић, 2003). У Србији се Роми и даље третирају 
као Афроамериканци у САД-у пре четири деценије. С 
једне стране, ако се посматрају њихови услови живо-
та, образовање и сиромаштво, то код бројних изазива 
презир. Патерналистички став “може развити осећања 
да су црнци били дискриминисани и неправедно трети-



> 142

рани, и да су због тога вредни пажње (добри и вољени), 
али ниски на социјалном статусу и постигнућима, и не 
могу да успеју без помоћи и политике подршке (стога 
инфериорни и непоштовани.)” (Петровић, 2003: 21)

Роми у Коштани као и Срби уосталом, махом су 
негативни драмски ликови са изузетком једног: Ко-
штане. Она је, у ауторовој имагинацији, тај цвет који 
расте на буњишту, окружена неразумевањем ромске 
средине. Додуше, ни српска средина није ништа толе-
рантнија. Самим тим је Коштана осуђена на пропаст. 
Коштана се својом трагичном судбином издиже изнад 
приче о нацији, племену, раси и може се рећи да њено 
порекло пре подвлачи њен неславан крај.

Намеће се утисак да су странци у драмама наших 
аутора ретко када јунаци са изразитим врлинама и да 
се те одреднице пре могу применити на неке народе 
који су нам сродни по језику, вери или словенском по-
реклу, Црногорци углавном, Руси, делимично Грци. У 
изузетке који одударају од овог правила убрајам Ме-
ланију из Браће по оружју и Коштану. Но, и кад је та-
ко, то су углавном људи којима је “писано” да страдају 
или су јунаци који страдају трагичном смрћу. Једном 
речју, за већину наведених писаца су добри само они 
који се понашају у складу са највишим моралним уз-
усима српског епа. Други морају постати као ми да би 
нам одговарали. Све наведено подсећа на позицију не-
вољеног детета које је злостављао “Оријент”, а Запад 
га упорно одгуркује. Стереотипи странаца се, додуше, 
могу делимично објаснити специфичним историјским 
околностима које су приказане у комадима. Чини се да 
су странци пре свега такви зато што представљају оно 
“друго”, непознато, које прети да угрози малу, затво-
ре ну заједницу.

Што се Србије тиче, чини се да је за културне 
ели  те, у раз ли чи тим периодима историје, све страно, 
у ве  ћој или ма њој мери, представљало опасност. То ва-
жи и за световно образовање, грађанске институ ције, 
мо дернизацију. Прва пруга је, примера ради, једва из-
гра ђена због тога што су бројни посланици у Народ-

ној скупштини тврдили да ће возови запалити летину. 
Слично важи и за нове уметничке правце, капитализам, 
социјализам, “западњачку реку”, верску толеранцију, 
наводну франкофонизацију, германизацију, англици-
зацију те демократију, права жена... Као да треба спо-
менути нешто страно и оно је већ опасност. Занимљи-
во је да се питања о опасности стварања клерикалне 
државе или русизације практично никад, до 1945. то 
јест 1948. године нису постављала. 

Мењање стререотипа је процес “дугог трајања”. 
Добар пример је и истраживање које је др Стефани Ма-
дон спровела на Универзитету Принстон у САД где су 
биле потребне деценије (од 1930-их до 1990-их) да се 
поправи негативна слика која је била везана за афро-
америчку, италијанску, јеврејску и ирску популацију. 
Занимљиво је да је, по истом истраживању, у односу 
на претходни период, “мање повољна слика попула-
ције енглеског или немачког порекла” (Мадон: 2001, 
998). Ако се стереотипи тако споро мењају у просвеће-
ној, академској средини питање је кад ће “обични” љу-
ди другачије посматрати странце или прве комшије. 
Заједнички именитељ за стереотипе је непристајање на 
објективно сагледавање стварности. Ово нарочито ва-
жи за Његоша, Костића и Јакшића. Лакше је изабрати 
само лоше стране “клетог Запада” или “мрске Азије” и 
приказати их у њиховом екстрему. Све ово је учињено 
упркос чињеници да су аутори комада образовани љу-
ди који су, за своје време, могли да се добро информи-
шу. Реч је о људима који су свесни слике оног “другог”, 
али сами одлучују да, као посредници између сопстве-
не средине и “света”, изаберу оно што је по њиховом 
мишљењу добро а одбаце све што може угрозити “на-
родни дух”. На тај начин културна размена је ограни-
чена и народ остаје трајно ускраћен што је, видимо и 
данас, тешко надокнадив губитак. Код нас, углавном, 
у односима према другим нацијама “висок степен ди-
станце испољавају и испитаници са вишом и високом 
школском спремом” (Милошевић, 2004: 14 ). 
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Може се рећи и да су дела горе наведених аутора 
написана у време националних заноса, у XIX веку те 
да се може разумети анимозитет према бројним на-
родима или навести да Нушић није видео земље које 
је описао у свом Путу око света. Самим тим Нушић 
није могао знати праву истину нити га је занимала. 
Нушић је тежио да театарској публици пружи добру 
забаву са мало сатиричних жаока на рачун политичке 
ситуације у Србији. Шта онда радити са пустим очајем 
Коштане која нити нуди решења нити поставља питања 
те стереотипима у делима с краја XX века: Голубњачи, 
Буђењу народа или, на крају крајева, позивањем Срба 
у Светом Георгију на јединство које ни код једног на-
рода није политички, етнички, религијски потпуно? 
Намеће се утисак да су анализирани аутори претеж-
но писали о народу и за народ и, самим тим, следили 
нека уврежена мишљења о другим народима. Самим 
тим се на индивидуално, особено, заборављало не са-
мо у портретисању “другог” већ и у сликању свог лика. 
Стреотипи су били и јесу део ставова колико неписме-
них толико и најобразованијих људи било где у свету.

Анализиране драме показују константност одређе-
них стереотипа који се не мењају без обзира на исто-
ријске промене, што показује интеракцију позоришта 
с једне и политичке традиције с друге стране. Стере-
отипи се формирају ради лакшег преноса информа-
ција, али и због слабог интересовања за разбијање 
стереотипа јер су, логично, у већини драма (изузев 
Небеског одреда) главни ликови Срби и самим тим се 
странци своде на одређене улоге. Оне се могу подели-
ти у три основне категорије: карикатуре, преступни-
ци и резонери. Разлог за овакво, поједностављено гле-
дање на странце је не само друштвено-политичке већ 
и драматуршке природе. Комедија, која је саздана од 
стереотипа, најбољи је пример за то јер у њој, због бр-
зине и интензитета радње, писац често штеди на вре-
мену. Национално дефинисање ликова је сасвим до-
вољно да га публика брзо препозна и схвати. Странац 
у комедији често не представља нацију или одбојност 
према њој колико неку конкретну ману код људи која, Из представе Коштана Фото: Б. Лучић
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обојена другачијим акцентом или физичким изгледом 
добија посебан локални национални “зачин”. Тако, на 
пример, Немац у комедији не представља Немца већ 
добро расположеног пивопију и педанта. 

У комадима са историјском позадином стран-
ци-преступници су контраст Србима. Они су често у 
сукобу са српском државом и представљају неприја-
тељске државе и идеологије. Странци-преступници чес-
то нису достојни противници. Опасни су не само за др-
жавну врхушку већ и за друштво, част, морал и сушта 
су супротност свему оном што се сматра националним 
врлинама. Тако, у претходном пасусу наведени Немац, 
насмејани пивопија из комедије, постаје империјали-
ста, лишен било каквих моралних инхибиција, мили-
тариста који презире све српско. Странци-резонери су 
добронамерни саветници Срба, трезвени коментатори 
прилика на Балкану. Они поседују врлине али су, у це-
лини гледано, знатно мање заступљени у анализираним 
комадима у односу на карикатуре и преступнике. На-
меће се закључак да постоји снажна тенденција етно-
центризма и изолационизма српске драме. Стереотипи 
се дуго формирају а тешко разбијају, чак и кад настају 
велике друштвене промене. Или, речима Гордане Ђе-
рић, “Ако би се направила и најгрубља историјска па-
ралела између доминантних нарација краја XIX и краја 
XX века, она би свакако показала да се у првом случају 
главна прича организује око позивања на ‘народни дух’, 
а у другом случају, као и данас, на ‘демократски дух’. 
Између позивања на један или други, у лексичком смис-
лу минималне су разлике, сводљиве на питања времена 
и дискурсивне моде” (Ђерић, 2008: 10). 
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С ви се врло добро сећамо како смо живели и шта се 
дешавало на историјској сцени Србије у периоду 
од 1994. до 1998. Тзв. “Аврамов динар” уведен је 

1994; 1995. у Србију стиже река избеглица из Хрват-
ске након операције “Олуја”. Исте године потписан 
је Дејтонски споразум којим се прекида рат у Босни. 
Изборна крађа на локалним изборима догађа се 1996. 
што доводи до масовних протеста током читаве зиме 
1996/97. У новембру 1997. у јавност излази ОВК. То-
ком 1998. на Косову се распламсавају сукоби… А чега 
се сећамо кад је позориште у питању? Ако је судити 
по Годишњаку Стеријиног позорја биле су то мршаве 
године. Сезоне 94/95. и 95/96. публиковане су у једној 
свесци Годишњака који је по броју страна једнак нај-
новијем (сезона 2012/13, која се иначе сматра веома 
скромном!) с тим што су у њему обухваћене премијере 
из две сезоне из Црне Горе, Србије (са Косовом) и Ре-
публике Српске. Истини за вољу структура Годишњака 
се од тада до данас променила (сада ова публикација 
даје и извештај рада позоришних музеја и документа-
ционих центара), неке рубрике су нарасле, а неке као 

нпр. статистика су нестале, али опет… Какве је била 
судбина савременог српског драмског писца у те че-
тири године?

Највећу пажњу нашим савременим писцима пос-
већују позоришта за децу – пре свих Позориште “Бошко 
Буха” и Мало позориште “Душко Радовић”, а за њима 
и Позориште младих. То иде дотле да у статисти ци Го-
дишњака за сезоне 94/95. и 95/96. пише да од укупног 
броја наслова на репертоару Мало позориште “Душ-
ко Радовић” има 11 односно 9 дела домаћих аутора и 
ниједно односно 2 дела иностраних, док “Бошко Буха” 
има 10 односно 9 домаћих и 6 односно 2 инострана. 
Наравно, било је и других позоришта која су у прилич-
ном броју изводила дела домаћих аутора, али да се 
репертоар састоји претежно од наших дела (и то са-
времених аутора!) то нема ни једно позориште ко је 
игра представе за одрасле. Тих година, управо у по-
зориштима за децу, велики успон доживљава Игор 
Бојовић чије драме играју не само “Буха” и “Радо-
вић”. Године 1996. Бојовић добија Стеријину награду 
за Извањца. Управо тих година (95. и 96) у селекцији 

пише > Марина Миливојевић Мађарев 

Шта се штампа, а шта изводи од 1994.  
до Стеријиног позорја 1998. 

Мршаве године?
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Стеријиног позорја, захваљујући селектору Алексан-
дру Милосављевићу, појавиле су се представе за децу. 
Позориште “Бошко Буха” наступило је 1995. на По-
зорју са представом Мачор у чизмама Игора Бојовића. 
Наредне године, поред “Бухе” који је извео Царевог за-
точника Миодрага Станисављевића, Мало позориште 
“Душко Радовић” извело је Башту сљезове боје Бранка 
Ћопића у драматизацији Стевана Копривице (Стеријина 
награда за савремену драматизацију). Селекције Сте-
ријиног позорја Александра Милосављевића побудиле 
су тада велику полемику, јер је селектор, поред позо-
ришта за децу, у званичну селекцију фестивала увр-
стио и плесне представе (тада је био полуларан израз 
“кореодрама”) Острво – плес атома Истер театра (По-
зорје 1995) и Легенда о крају света Дах театра (1996) 
и тиме фокус Позорја померио са драмског писца (за 
одрасле), на укупност савременог позоришта код нас. 
Када већ говоримо о Стеријином позорју, рецимо још 
и то да је Стеријину награду за текст савремене дра-
ме 1995. добио Синиша Ковачевић за Вирус, а Петар 
Грујичић за савремену сценску драматизацију романа. 
Горан Марковић је Стеријину награду добио за Турнеју 
1997, а 1998. Биљана Србљановић за Породичне приче. 
Селекторка Позорја за 1997. и 1998. била је Даринка 
Николић и тих година на Позорју нема ни представа 
за децу ни плесних представа, већ се акценат поново 
враћа на драмске текстове за одрасле. 

У овом периоду најигранији савремени српски пи-
сац био је Александар Поповић. Играју га и позоришта 
за одрасле и позоришта за децу и институционалне и 
ванинституционалне сцене, играју га и у Београду и 
Новом Саду и у мањим градовима. Велики успех и код 
публике и код критике имају његови нови комади нпр. 
Тамна је ноћ (Стеријина награда за савремену драму, 
1994), али и његови старији комади нпр. Развојни пут 
Боре шнајдера. Ипак, тужна је чињеница да је вели-
ки драмски аутор овакав успех доживео непосредно 
пред смрт 1996, након дуге и тешке болести. Иако је 
још за живота постао класик, Поповића је у његовом 

дугом позоришном животу пратио променљив успех. 
Од потпуног одушевљења, до занемаривања, чак и за-
брана. Након поплаве извођења његових комада током 
деведесетих, двехиљадитих је наступила осека. Мож-
да би 2016. година – двадесет година од смрти једног 
од највећих српских драмских писаца XX века – била 
прилика да се организује симпозијум на коме би се 
презентовала нова тумачења његовог дела и преиспи-
тала стара, пописала сва објављена литература о Аци 
Поповићу, извођења његових дела… Времена има та-
ман довољно да се организује озбиљан подухват.

Период од 1994. до 1998. веома је скроман и ка-
да је у питању штампање савремених драмских дела 
ван издања Стеријиног позорја и Музеја позоришне 
уметности Србије. Збирке драма објављују Душан Ко-
вачевић, Слободан Стојановић, Вида Огњеновић, Зо-
ран Стефановић, Светислав Басара, Радослав Златан 
Дорић… док се драме Аце Поповића штампају поје-
диначно. ЈДП наставља традицију штампања нових 
драмских дела које поставља на својим сценама, те 
смо тако имали прилике да гледамо и читамо драме 
Биљане Србљановић и Сање Домазет. Ово позориште, 
тих година, пажњу привлачи и драматизацијом Арсе-
нијевићевог романа У потпалубљу (драматизација Да-
мир Вијук) и поставком драме Буре барута тада младог 
македонског драмског писца Дејана Дуковског. Зах-
ваљујући напорима ЈДП-а Б. Србљановић и Дуковски 
тих година ступају и на европску позоришну сцену из-
вођењем представа ЈДП-а на Бонском бијеналу који 
је у том тренутку био главни фестивал за промоцију 
савремених европских позоришних комада. Веома 
важну улогу у промоцији и штампању дела домаћих 
аутора имају позоришни часописи Сцена и Театрон. 
Дела српских аутора часопис Сцена штампа и на срп-
ском и на енглеском. Међу младим ауторима у Сцени 
су присутни Игор Бојовић, Биљана Србљановић, Сања 
Домазет, Миомир Петровић, Бошко Милин, Владимир 
Ђурић Ђура, Богдан Шпањевић, Угљеша Шајтинац… 
Паралелно са делима младих аутора Сцена штампа и 
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драме признатих аутора: Аца Поповић, Слободан Селе-
нић, Вида Огњеновић, Душан Ковачевић, Александар 
Обреновић, Милош Кречковић, Зорица Јевремовић, 
Мирјана Ојданић, Драгослав Михајловић… Театрон 
излази редовно – четири издања у свакој години. У Те-
атраону је у овом периоду објављењо тридесетак са-
времених драма признатих писаца, али и оних који су 
тада били тек на почетку. У Театрону објављују: Рајко 
Ђурђевић, Живорад Лазић, Миливоје Мајсторовић, 
Иван Панић, Радослав Златан Дорић, Владимир Ђу-
рић Ђура, Добривоје Илић, Синиша Ковачевић, Иван 
В. Лалић, Александар Поповић, Ирина Кикић, Дејан 

Медаковић, Александра Милошевић, Небојша Ромче-
вић, Жељко Хубач, Гордан Маричић, Александар Об-
реновић, Војислав Савић, Миладин Шеварлић, Саша 
Вечански, Сања Домазет. 

За крај рецимо још и то да 1998. године Удру-
жење драмских писаца Србије покреће едицију “Са-
времена српска драма” у којој ће у потоњим годинама 
бити штампан заиста велики број савремених српских 
драмских дела. Ово издање је те 1998. године почело 
као издање Музеја позоришне уметности Србије да би, 
коју годину касније, постало у потпуности издање Уд-
ружења драмских писаца Србије. Времена се мењају…

Плакат представе Бановић Страхиња, СНП
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К ада смо почеле овај разговор, Дубравка Вргоч би-
ла је директорка Загребачког казалишта младих, 
оснивачица, уметничка директорка и селекторка 

Фестивала свјетскога казалиштa и већ други мандат 
председница Европске позоришне конвенције. Однедав-
но је нова директорка Хрватског народног казалишта 
у Загребу. Она уме да руководи позориштем. За десет 
година од ЗеКаеМа направила је једно од репертоар-
ски најзанимљивијих позоришта у региону. У прошлој 
сезони имали су 11 премијера, радили копродукције 
са водећим европским позориштима и гостовали на 
значајним светским сценама. Од Париза, Њујорка, 
Берлина преко Граца до Лисабона. 

У чему је Ваша тајна? 

Нема тајни. Само рад. Много смо радили по-
следњих година и отварали се према Европи и целом 
региону. Када сам дошла у Загребачко казалиште мла-
дих, 2004. године, за нама су биле године изолације, у 
којима нам нико није долазио у госте, а ни ми нисмо 
ишли нигде. Театар је у био потпуно урушен. Крај 90-
тих био је у знаку велике кризе хрватског позоришта. 
Из потребе да отворим простор нашим уметницима да 
играју у неким другим срединама, да сарађују са својим 
колегама из других средина, да од њих нешто науче 
и да отворим наше позориште за гостовања других, 
покренула сам Циклус европског позоришта у Загре-
бачком казалишту младих, управо да бисмо повезали 
позоришта која имају сензибилитет сличан нашем. У 
оквиру тог пројекта Југословенско драмско позориште 

дошло је прве године мог мандата и било прво српско 
позориште које је у Хрватској гостовало након 90-тих, 
а и ми смо били у узвратном гостовању. Мислим да су 
такве размене изузетно важне. Рад у таквом култур-
ном проветравању довео је до тога да је данас ЗеКаеМ 
веома узбудљиво место и за стране уметнике да раде и 
госту ју код нас, али и за наше уметнике да раде и гос-
тују у другим земљама. Ово позориште постало је то 
што сам желела – место позоришних сусрета и сарадње.

Бескомпромисно и храбро су епитети који иду уз ре-
пертоар ЗеКаеМа. Ваше позориште је програмски 
профилисано тако да комуницира са друштвеном ст-
варношћу, да са њом полемише и бави се актуелним 

Разговарала > Оливера Милошевић 

Интервју: Дубравка Вргоч, директорка ХНК Загреб

Нове форме и садржај
Дубравка Вргоч
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проблемима. Шта та храброст и бескомпромисност 
подразумевају?

Одлучила сам да идем храбро и са ризиком у 
руковођење позориштем. Желела сам да поставимо 
репертоар који можда неће дати одговоре, али који 
ће бар поставити питања о овом времену, о томе шта 
и како данас живимо. То је театар у којем се највише 
изводе комади савремених писаца. Што је, рецимо де-
ведесетих, било немогуће. Публика је тада овде једнос-
тавно бежала од домаћих писаца. Негујемо и ауторске 
пројекте. Публика у нашим представама препознаје 
своје проблеме, идентификује се са њима и у томе је 
предност нашег театра у односу на друге.

Са редитељем Ивицом Буљаном у Загребу сте ос-
новали Фестивал свјетског казалишта по угледу на 
бео градски Битеф, са програмом који је, захваљујући 
много већем буџету, последњих година далеко за-
нимљивији од београдског?

Тај фестивал смо основали 2003. након тих оловно 
тешких година у нашим позориштима. До тада смо би-
ли изоловани и нисмо знали шта се догађа у европ ским 
театрима и нисмо се ни као уметници, ни као публика 
знали поставити према томе да ли и шта је ту добро а 
шта лоше. Били смо некако потпуно скрајнути од те 
Европе и европског позоришта. За једанаест година до-
вели смо у Загреб на Фестивал више од 50 значајних 
представа и готово сва значајна имена светског позо-
ришта, од Питера Брука, Еуђенија Барбе, Касторфа, 
Гебелса, Марталера, Томаса Остермајера, Јана Фабра... 
оно што је Битеф урадио у дужем временском перио-
ду, ми смо успели за једанаест година. Тешко ми је да 
проценим да ли је то утицало на развој позоришта у 
Хрватској, али свакако се наше позориште променило 
и захваљујући Фестивалу свјетског казалишта.

Сва европска позоришта су мање или више у финан-
сијским проблемима. Како Ви то решавате?

Веома тешко. Од 2008. живимо у тешким реце-
сијским временима. Ми у ЗеКаЕму успели смо да до-

бијемо приступ у европске фондове, тачније Европском 
фонду Култура 2007–2013. који је расписала Европска 
комисија и добили смо два значајна гранта. Радили 
смо и појединачне копродукције са европским позо-
риштима, као што је представа Жута црта у сарадњи 
са немачким позориштем из Брауншвајга, на основу 
тога добили смо и одређена средства од немачког Ми-
нистарства спољних послова. 

Зашто сте се кандидовали за место директора Хр-
ватског народног казалишта? 

Зато што ми се учинило да након десет година 
рада у Загребачком казалишту младих могу одгово-
рити и на неке друге позоришне изазове. Загребачки 
ХНК је и те како велики изазов. То је позориште које 
је Стјепан Милетић из деветнаестог увео у двадесети 
век. Некад ми се чини да се оно заглавило у времену 
и да га формом и садржајем треба приближити нашем 
времену. Надам се да имам довољно знања, темпера-
мента и снаге да то покушам остварити. Настојаћу да 
докажем да националне позоришне куће могу и мо-
рају бити у 21. веку и да загребачки ХНК данас има 
шта да каже Европи. 

Како сте замислили рад Драме, како Опере, како 
Балета? 

Мислим да позориште које у наслову носи при-
дев “национално” мора у ово доба мултикултурализма, 
различитих прожимања да задржи примат, да буде пр-
во међу најбољима.

Што се тиче репертоара, та се изврсност пре свега 
мора наћи тако да се траже нове форме, да се инова-
тивно чита баштина, у сагласју са данашњицом. Же-
лела бих да управо Европа посредством драмског ре-
пертоара ХНК поновно препозна литерарне вредно-
сти Држића, Беговића или Крлеже, да јој се представе 
Камов, Косор. Када је о опери реч, да исте вредности 
препозна у Готовцу или Папандопулу. Моја је жеља да 
велики европски и светски редитељи раде домаће кла-
сике, а да се наши глумци, певачи, чланови Балета и 
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Оркестра, представе на европским позорницама и да 
на тај начин хрватски театар приближе Европи или, 
ако хоћете, Европу хрватском театру.

Гледала сам прошле године у Минхену предста-
ву Мартина Кушеја У агонији. Кушеј је, заправо, пове-
зао Крлежине Глембајеве, Галицију и споменуту драму 
у импресивну целину. Док је трајала пауза, две су нас 
госпође питале којим језиком говоримо и потом нам 
рекле да су одушевљене Крлежиним драмским руко-
писом, који је за њих био потпуна непознаница. Ето, 
моја жеља темељи се на практичном искуству: наша 
драмска литература не само да има места на позорници 
ХНК него је и ХНК права кућа помоћу које ће се та ли-
тература лишити своје анонимности у широком кругу.

Репертоари Опере, Балета и Драме промишљаће 
се из сусрета класичних и савремених дела, домаћих 
и страних уметника, из потребе простора у којем жи-
вимо и времена које нам припада.

Какав је био дочек у ХНК?

Било је и напорно и емоционално, али то је са-
свим нормално, као што је и у животу тешко када се 
растајете од нечега за шта сте годинама били интен-
зивно везани и одлазите у нешто што вам је још по све 
непознато. И дочеци су били различити, што ми се 
такође чини посве разумљивим. Треба да прође неко 
време да се средина навикне на мене и обрнуто.

Европа је у рецесији и култура је у другом плану, да 
ли имате одговор на питање зашто су култура и по-
зориште важни за једно друштво?

Често се у рецесији говори како култура није ва-
жна. Култура је веома важна. Европска комисија је у 
новом програму за централну Европу рекла да ту чак 
осам милиона људи живи од културе и да се нацио-
нални приходи могу повећати и захваљујући култури. 
Често се овде, када нема новца, размишља како је кул-
тура само трошак и забава. А култура одређује изглед, 
језик, суштину једне средине па се ње не треба тако 
лако одрећи. У једном говору на заседању Европске 

позоришне конвенције рекла сам да позориште може 
да се затвори за један дан, али најмање десет година 
треба да се један театар покрене. Зато увек апелујем и 
на економисте и на политичаре и на све људе који од-
лучују да не забораве да је култура вековима одређи-
вала опстанак цивилизације и да је зато важно да се 
улаже у културу.

Средства за продукцију код нас се нису смањи-
вала, али нису се ни повећавала. Тако да смо стварно 
поносни на 11 премијера и 29 гостовања свуда по све-
ту. Уз велику помоћ републичког и посебно Министар-
ства културе града Загреба.

Већ други мандат сте председница Европске позо-
ришне конвенције. Шта се у тим круговима говори о 
томе каква је улога позоришта у савременој Европи?

Задатак је да се у овим тешким временима одр-
жи уметнички театар. Свакако не по старим моделима 
какви постоје и овде у Хрватској и код вас у Србији. То 
су застарели модели из аустроугарског времена, 19. 
век. Морају се пронаћи нови модели, придобити нова 
публика, пронаћи нови, алтернативни модели финан-
сирања. Али држава мора, заиста мора да финансира 
позориште како би оно служило темељним цивилиза-
цијским вредностима. На последњој скупштини Ероп-
ске позоришне конвенције рекли смо не само да у позо-
ришту тражимо нове форме, тражимо и нове садржаје. 

И за крај најновија вест вест: Чувени позоришни 
редитељ Роберт Вилсон, редитељска звезда филмског 
света Џим Џармуш и композитор Фил Клајн радиће 
заједно на новој опери о Николи Тесли, а један од коп-
родуцената је и Хрватско народно казалиште Загреб. 
Премијера је крајем 2015. или почетком 2016. године.

Иако су преговори још увек у току, ову вест по-
тврдила је и Дубравка Вргоч. Она на своју нову дуж-
ност директорке Хрватског народног казалишта ступа 
1. септембра. Тренутно борави у Њујорку, где учествује 
на радионицама у Вилсоновом центру “Water Mill”.
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П рограм 65. фестивалске сезоне која се традицио-
нално одржава од 10. јула до 25. августа 2014, у 
фебруару су представили интендант Дубровач-

ких летњих игара Крешимир Доленчић, директор му-
зичког програма Младен Тарбук и управница Ивана 
Медо Богдановић. Драмски програм Игара од претход-
но изведених наслова задржао је свега два. И то један 
само као наслов. Наиме, прошлогодишња Платонова 
Одбрана Сократова у режији Томија Јанежича, коју 
није хвалила ни критика ни публика, није изведена 
поново. Тако се исти наслов нашао међу најављеним 
премијерама, овај пут у режији Божидара Виолића и 
извођењу Мислава Чавајде.

Други наслов који је остао на драмском програ-
му је прошле године изведена драма Еквиноциjо Ива 
Војновића, у режији Јошка Јуванчића. Представа се и 
овога лета играла на Локруму, након што је премијер-
но изведена 2004. године. Интересантно је да је Екви-
ноцијо до сада игран у само две поставке, од којих је 
једна била фестивалска продукција. Са Казалиштем 
Марина Држића и у режији Ивице Кунчевића, била је 

на програму Игара од 1972. до 1974. године (изведе-
на је 1973. и у такмичарском програму 18. Стерији-
ног позорја).

Новију фестивалску продукцију поставља Још-
ко Јуванчић на хридима Локрума, која је играна од 
2004. до 2008. Обновљена је после четворогодишње 
паузе, 2013. али са нешто измењеном поделом. За-
нимљив је овај потез, не тако чест до сада на Играма, 
али разумљив. То је једна од оних представа за које ће 
свакако бити интересовања, јер чува онај дубровачки, 
очито одавно изгубљен, војновићевски “сплин” и, што 
је још важније, идентитете за којима се данас у ствар-

пише > Синиша И. Ковачевић 

Драмски програм 65. дубровачких летњих игара

Јагошева поставка Ромеа 
и Јулије у ренесансном 
летњиковцу Јагош Марковић
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ности и позоришту трага, који се стално преиспитују 
и истражују, судећи и по овогодишњим премијерним 
насловима.

Прва драмска премијера 65. дубровачких летњих 
игара је Шекспиров Ромео и Јулија, која је у режији 
Јагоша Марковића изведена у летњиковцу Скочибу-
ха. Почетком августа, Крешимир Доленчић поново 
се опробао у постављању Дунда Мароја на Држићевој 
пољани. У оквиру програма Фестивала потребно је ис-
таћи и гостовање представе Тимон Атињанин, коју је 
прошлог лета у Сплиту поставио Георгиј Паро. За по-
требе дубровачких амбијената, ова Шекспирова тра-
гедија приказана је на две локације – у атријуму По-
следипломског средишта Дубровник и у парку Градац. 
Пред крај Игара премијеру је имала и представа Иве 
Брешана Без одраза, у извођењу ХНК Шибеник и у ре-
жији Винка Брешана.

Успешан прошлогодишњи пројекат “Писци у Спон-
зи” настављен је и ове године, а укључивао је и пре-
мијерно извођење наслова Океан море у режији Мани 
Готовац, уз гостовање самог аутора Алесандра Барика 
(књига је 1997. објављена и код нас, у оквиру чувене 
“Библотеке Албатрос”). У драмски део програма ув-
рштено је и вече Арсена Дедића у Кнежевом двору. На 
размеђу између музичког и драмског, односно сцен-
ског програма налазио се и балетски пројекат “Опас-
не везе”, који је, према мотивима истоименог романа 
Лаклоа, драме Квартет Хајнера Милера, као и музике 
мајстора барока, поставио кореографски и редитељски 
двојац – Валентина Турцу и Лео Мујић.

За Јагоша Марковића и његове поштоваоце, по-
себно импонује што је драмски програм 65. летњих ига-
ра премијерно отворила његова режија Ромеа и Јулије. 
Овом угледном позоришном ствараоцу ово је прва 
режија на дубровачким Играма, а једна од најлепших 
љубавних прича изведена је у ренесансном дворцу, 
близу мора и гробља Бониново. Позив за овај ангаж-
ман редитељу је стигао од Крешимира Доленчића, ин-
тенданта Фестивала. Занимљиво је да је исти задатак 

Марковић већ имао пре двадесетак година, када је са 
великим успехом поставио Ромеа и Јулију у позоришту 
“Бошко Буха”.

Признаје да се много тога променило од тада, па 
је и представа у Дубровнику била другачија. Једну од 
најпознатијих трагедија у светској литератури раније 
је доживљавао као драму о сукобу љубави и мржње на 
првом месту, а сада “као апотеозу љубави, ероса и ле-
поте” и неки, условно речено, “макабрични тријумф” 
над мржњом и њеном баналношћу. Ромео и Јулија је 

Летњиковац Вица Скочибухе

Б огати поморац, родом са острва Шипана, Вице 
Стјеповић Скочибуха, “промотер” ренесанс-
ног начина живота и размишљања, саградио 

је између 1574. и 1588. летњиковац на Бонинову. 
Вице се у раној младости окренуо поморству и убр-
зо постао један од најбогатијих људи у Дубровни-
ку. Скочибухе, иако нису били властелинског ро-
да, поседовали су свој породични грб (нага девојка 
на делфину) који и данас украшава улазни портал 
здања. Летњиковац је грађен по страним узорима, 
а по неким детаљима подсећа на вилу Фарнезе у 
Капрароли. Читав склоп положен је на две вртне 
терасе, а наглашена симетрија његових делова одаје 
дух зреле ренесансе.

Много је прича везано уз Скочибухин летњико-
вац. У њему је од 1772. до 1774. боравила руска 
принцеза Јелисавета Тураканова спремајући заверу, 
којом би се као наследница руских царева врати-
ла на престо. Године 1979. у Скочибухин летњико-
вац смештена је Знанствена библиотека, у чијем је 
власништву и данас. Звезда овогодишње представе 
Ромео и Јулија био је и летњиковац Скочибуха на 
Бонинову, који су дубровачке Игре као локацију 
последњи пут користиле 1983. када је у њему из-
вођена Дубровачка трилогија Ива Војновића.
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дело које драматично указује на снагу и лепоту љубави, 
и исто тако на зло које сеје нељубав, коначно, на то да 
је мржња заправо пут у смрт. У том смислу, настојао 
је да представа буде “ван рукописа данашњег времена, 
односно његовог система невредности”.

Ромео и Јулија безвременски је наслов којим су 
Игре обележиле 450. годишњицу Шекспировог рођења. 
Једна од највећих љубавних прича икада испричаних 
и једна од најпознатијих трагедија уопште, очекивано 
је изазвала велико интересовање публике. На Дубро-
вачким летњим играма овај комад је први пут изведен 
1962. у режији Франка Зефирелија и извођењу позо-
ришне компаније Олд Вик из Лондона, а затим поно-
во 1986. у режији Ивице Кунчевића и извођењу Фе-

стивалског драмског ансамбла, који се на програму 
задржао три сезоне.

Поред режије на овогодишњем Фестивалу, Јагош 
Марковић потписује и сценографију и избор музике. 
Мада је поручен (и урађен) превод Луке Паљетка, ре-
дитељ се у договору са глумцима одлучио за превод 
Јосипа Торбарине чију је адаптацију урадила Алек-
сандра Гловацки. Сјајни Фестивалски драмски ансам-
бл који је побрао све симпатије публике, чине Роберт 
Будак и Кристина Стевовић као Ромео и Јулија, Жар-
ко Савић, Јелена Перчин, Синиша Поповић, Наташа 
Јањић, Нева Рошић, Борис Свртан, Амар Буквић, Сте-
фан Капичић, Дадо Ћосић, Иван Гловацки, Горан Гр-
гић, Андреј Дојкић, Роберт Бошковић, Матко Кнеша-
урек и Никола Секуло.

Из представе Ромео и Јулија
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Д ивно је играти и гледати позоришне предста-
ве изнад Дунава, сјајно видети “Глоб” театар из 
Лондона, храбро посветити цео фестивал једном 

драмском писцу у доба оскудице новца за било коју вр-
сту културних програма – ово помало звучи као опште 
место и око свега наведеног није се тешко усагласити.

Али, шта смо ми то могли да видимо и чујемо на 
првом Шекспир фестивалу у Чортановцима, Новом 
Саду и Инђији од 19. до 25. јуна 2014.

Имали смо могућност да у седам представа и јед-
ном документарном филму који су настали у разли-
читим деловима Европе – Финској, Енглеској, Грузији, 
Србији, Грчкој, Турској – сагледамо шта све Шекспир 
данас, 450 година од свог рођења, може да буде.

На Културној олимпијади у Лондону пре две го-
дине Шекспирова дела играна су на 37 језика. Један од 
њих био је и српски. Хенри Шести Никите Миливојевића 
и нашег Народног позоришта је, судећи по текстовима 
у британској штампи који се могу наћи на интернету, 
одлично прошао. После премијере у Београду, у бео-
градској штампи, и није најбоље. О разлозима за тако 
различите оцене нема простора у овом тексту, али после 
извођења у Чортановцима можда није сувишно рећи 

да је редитељски модел који Миливојевић примењује 
деконструкција оригиналног драмског текста и то пре 
и више са дубоким чулним, емотивним и естетским, 
него са интелектуалним, идеолошким или формалним 
последицама. Његове су представе, чак и када нам се 
не допадају и не одговарају нашим представама о томе 
како треба играти Шекспира, Чехова, Сартра... пуне, 
узбудљиве, лепе и дубоко емотивне. Да је тај и такав 
редитељ Миливојевић оставио одличан утисак на своје 
домаћине у “Глобу” показује и чињеница да је њихов 
Хамлет отворио фестивал у Чортановцима који је на 
иницијативу Никите Миливојевића и на основу његовог 
професионалног угледа основан и одржан први, надам 
се не и последњи пут. Гостовање “Глоба” у Народном 
позоришту у Београду, у оквиру двогодишње светске 
турнеје, требало би да се подразумева.

ШЕКСпИР зА пОНЕТИ

Шта је хоризонт очекивања овдашње публике ка-
да гледа енглеског Хамлета и то још у извођењу позо-
ришта у чијем је оснивању учествовао и сам Шекспир, 
а шта су нам показали редитељи и глумци данашњег 

пише > Сања Милић 

Шта Шекспир данас  
може да буде
(Шекспир фестивал, Чортановци, Нови Сад, Инђија)
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“Глоба”. Наша очекивања су, чини ми се, била велика 
и помало патетична, а добили смо веселог, разиграног, 
брзог, субверзивног Хамлета за понети. Добро познате 
ликове из Шекспирове трагедије играју одлични глумци 
свих нација и раса, смењују се у улогама у различитим 
извођењима, помало се ругају овешталим интерпре-
тацијама на стотине хиљада пута изговорене стихове, 
свирају, певају и плешу. Сам Хамлет (у верзији изве-
деној у Београду Лади Емерива, глумац нигеријског, 
у верзији у Чортановцима Наим Хајат, глумац паки-
станског порекла) нема никакву дилему о сопственом 
психичком стању (Хамлетово “лудило” је проблем који 
у историји тумачења књижевног дела броји највише 
библиографских јединица), он је човек који види више 
и боље од осталих ликова, али и од публике. Он, пого-
тово у извођењу Наима Хајата, зна да је крај немино-
ван и трагичан, а да је чувено “бити или не бити” само 
део чистилишта на том путу. Тај Хамлет није ни налик 
оном како га је играо велики Сер Лоренс Оливије, у 
ствари, не треба ни да буде. Ово је Хамлет нашег вре-
мена, Хамлет путујућег позоришта чија сценографија 
и костими стану у неколико кофера, Хамлет и Хамлет 

за цео свет. Верујем да су се управом том идејом, да 
је Хамлет намењен свима, редитељи Доминик Дром-
гул и Бил Бакхурст највише приближили Шекспиру и 
његовом добу. Али, “Глобова” светска турнеја поводом 
Шекспировог 450. рођендана није весела, пучка рекон-
струкција његовог позоришта, већ добро осмишљена, 
нова промоција његовог најпознатијег и најцитиранијег 
дела које припада сваком мислећем и осетљивом из-
вођачу и гледаоцу на свету.

ШЕКСпИР ОЛАКШАВА ЖИВОТ

После представе “Глоба” у Чортановцима, Умије 
Кочак, турска самоука редитељка и глумица, изјави-
ла је: “Хамлета сам прочитала сто пута. Оно о чему 
Шекспир у Хамлету пише видела сам у свом селу и 
околини. “Бити или не бити” је и даље, и данас, кључно 
питање”. Умије Кочак је потом објаснила да се турски 
Хамлет зове Хамид, Офелија је Фераје, све улоге иг-
рају жене... У документарном филму Ахмета Онмаза 
Цветови чежње могли смо да чујемо да за продукцију 
Хамлета није било новца, зато су круне направљене 
од папира, сабља од ражња, костими сашивени од су-
кања, ручно, пошто Умије Кочак нема машину за ши-
вење. Сазнали смо и то како је ова маштовита жена 
убеђивала своје пријатељице да треба да направе по-
зориште да би им мушкарци у селу аплаудирали и да 
би их хвалили, јер – “кад окопаш башту или довучеш 
дрва, муж те не похвали, зар не?” Жене из малог тур-
ског села су, по сопственом признању, позориште ос-
новале после гостовања неке позоришне трупе у ло-
калној школи јер су закључиле да помоћу позоришта 
могу да прикажу све недостатке друштва у ком живе, 
да без љутње и вике едукују људе указујући на њихове 
лоше поступке и особине. Дирљиво је признање дру-
ге самоуке турске глумице, Ајфер, да јој је најтеже да 
игра неког мушкарца који бије жену јер не зна како се 
он осећа, за жену зна како јој је када је туку. У филму 
сазнајемо и да жена која не игра у представама чува 
децу и кува уместо жена које пробају за представу, да 

Из представе Хенрик VI



157 >

текстове уче док беру чај или развлаче тесто, да, осим 
Шекспира, играју и драме које су саме написале и то 
на основу сопствених живота. Најлепше у позоришту 
је, закључујује Ајфер, што си, док глумиш, оно што у 
животу никако и никад не можеш да будеш.

БРАНИТИ СЛАБИЈЕ ИГРАЈУЋИ ШЕКСпИРА

Наизглед парадоксално али турска филмска при-
ча о сеоском, аматерском, женском позоришту је у 
блиској вези за представом Укроћена горопад Местног 
гледалишча љубљанског у ком играју само мушкар-
ци. Представу је режирала Ања Суша, драматург је 
Петра Погоревц, коришћен је превод Отона Жупан-
чича у стиху, три за ту представу новонаписана Ката-
ринина монолога из пера Иване Сајко, Маје Пелевић 
и Симоне Семенич, као и текстови анонимних блоге-
ра са интернета. Поред третмана жене у овој Шекспи-
ровој комедији који је, разуме се, проблематичан ако 
га посматрате из визуре 21. века, представа се бави 
правима маргинализованих група, указује на поло-
жај уметности и културе у савременом словеначком 
друштву (прављена је у време укидања словеначког 
Министарства културе), преиспитује позицију марги-
нализованог, сувишног, жртве, указује на то да је про-
сечан човек неретко склон да у високој култури види 
нешто што угрожава његов свакодневни живот и руга 
се томе. Публика испред Виле “Станковић” се током 
представе много смејала, најбоље и најбурније реак-
ције изазивао је млади Матеј Пуц који је одлично иг-
рао Катарину, без вулгарне травестије, са изванредним 
духовитим отклоном не само према тексту који изго-
вара већ и према сцени, партнерима и публици. Ње-
гов шарм и таленат никога нису оставили равнодуш-
ним. Представа је постављена као стилизовани каба-
ре са снажном актуелизацијом текста и вероватно је 
ту кључ лепог пријема код публике. Било је то једно 
добро спаковано идеолошко читање Шекспира. Но и 
даље остаје отворено старо питање – колико је и да ли 
је уопште смело полемисати са писцем који у најмању 

руку не може да вам одговори. Естетско оправдање за 
овакву актуелизацију Шеспира, наравно, увек се може 
пронаћи или “de gustibus non est disputandum”.

“УМОРНОМ ОД СВЕГА У СМРТ МИ СЕ ЖУРИ”

Претпостављам да није случајно што су као по-
следње на фестивалу (не и у овом тексту) остављене 
финска представа Сироти, сироти Лир Нине Салинен 
и Катје Крон и Музеј Шекспир студената Академије 
уметности у Новом Саду. Симболички, место им и јесте 
на крају фестивалског програма. У Финској представи 
деведесетогодишња глумица одлучи да се повуче са 
сцене играјући Краља Лира, игра га у свом стану, от-
крива подударности између његовог и сопственог жи-
вота, идентификује се са најтрагичнијим Шекспиро-
вим јунаком... Ако постоји романтичан крај живота у 
најбољем смислу речи, онда је он праћен Шекспиро-
вим стиховима, они су већи и од живота и од смрти. 
После ове представе је неопходно поново прочитати 
Шекспирове сонете, 66. наглас.

На представу о остарелој глумици која умире уз 
Шекспира природно се надовезује представа младих 

Из представе Хенрик VI
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глумаца и редитеља (студенти друге године) који су се 
поиграли фрагментима из Сна летње ноћи, Богојављен-
ске ноћи, Млетачког трговца и из комедије Како вам 
драго. То што су реч музеј ставили у наслов своје пред-
ставе никако не значи да су се одрекли Шекспира, тек 
ће га играти, а на основу онога што је могло да се ви-
ди, играће га веома добро.

РАДОСТ ИГРАЊА ШЕКСпИРА

Најбоље треба оставити за крај, али није лако до-
нети одлуку шта је било најбоље на првом Шекспир 
фестивалу у Чортановцима. Рецимо да две предстве 
деле прво место. Раскошно грузијско извођење коме-
дије Како вам драго и минималистичко грчко читање 
трагедије Ромео и Јулија. Можда их најбоље повезује 
изјава младе грчке глумице Атине Мустака коју је да-
ла после гледања грузијске представе: “Нисам разуме-
ла ниједну једину реч, не рачунам то што знам текст 
комедије, а представа ме је узнела високо, високо... “ 
Државно драмско позориште “Коте Марџанишвили” у 
Тбилисију већ две године, четири пута недељно, изводи 
ову представу. Премијера је била на Културној олим-
пијади у Лондону и тамо су је, као и у Чортановцима, 
играли без превода. Пре сваке сцене давани су кратки 
описи догађања која следе. Говорите ли грузијски? Не, 
али позоришни језик ове представе био је беспрекоран. 
Мало реквизите (углавном намењене произвођењу бо-
гате звучне слике), много беле боје у скромној сцено-
графији и стилизованим костимима, перфектна глу-
ма, у изговарању текста – занос и иронија у исти мах. 
Грузијски глумци су нас подсетили да је и најпасторал-
нија Шекспирова сцена увек вишезначна. Критика у 
Грузији је у овој поставци редитеља Левана Цуладзеа 
препознала позивање на Аристофана, Дантеа, Чехова и 
Брехта. Због неразумевања језика не можемо знати да 
ли је Шекспиров текст изговорен у целини нити да ли је 
директно цитиран неки од поменутих писаца, али смо 
гледајући представу могли да осетимо да њени актери 
одлично познају целокупну драмску традицију, да ову 

Шекспирову комедију играју са дубоком свешћу о тој 
традицији, али да предност ипак дају Шекспиру. Зато 
треба веровати грузијском глумцу Нику Кучави (игра 
Орланда) кад каже да је највећа радост за сваког глум-
ца управо онда када игра неког Шекспировог јунака.

ДУХОВИ Из ШЕКСпИРОВОГ ВРЕМЕНА

Поставка грчког Ромеа и Јулије, Позоришне тру-
пе “Рајска птица” из Атине, наизглед је прилично јед-
ноставна. Двоје добрих духова из Шекспировог доба 
долазе да нам испричају и отпевају причу о љубави и 
смрти. Глумци Атина Мустака и Константинос Бибис 
и редитељ и композитор Костас Гакис све време су на 
сцени. Глумци дословно играју све ликове, редитељ 
свира и пева. Трансформације су брзе, духовите и 
ефектне. Текст је фрагментиран, сонгови се рефери-
шу на дешавања, у ствари убрзавају радњу, недостатак 
сценографије је предност – обичне мердевине, метла, 
столица... довољни су да представе читав универзум. 
Има много смеха у овом Ромеу и Јулији за двоје, али 
није изневерена узвишеност иманентна репликама 
најпознатијих трагичких љубавника у историји драм-
ске књижевности.

Грчка представа је затворила фестивалски круг 
почет енглеским “Шекспиром за понети”, али ова пред-
става није “за понети” зато што ће обићи читав свет, 
већ зато што грчка економска криза озбиљно угрожава 
грчка позоришта и зато што је концепт који примењује 
позоришна трупа “Рајска птица” нека врста одговора 
на ту кризу. Свест о томе да су многа грчка позоришта 
у протекле три године угашена и упркос томе нада да 
таленат, добре идеје и пуно рада, вера у смисао бављења 
врхунском уметношћу могу нешто да промене набоље 
јесу додатни квалитет ове представе.

А одговор на питање из наслова текста је – чита-
ти, играти и гледати Шекспира може да буде животна 
филозофија. Зато је неопходно да добијемо и други и 
трећи и тридесети Шекспир фестивал.
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Т оком 2014. године у Крању (Словенија), Сплиту 
(Хрватска), Зеници (БиХ) и Новом Саду, одржани 
су национални театарски фестивали, утемељени 

у некадашњим републикама после распада СФРЈ, чију 
су театарску националну историју обележиле Југосло-
венске позоришне игре – Стеријино позорје. Распад 
некадашње државе и стварање самосталних ентитета 
у истом географском простору, условило је и потрагу 
за културним идентитетом нових држава. Фестивали 
су, наравно, веома корисни полигони за промоцију на-
ционалне културе, јер то су, како каже М. Д. Шешић, 
“славља модерних друштава организованих око праг-
матичних потреба садашњости али, истовремено, и је-
дан од ретких културних ‘формата’ који се ослања на 
прошлост са жељом да заједници пружи и визију бу-
дућности”. Национални фестивали, осим тог задатка, 
све више подразумевају у свом садржају и “транскул-
турни” елемент, који има за циљ не само такозвани 
трансфер културе него још више валидну, проверљи-
ву информацију о пласману културних производа, у 
нашем случају представа, у другим земљама – нај-
чешће региону (нови израз за стару државу) и Евро-

пи. Шифра језика није пресудна јер су у такмичарској 
конкуренцији представе које су настале/написане на 
“матерњем”, али интерпретација подразумева говорну 
фактуру из земље из које долази театар.

Дакле, Словенија у Крању организује фестивал 
Теден словенске драме, у Сплиту имамо Марулићеве 
дане, Национални фестивал босанскохерцеговачке 
драме одржава се у Зеници, а у Новом Саду Стеријино 
позорје. Већина ових/оваквих фестивала постојала је 
и у претходном периоду, но осамостаљивањем нека-
дашњих република манифестације су у друштвеном, 
медијском па и политичком смислу добиле већи значај. 

Неколико је заједничких карактеристика ових 
фестивала, ако се изузме темељни принцип да је у 
фокусу организације и селектора продукција домаће 
драме (осим Стеријиног позорја које је променило и 
проширило изворни концепт), наиме, уочљиво је да 
ни један од ових фестивала нема или се још није избо-
рио за доминантну улогу у “свом дворишту”. Оно што 
упадљиво обележава манифестације јесте чињеница да 
у одређеним нивоима организације – пратећи програ-
ми, гости фестивала, симпозијуми и стручне трибине, 

пише > Милош Латиновић 

Шифра језика или трагање 
за идеалним (националним) 
форматом
Тедан словенске драме (Крањ) – Марулићеви дани (Сплит) – Национални фестивал 
босанскохерцеговачке драме (Зеница) – Стеријино позорје (Нови Сад)
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сусрети уметничких академија – постоји још простора 
за напредовање.

Заједничка крактеристика је и готово истоветна 
конструкција репертоара – селекторска или органи-
зациона – али јасно је уочљиво дискретно поштовање 
према класици и “форсаж” нових драма, ауторских 
пројеката, литерарних предложака чији је крајњи ре-
зултат често занемарљивог квалитета.

Недостатак новца такође је заједничка каракте-
ристика националих фестивала у четири државе, па је 
то вероватно најчешћи разлог што неки познати дра-
матичари и њихове драме, изведене у иностранству – 
Европи и свету, нису или не могу да буду у селекцији, 
па тако и пред фестивалском публиком.

Сваки фестивал свакако се труди да на најбољи 
могући начин представи домаћу драмску продукцију 
и то, на задовољство свих заинтересованих у региону, 
у већини и успева.

Тедан словенске драме одржан током марта 2014. 
године у Крању обележило је неколико ауторских проје-
ката (Славој Жижек, М. Војавец и Лутковно гледалиш-
че Љубљана) међу којима се издвојио Оливер Фрљић 
представом 25.671 у Прешерновом гледалишчу у Крању. 
Ову представу под насловом Избрисани могла је да ви-
ди публика на 59. Стеријином позорју, а реч је о кома-
ду који анатемише кафкијанску ситуацију појединаца 
без статуса у Словенији, али још више, међутим, жиго-
ше говор мржње који прати овај “случај”. Перфидност 
државног система, медијска тишина и манипулација, 
амбивалентност шире јавности према људима који су 
“преко ноћи”, као у непогоди, остали без идентитета, 
пребивалишта и грађанских права, те невиђени одијум 
који је “папиролошко брисање” сугерисао и стимули-
сао да преточи у физичко насиље, бачено нам је у ли-
це препознатљивим театарским рукописом Оливера 
Фрљића. Врло храбра, на моменте и потресна прича о 
људима без идентитета. На сасвим другом крају при-
че или Тедна словенске драме је нови комад Душана 
Јовановића Борис, Радко и Милена. То је духовита, и 
многи верују, истинита сторија о љубавном троуглу 

(четвороуглу ако се дода и Д. Ј.) познатих југословен-
ских и словеначких глумаца Милене Зупанчич, Радка 
Полича и Бориса Каваце. Сигурно незанимљива пону-
да за оне који театар дефинишу кроз ангажман, али 
ради се о врло духовитој причи која је, а то би такође 
требало да буде квалитет у театру, мајсторски добро 
одиграна. Између тога је већ проверени Руди Шелиго 
и његов комад Свадба, али и савремени драматичари 
попут Н. Газводе и А. Скубица. 

Значајно је и то да је у фестивалском програму 
наступило НП “Тоша Јовановић” из Зрењанина, пред-
ставом знаменитог словеначког аутора Евалда Флисара 
Јутри бо лепше. Без обзира што нису биле у такмичар-
ској селекцији, публика је на овом фестивалу могла 
да види представе по драмама М. Зупанчича Ходник 
и Разред те Симоне Семенич, у интерпретацији ан-
самбала из Израела, Босне и Херцеговине и Словачке.

Посебна пажња на фестивалу Тедан словенске 
драме била је посвећена новим награђеним драмама 
из Словеније, Србије, Хрватске, Црне Горе и Словачке. 
У прелепом амбијенту тврђаве Шкрловец, презенто-
вани су одлично одабрани и сјајно редитељски и глу-
мачки интерпретирани делови текстова Евалда Фли-
сара, Љубише Вићентијевића, Кристине Гавран, Васка 
Раичевића, Антона Медовића.

Сплит је, по традицији, у априлу био домаћин Ма-
рулићевих дана. Девет представа из пет земаља нашло 
се у такмичарској конкуренцији, а театролог и писац 
Дарко Лукић, селектор фестивала, сложио је такми-
чарски програм опредељујући се за класику (Глорија 
Ранка Маринковића, у извођењу два театра), те савре-
мених драматичара, међу којима је више пажње побу-
дио пројекат Сада је, заправо, све добро Оље Лозице и 
ЗКМ, те текст већ афирмисаног аутора Ивора Марти-
нића, који је жири наградио “Марулом” за текст Мој 
син само мало спорије хода у изведби ансамбла Београд-
ског драмског позоришта. Вредно помена са овог фе-
стивала је и представа Снајпер, коју је редитељ Ивица 
Буљан урадио са глумцима из Абиџана (Обала Слоно-
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ваче). Сусрет са ствараоцима финог сензибилитета и 
жестоке експресивности.

Можда је то чудно, али чини се да је селектор 
Лукић могао пронаћи неку од представа светски при-
знатог драматичара Мира Гаврана (током 2014. годи-
не имао је 16 премијера у позориштима у региону, Ев-
ропи и Северној Америци) или нешто млађих аутора 
попут Нине Митровић, чији је такст са врло запаже-
ним успехом изведен у Националном театру у Гори-
ци (Словенија).

Национални фестивал босанскохерцеговачке 
драме, у визури селектора Неџада Фејзића, протекао 
је у сличном кључу. Очито је да су млађи аутори били 
у фокусу интересовања ове године, па су тако изве-
дене две представе у редитељској инсценацији Селме 
Спахић. Србију је представљало Народно позориште 
Београд текстом Жељка Хубача Бизарно у режији Сне-
жане Тришић. 

Стеријино позорје је, ове године, кроз селекцију 
драмског писца Игора Бојовића, демонстрирало мо-
гућности домаће драме, те је од девет представа у “Се-
лекцији националне драме и позоришта” осам пред-
става настало према текстовима домаћих аутора, а из-
ведене су на српском, немачком и мађарском језику. 
Победила је представа Неопланта редитеља Андраша 
Урбана, према тексту романа Ласла Вегела, али најви-
ше награда додељењо је представи Принцип: Мали ми 
је овај гроб, према тексту Биљане Србљановић, у про-
дукцији Шаушпилхауса из Беча. Поред такмичарског 
програма за који се може рећи да је оскудевао у понуди 
нове драме (Хубач и Србљановић), Стеријино позорје 
обиловало је бројним пратећим програмима који су 
давали ноту врло озбиљно припремљеног и педантно 
организованог фестивала. 

Похвално је, на крају то треба рећи, да постоје оз-
биљно назначене тачке међусобне сарадње, али свакако 
би тај ниво могао/морао да буде још већи. Посебно се 
то односи на промоцију нове драме и могућу размену 
студентских представа, као и на осмишљене и добро 
припремљене стручне скупове и трибине. 

Из представе Бизарно Фото: Б. Лучић
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У Братислави је од 12. до 17. маја 2014. одржан 10. 
интернационални фестивал Нова драма, по на-
ционалном значају и програмској оријентацији 

пандан нашем Стеријином позорју. Фестивал је до-
нео бројне садржаје уједињене циљем представљања, 
промовисања и развијања савремене драме и словач-
ког позоришта. Фестивал се током првих десет година 
постојања заиста импозантно развио, а све је почело 
у Студију 12, мултимедијалном центру у оквиру По-
зоришног института у Братислави, чија је директорка 
Владислава Фекете – ту су организовани интернацио-
нални догађаји са фокусом на дискусију о новом драм-
ском писању. Идеја за фестивал рођена је из потребе 
да се попуни тадашња празнина простора савремене 
словачке драме. 

На овом јубиларном издању фестивала прика-
зано је девет продукција у такмичарском програму. 
Селекцију фестивала потписује троје аутора, Елена 
Кнопова, Зузана Уличианска и Марек Годович, на ос-
нову одгледаних представа у државним, регионалним 
и независним словачким позориштима, које су пре-
мијерно изведене између 1. марта 2013. и 31. јануара 

2014. У њиховом одабиру било је важно и поштовање 
централне теме, која више-мање обједињује све про-
дукције – реч је о потрази и поновном откривању из-
губљене прошлости (личне или националне). Селек-
товане представе тако настоје да истраже историју и 
њена тумачења, често се окрећући и анализи контро-
верзних догађаја који откривају закопане трауме. Ау-
тори свих представа играних на фестивалу снажно су 
заинтересовани за друштвено-политичке садржаје, по-
себно за критичко, често самоиронично испитивање 
националног идентитета.

пРВА пРЕДСТАВА на фестивалу играна је на сце-
ни Националног театра, у новој згради која се нала-
зи у оквиру грандиозног комплекса на обали Дуна-
ва – Карпатски трилер према тексту Еугена Гиндла, 
словачког писца и новинара (1944). Представа има 
чврсту документаристичку базу и друштвено-критич-
ко усмерење. Основу радње чине стварни догађаји из 
деведесетих година прошлог века који се односе на 
тешку корупцију у здравству у време владе Владими-
ра Мечијара. Гиндл је налетео на овај проблем док је 
радио као новинар 1998. и тада је написао серију чла-

пише > Ана Тасић 
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нака о том политичком скандалу за месечник ОС. Они 
су идејно полазиште за ову драму, међутим, Гиндл се 
није ту зауставио, комад није ограничен на крити-
ку корумпираног здравства. На сцени се истражују и 
проблеми уопштенијег, личноинтересног политичког 
деловања у данашњој Словачкој, затим коренитог не-
достатка друштвене одговорности, опште површности 
и естрадизације, као и потпуног одсуства бриге власти 
за живот просечног Словака. 

Редитељ Роман Полак, иначе један од најистакну-
тијих словачких позоришних редитеља на крају 20. 
века (рођен 1957), у сценском читању овог комада 
користи популарну форму трилера са елементима 
комике, фантастике и поезије. Уведени су и елемен-
ти комедије дел арте, елизабетанског позоришта, као 
и старогрчког deus ex machina. Оно што је типично за 
представе утемељене у документаризму, карактерише 
и поставку Карпатског трилера – дизајн је аскетски, 
сцена је пуста, извођачи су често обучени у неутрал-
не црне костиме. Стил игре је, са друге стране, необи-
чан за документаризам, оштрији је, фарсичан. Треба 
поменути и то да представе на фестивалу генерално 
одређује окренутост ка апсурдно-комичком, стилизо-
ваном изразу, зачудности и различитим поступцима 
гротескног онеобичавања.

ДРУГА пРЕДСТАВА у главном програму фестива-
ла била је продукција Словачког камерног театра из 
Мартина, Аквабеле, према интернационално популар-
ном комаду чешког писца Давида Драбека, у режији 
Растислава Балека. Овај Драбеков текст је добитник 
бројних награда, преведен је на десет језика и игран 
у скоро свим државама централне Европе. Актери су 
мушкарци који искушавају кризу средњих година, а 
налазе хармонију у дисхармоничном свету корупције 
и лицемерја у синхроном пливању. Пливање је за њих 
облик спаса, налажења смисла у свету бесмисла. Но, 
та идила је привремена, траје само док су они у води. 
Када (симболички) испливају у стварни свет, њихови 
животи постају серија безначајних догађаја. На неки 

начин главни међу њима je Кајетан, телевизијска звезда, 
с једне стране дубоко увучена у блазирани свет селе-
брити културе, а са друге згађена њеном суштинском 
празнином, али и над самим собом у таквом свету. У 
првом делу представе нарочито поетично, визуално и 
кореографски сугестивно, решене су сцене око стили-
зовано представљеног базена. У извођење су уведени и 
основни елементи новог циркуса, акробатика, корео-
графисано левитирање глумаца помоћу сајли. Осим 
визуалне атрактивности и поезије, ове сцене истичу и 
апсурдност савременог света безнадежно заглављеног 
у радикалном конзумеризму. 

пОТОН ТЕАТАР Из БАТОВцЕ је у андерграунд про-
стору А4, резервисаном за истраживачке пројекте, 
играо мултимедијалну представу Земља непокошених 
ливада, насталу према тексту Микулаша Хоблина Ша-
ханског, који је базично редитељ – ово је његов списа-
тељски деби. У фрагментима је осликана словачка ис-
торија, аспекти националног идентитета, реферисало 
се на народне обичаје и митове, пародирани су савре-
мени политичари (режија Ивета Дита Јурчова). Текст 
је и нека врста бајковите сатире, параболе о безименој, 
али познатој земљи која покушава да пробуди непо-

Из представе Карпатски трилер
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стојећу свест народа, да избрише историју и да потра-
жи нове корене на неком другом, неочекиваном месту. 
Представа је формално специфична, мултимедијална 
сценографија креира се током извођења, у углу сцене 
се монтира, при чему се ти призори уживо пројектују 
на екранима, заједно са одвојено монтираним видео 
преносом живе игре глумаца. Стил извођења је и овде 
врло стилизован, оштар, механички, и изграђен на иро-
ничном апсурду који прати кључна преиспитивања на-
ционалног идентитета и савремене историје Словачке. 

НАцИОНАЛНО пОзОРИШТЕ Из пРЕШОВА на истој 
сцени А4 наступило је наредне вечери представом 
Сами радикали, насталом према тексту младе драма-
туршкиње Михаеле Закутанске (рођена 1987), која је и 
основала то Национално позориште у Прешову, а ово 
је била њихова прва продукција (премијера у октобру 
2013). Текст и представа као да припадају драматургији 
деведесетих, необруталистичком рукопису изгубљене 
генерације. На сцени се исписују њихова осећања оча-
ја, беспомоћности и дезоријентисаности, те покушаја 
да се она утопе у мору траве, алкохола, секса и бучне 
музике. Индикативно је то што су сви ликови самци, 
осуђени на изолованост и усамљеност у дисфункцио-

налном, ишчашеном новом технолошком свету. Аутори 
се играју са њиховим статусима самаца проналазећи 
у томе метафору савременог друштва. Радња се гради 
око њихових баналних сусрета, јалових покушаја ус-
постављања комуникације, кроз шта се даје релевантан 
коментар о данашњим међуљудским односима, наго-
миланим фрустрацијама, пасивности, осећању стагна-
ције из којег млади људи не могу да се извуку. Приказ 
је углавном неутралан, ствари се исписују такве какве 
су, без излишног моралисања или осуђивања. Сценско 
читање такође младе редитељке Јулије Разусове (рође-
на 1982) стилизовано је, оживљава клупску атмосферу, 
уз уживо извођену електронску музику Луције Чуткове.

ДРЖАВНО пОзОРИШТЕ Из КОШИцА затим је из-
вело представу Траг крви која је такође утемељена у 
храбром, критичком преиспитивању друштвених за-
блуда, овај пут религије и верске толеранције. Настала 
према тексту Карола Хорака, професора универзитета, 
драматурга, редитеља (рођен 1943), драма полази од 
историјског догађаја који се одиграо почетком 17. века. 
Третирају се судбине три мушкарца који су у историји 
постали познати као “мученици из Кошица” – Штефан 
Понграц, Марек Крижин и Мелихар Грозиецки били су 
језуитски мисионари који су дошли у Кошице да би по-
ново покатоличили преовлађујуће протестантски град. 
Мучени су до смрти током антихабзбуршке буне коју 
је водио Габријел Бетлен 1619. године. Прича се води 
из перспективе егзекутора који на сцену доноси дес-
труктивност, отелотворену у сировости панк-рок му-
зике. Егзекутор има и значење савременог скептика, 
данашњих џелата који не разумеју своје жртве, нити 
се труде да их разумеју, већ им завиде на њиховој вери 
и непопустљивом стрпљењу. Режију Агњешке Олстен 
карактерише изузетна сензуална снага, сугестивност 
визуално-музичког плана. Музика се уживо изводи што 
је изузетно важно због продорне снаге енергије која се 
рађа на лицу места. Ту изражену енергичност на сцени 
битно подржавају и изузетни глумци, супериорне, фи-
зички наглашене и специфично кореографисане игре.

Из представе Траг крви
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НА СцЕНИ АСТОРКА КОРзО ’90 позоришта из Бра-
тиславе, изведена је њихова продукција Комета, пре-
ма тексту списатељице мексичко-немачког порекла 
Ју стине дел Корте (праизведба текста била је годину 
дана раније у Бечу, а режирали су је заједнички ауторка 
и њен супруг, Роланд Шимелфениг). Радња се дешава 
једне ноћи, између једанаест ликова, изнад чијих глава 
пролази комета, универзални симбол жеља које треба 
пожелети. Њихове жеље су различите, од баналних и 
конкретних, до апстактних, које треба да попуне че-
сто и ирационалну, антрополошку празнину. Ауторка 
се у основи бави односима између мушкараца и жена, 
у деловима подсећајући на чеховљевску поезију губит-
ништва, или на Брехтову стилизовану иронију. У цен-
тру радње је Елизабета чији пријатељи испуњавају њену 
жељу да понове њену свадбу, церемонију уласка у брак, 
остварену десет година раније. Режија Јураја Нвоте је 
суптилна, прецизна, са фино подвученим осећањима 
ироније и одлично вођеним глумцима. 

АНСАМБЛ ДРАМЕ СЛОВАЧКОГ НАцИОНАЛНОГ ТЕАТРА 
је на фестивалу извео још једну продукцију, представу 
Анђео уништења која је настала према тексту нобелов-
ке Елфриде Јелинек, у режији гостујућег чешког ре-
дитеља Давида Јараба (овај текст је, иначе, преведен и 
објављен на српком језику – издавач Ренде, Београд). 
Представа се одлучно бави злочином који је почињен 
непосредно после Другог светског рата, у источном 
делу Бургенланда у Аустрији. Та заташкана трагедија 
ушла је у историју под именом масакр у Рехницу, када 
је гозба и журка коју је организовала грофица Маргит 
фон Баћани за СС официре, завршена масакром 180 
јеврејских радника. Овај језиви догађај још увек је за-
робљен у тишини, нико није преузео одговорност! Ко-
мад и представа руше зид ћутања, а представа је сим-
болички снажна и на визуелном плану – сцена је по-
дељена на два дела где се догађаји одигравају симул-
тано. На једном простору приказује се шта се догодило, 
док други исписује оно што се о тим догађајима рекло, 
односно није рекло.

НА фЕСТИВАЛУ СМО ВИДЕЛИ ЈОШ једно документа-
ристички утемељено остварење, Ентеријер ентеријера, 
настало као део пројекта “Паралелни животи – два-
десети век у очима тајне полиције”, који је иницирао 
интернационални позоришни фестивал у Нитри (Ди-
ваделна Нитра), са идејом да инспирише уметнике да 
истражују по архивама Државне безбедности. Аутори 
ове представе су чланови Скрат позоришта из Брати-
славе, Лубо Бургр, композитор, писац, глумац, реди-
тељ и Душан Вицен, редитељ и драмски писац. Дата је 
фактографија догађаја, праћена иронијом, са акцентом 
на рад тајне полиције у осамдесетим годинама. Ауто-
ри су изабрали случај свештеника и двоструког агента 
Премизла Куфала који је усмрћен под мистериозним 
околностима. Његова смрт један је од највећих нераз-
решених случајева словачког судства, а бављење њего-
вом судбином у овој представи има неколико слојева 
значења. Прво, реч је о једној личној трагедији, борби 
за одржавање људскости и настојању да се спере љага 
са једног човека, друго, аутори се баве незапамћеним 
мешањем тајне полиције у овај случај, њиховом не-
додирљивом моћи. Представа је подељена на два дела 
– у првом се приказује структура тајних институција 

Из представе Анђео уништења
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моћи, околности које су омогућиле њихово стварање, 
док је други део есејистички, универзалнији, са дубо-
ким трагичким димензијама које иду уз приказ др-
жавне машинерије којој никада није доста сигурности 
у одржавању власти. Као што је често случај са доку-
ментаристичким представама, сценски језик укључује 
видео арт и важне музичке доприносе.

НОСТАЛГИЈУ, последњу представу у оквиру главног 
програма фестивала, извело је Луткарско позориште 
на раскршћу из Банске Бистрице, насталу према тексту 
Ивете Хорватове, драматуршкиње, редитељке и дирек-
торке овог позоришта, а у режији Маријана Пецка, ре-
дитеља и уметничког директора позоришта. Представа 
се бави важном друштвеном темом емиграције Сло-
вака у потрази за запослењем. Изведена је уз стили-
зацију и хумор, и мотиве ксенофобије, страха, сумње 
и предрасуда према странцима, које, између осталог, 
производе и даље актуелне поделе на Исток и Запад. 
Носталгија исписује горчину емиграције, брутална 
разочарења и гашења наде да ће одлазак из домовине 
донети “цветање ружа”.

МЕЂУ БРОЈНИМ ДОГАЂАЈИМА У пРАТЕЋЕМ пРОГРА-
МУ фестивала Нова драма, издвојићемо представљање 
савременог мађарског театра, продукцијама Деменција 
Корнела Мундруца, аутора познатог публици Битефа, 
и X и Y Пала Френака, уметника чији је рад могла да 
ви ди публика суботичког фестивала Дезире. Значајно 
је било и одржавање једнодневне интернационалне 
теа тролошке конференције, на којој су уважени европ-
ски научници и критичари, између осталих и Патрис 
Павис, Ијан Херберт, Џон Елсом, Сања Никчевић, ра-
с пра в ља ли о аспектима значења нове драматургије и 
новог драматурга. Патрис Павис је представио сложе-
не проблеме данашњег схватања појма драматургије, 
дискутовао је о питању да ли смо у времену неодра-
матургије или постдраматургије. Џон Елсом имао је 
посебно убедљиво излагање о савременом страху од 
речи и језика уметности уопште, насупрот бирократ-
ском дискурсу политичара. Томас Ирмер је говорио о 
променама улоге драматурга у савременом немачком 
позоришту, док је Сања Никчевић дала инспиративан 
преглед савремене драматургије у Хрватској.

Из представе Носталгија
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ДУБОКО У СНОВИМА:  
ШИРОМ зАТВОРЕНИХ ОЧИЈУ

Д окле су авантура, идеја, идеал, изазов новог, 
другачијег довели позориште? Шта “у стању 
које упорно траје и у коме све остаје увек исто”, 

док је једино изгледна “масивна генерација једнолико-
сти”, значи подсећање на време када је “кључала жеља 
за променом”, да ли још ишта може да шокира, тргне, 
прекине “такт традиционалног ковитлаца”? Како се 
снаћи у пометњи помешаних / побрканих стварности, 
сред кичастог кошмара, у шизофренији “сликовних 
смена”, да ли то природа, свет људи играју позориште 
које имитира / подражава ту природу, свет? Где се по-
зориште сада налази, о чему говори, којим језиком – 
уметничким, театарским, свакидашњим, медијским, 
језиком популарних култура, људским, да ли обнавља 
старе покушаје и заблуде, користи већ искоришће-
но, заснива увек “исте теоријке референце”? Колико 
је могуће да у окружењу без инспирације, у услови-
ма производње стварности и уметности, када се свет 
уметности саморепродукује и множи у “културним 
производима” (репродукује се репродуковано “јер то 

су захтеви тржишта”), позориште буде креативно, шта 
је то дело уметности у токовима “продукције (и) умет-
ничке субјективности”? Да ли је у дубоком сну света, 
омамљеног медијским лажама и магловитим приви-
дима спектакла и среће, позориште још увек будно? 
Ако смо и ми само “сопствени производи”, ако је и сан 
производ и има своје потрошаче, да ли је у позоришту, 
у његовом сну могуће дубље загазити испод површине 
реалног, иза свих обмана, постављених вредности и ве-
личина, повратити осећај постојаности себе у стварном 
животу, сагледати ситуацију, изаћи / одвојити се од се-
бе “да би се са луцидним собом поново ујединили”, у 
том посебном стању широм затворених очију видели 
“какви смо стварно”? Ова и оваква питања настављају 
да отварају и прате представе овогодишњег Инфанта. 

ТРИ БОЈЕ: зАСТАВА НА РАСКЛАпАЊЕ  
ИЛИ пРАВИЛО ИГРЕ

Да ли се то позориште некоме обраћа или је ту 
да заведе, забави, која су то битна упоришта на која 
се позива, који су то стандарди које усваја и којих се 
држи? У првом плану стоји човек, његов свет у који је 

пише > Зоран Р. Поповић 

Енциклопедија човека 
41. ИНФАНТ: Толнаи, Колтес, Валентино, Европа која плеше и Сизиф на равном
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уведен, где је пао: ко је / где је он сада, куда иде, за шта 
се залаже, да ли се буни, на чему стоји, на или под за-
ставом заједништва? Да ли је социјална средина једин-
ствена или је скуп појединаца, значи ли нешто индиви-
дуалност у помешаном мноштву; шта се крије, какав 
је однос човека према прокламованим стандардима – 
liberte, egalite, fraternite у понуђеном, идеализованом, 
најбољем од свих светова? О стандардима тог света и 
стандардима позоришта које у њему брани своју игру 
говори представа Стандарди Компаније “Последњи 
тренутак” из Француске (чије само име упућује да је 
последњи час да се о томе гласно, енергично прогово-
ри). Концепт свог виђења стандарда Пјер Ригал повезује 
са друштвено актуелним разматрањима сложених пи-
тања националног идентитета и “људске асимилације” 
у социјално окружење, постојаности / значења нацио-

налних идеала у пост добу демократије и изражене му-
лтикултуралности. Као аутор и кореограф Ригал раз-
мишља прагматично: на сцени је одређено правоугаоно 
поље (састављено од три једнака дела) као територија 
у коју играчи (одевени као млади људи овог времена, 
са обавезним патикама, наглашеног колорита неког 
детаља костима или маске лица), представљајући по-
пулацију, ступају опрезно, босих ногу, да би се на овом 
додељеном ограниченом месту, у експлозивном звуч-
ном окружењу (оригинална електронска музика Нила 
Бордира) зачеле игре живота, сусретања, постојања и 
нестајања. Снопови снажног или пригушеног светла 
обликују, мењају, пребојавају одабрани део простора 
оивичен мраком, који се указује као плаво-бело-цр-
вена застава. Локација означена јасним обележјима 
националног, формално уређена и постојана, запра-

Из представе Стандарди Фото: Б. Лучић
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во је простор у коме траје процес, превирање између 
овде и тамо, унутра и споља, реда, контроле и њихо-
вих супротности. То је област на прелазу преплетених 
идентитета, у сталној промени и покрету, у покушају 
да се дефинише, разуме, стекне прихватљиви облик и 
смисао, где се праве, изнова склапају и развијају “ко-
реографије међуодноса”; застава је као постављени 
рам кроз који се смењују слике-у-покрету што обеле-
жавају (француско) друштво садашњости између кон-
формизма и отпора. 

Кроз физички језик хип хоп игре, структурисане 
по моделима и кодовима, између правилности и “на-
растања парадокса”, сугеришу се кодови понашања, 
присуства, супротстављања, делања у заједничком 
живљењу. Различитостима хип хоп израза (брејк, поп, 
њу стајл, хаус) оквирно се скицира карактеризација 
седморо учесника, покретом дочарава удруженост, 
енергично прихватање започетог у игри (братство), 
складност хтења и потеза (једнакост) или кроз ефект-
не соло наступе у / према групи тражење више лич-
ног простора (слобода). Призоре одликује занимљива 
организација тела у простору, фигуралност у ухваће-
ним групним портретима, опредељење за понављања 
као структурални принцип игре који омогућава кру-
жење мотива. У даљем току статус групе се наруша-
ва, јаче истиче индивидуално у колективном, мешају 
настојања да се искорачи, прошире границе, али и да 
се то спречи, врати у безбедно окриље заједнице. Ри-
гал свесно води игру до краја, простор се деконструи-
ше, претпоставке националних оквира другачије тре-
тирају, застава се расклапа и дели на три боје-дела и 
они постају реквизити за параду, ревију које следе, 
стварајући разнолике композиције (и трака којом је 
застава била причвршћена на подлогу бива чинилац 
у наступу и на час гради контуре кавеза). Проблема-
тизују се питања: да ли застава симболично обезбеђује 
тло под ногама, доноси утемељење, сигурност, да ли је 
она склониште испод кога се окупљамо, које нас при-

хвата или заклон иза кога се скривамо, да ли је радије 
“облачимо” или газимо? 

Представа Пјера Ригала сугерише начин раз-
мишљања о стандардима проучавајући “пропорције и 
просторе симбола”, “имагинарних територија у којима 
поетика апсорбује политику”, па остаје у домену за-
мишљене игре. Отуда је на крају стање ствари непро-
мењено, застава се враћа на своје место: стандарди се 
дакле могу разматрати, проверавати, њихови домети 
мерити, али је пожељно да буду посматрани више као 
скуп могућих полазишта него као нешто ближе одре-
диво или као поље озбиљнијих сучељавања индивиду-
алног и универзалног. Човекови покушаји, идеје, сно-
ви, односи према другом / свету / захтевима мноштва, 
његова прихватања, учествовања или непристајања, 
залагања за неко боље место, све је то само део игре 
света коју постварује игра позоришта. А иза свега стоји 
постављено, одмерено правило игре. 

НОВО ЈЕ ДОБА: МИ пЛЕШЕМО

“Све се врти око игре. Тачније, око тога, како 
млади Европљани играју...”, упућују даровити мла-
ди чланови Трупе МДВЗ из Немачке (они је одређују 
као “констелацију особа”) који заједно раде, играју, 
забављају се, усавршавају. Игра / плес је нешто вео-
ма важно, “нешто што свако од нас ради врло често и, 
опет, не само у сврхе уметности”, ми волимо да игра-
мо чак и ако нисмо плесачи, наша је лична одлука да 
играмо, играмо игре ради, у покрету смо “код куће”, 
најближи себи. Игра је и нешто веома озбиљно, мно-
го више од простог кретања кроз простор, она је из-
раз стања, расположења, осећања, односа / отпора на 
који наилази онај који игра али и статуса окружења у 
коме се игра одвија: “Игра / плес подразумева такође 
свакодневне прилике у којима се наша тела крећу”. 
Са оваквим размишљањима, покушајима да се заснује 
игра уз необичне песме у празним баровима, на отво-
реним, не-очекиваним местима, настајао је пројекат 
Танц Европа експрес и из занимљивих накупљених ис-
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кустава произилазила су најпре прва питања а затим 
су се низала све одређенија и изазовнија. Како игра-
мо? Како, где “ми, млади људи, играмо данас у Евро-
пи”? Али... зашто ми то сада играмо? “Где у нашем сва-
кодневном животу можемо да играмо”? С некиме или 
сами? Која је ово песма на коју играмо? Шта осећамо 
док играмо, док су иза нас зелена поља, реке, плани-
не Европе, над нама звездано европско небо, да ли нас 
нешто надахњује или притиска (откуд асоцијација на 
Коње убијају, зар не)? Да ли то стварно, одиста игра-
мо, или нас нешто друго покреће, игра / плеше нама? 
Ако играње зависи од одлуке, жеље, ако све(т) око нас 
игра, зашто “већину времена играмо сами”, “можда 
окружени хиљадама људи, али дефинитивно сами”? 

Ова и слична питања граде изоштрен, егзактан кон-
цепт узбудљивог позоришног дешавања по коме нас 
фуриозно води Танц Европа експрес. Додатну свежи-
ну, оквир за причу о Европи и / у игри пружају нове 
идеје, збуњујућа осећања која доноси неизбежан осврт 
на изузетну политичку ситуацију уједињене Европе (о 
којој се не казује већ игра) и даља питања: “Јесмо ли 
сигурни да играмо?” (“Ови Европљани не би требало 
да престану да играју, иначе ћемо се изгубити”) “Како 
смо?” “Шта се променило?” “Шта чинимо толико по-
грешно?” И на крају: ако је ово ново доба, “Да ли НО-
ВО безусловно значи ДОБРО?” Да ли смо “сигурни да 
можемо да одговоримо само са ДА?” 

Из представе Танц Европа експрес Фото: Б. Лучић
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Постављена као оглед о игри кроз скуп пи-
тања-у-покрету уз гласну химну групе Хартверк “Trans 
Europe Express “ (која носи “обећање светле технолош-
ке сутрашњице”), представа Танц Европа експрес усме-
рава “поглед на нашу садашњост”, говори о човеку и 
његовом настојању да спозна где је и како је, објасни 
себи свет, открије ко то тамо и чему крај њега игра. У 
дну испражњене сцене крупним словима (саставље-
ним од мноштва сијалица) написано је ТЕЕ; јасно је да 
овде није реч о чају (како се реч пише на немачком), 
ово није ни скраћеница за назив брзих возова који су 
некада путовали земљама Европске заједнице (сада су 
европски возови Јуросити). На почетку чуће се звук 
хармонике која опојном староградском баладом доно-
си ехо прошлих времена, а када ТЕЕ свечано засветли, 
постаће рекламни слоган за Европу-која-плеше. Зби-
вање се конституише као композиција склопљена од 
неколико различито интонираних етида у којима шест 
лица (парабола европског заједништва) траже своје 
место, своју игру. Аутор Марк Карера развија особен 
приступ кроз кореографисање радњи и покрета, ства-
рајући заокружене целине јасних значења. У првом 
случају, поступно се гради и употпуњује слика ствар-
ног места у коме играчи наступају, истичу обележја 
средине која им је на расположењу: на белом папиру 
који се проноси и показује, којим се нешто (ново вре-
ме?) објављује нема (још) ничег написаног, покушај да 
се ишта саопшти о себи је без успеха, гласни звукови 
окружења покривају сваку личну причу. Као по задат-
ку, предано и брзо изводи се акција промене: велики 
усисивач покупиће сву прашину старог доба, обичне 
сијалице замениће се оним штедљивим, и простор и 
ТЕЕ засијаће новим сјајем. Иронично, сетно, меланхо-
лично осећање пребојава исказе, питања, недоумице 
који се казују озбиљним лицима, погледима, покретом, 
положајем и односима начас удаљених па потом гру-
писаних фигура. Игра добија и мирније, лирске тонове 
када евоцира снажан доживљај усамљености, указује 
се импресивна “скулптура” од преплетених полунагих 

тела, чврсто припијених у истинској жудњи за додиром, 
припадањем. Дах неког доброг старог доба на кратко 
оживљава грациозна полка (као запис-подсећање у 
међувремену), али бучни хартверк звукови и ритмови 
потпуно освајају простор и покрећу френетичну игру 
у којој учествије сваки део тела, која се игра до краја, 
до последњег атома снаге. Ми играмо заједно, ми па-
тимо заједно, поручују млади људи Европе. Ова игра 
без упоришта, без естетике, то је кретање без циља и 
очекивања, до потпуног исцрпљења, то је наша игра: у 
њој су и “задовољство, весеље, бол, туга, освета”. И нема 
више шта да се каже. “Тако стоје ствари”. Ми плешемо. 

ХРОНИКА НАЈАВљЕНЕ СМРТИ:  
ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ ВОЛЕО фИЛМОВЕ

Нечујан је “безнадежни, беспомоћни човек који 
је свима сметња”, каже Тино Мекголдриг, један од не-
чујних, избрисаних, заборављених људи улице, без 
уточишта, помоћи, наде, о чијем животу, не-постојању 
надахнуто пише Пат Киневен. Нечујан је апартно де-
ло нове драме, монолог исткан од густо преплетених, 
побуњених речи, болна исповест човека остављеног 
од свих, који је некада нешто имао “али је изгубио све 
– укључујући и властити разум”, тужна прича бескућ-
ника, пијанца, одбаченог из уређеног друштва, обе-
леженог као ментално болесног, или пре свега опора 
поема о животу која се чита и казује у једном даху. 
Повест Тиновог живота и његове несреће склапа се из 
делова, оштрих окрајака, сачуваних трагова који воде 
и заводе кроз помућене призоре прошлости што још 
трају у његовој свести. Писац само раскриљује, отва-
ра приступ у унутарњи свет свог јунака, међу “мисли 
које прогањају”, гласове у глави “који урлају”; “не могу 
да побегнем од звучника у мојој глави”, “то се мој ум 
само поиграва са мном” рећи ће он и из те сурове иг-
ре, борбе са собом проваљује бујица речи у којима су 
и опомена и пркос и жал и мирење. Као да је Тино у 
себи сачувао, сабрао све што се збило и у њему све то 
још живи, па кроз речи постаје видљиво, јарких боја: 
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ту су и град Коб, бунтовнички округ и његови чудни 
житељи, и бака која је обожавала неме филмове (зато 
је Тинов отац добио име Валентин а он је њега назвао 
Тино, скраћено), брат Пирс који је био прелеп, нежан, 
“изледао као филмска звезда из старих дана”, “бивша 
супруга Џуди, сталожена опрезна, прекрасна” због 
које је био “пијан од љубави”, отац који је уз музику са 
грамофона причао заплете из филмова и умро у сну. 
Веза са сјајем холивудских немих слика, са романтич-
ним светом Рудолфа Валентина је дубока и потпуна. 
Тино Мекголдриг није био само човек који је волео 
филмове: све оно што је минуло, изгубљено у животу 
проналази у њима неки непојаман одраз, постварење, 
чини се да су управо ту уписане све страшне породи-
чне приче (покушаји брата Пирса да себи одузме жи-
вот су “као мини филмови у којима игра Руди”) па се 
сада читава неславна прошлост враћа, понавља кроз 
матрице црно-белих остварења као што су Орао, Целе 
ноћи, Иза камења, Одлична шанса. 

“Мислим да знам шта није у реду са мном, ми-
слим да сам наопачке”, искрено казује Тино свестан 
сопствене ситуације. Наопак, другачији човек посма-
тра исправне људе који пролазе, “завршавају свој дан, 
враћају се кући пољупцима” и успут добацује како је 
срећан што није као они. “Тако много људи на улица-
ма, и празних зграда. Тако много људи под толиким 
притиском. Депресија”, закључује док посматра окру-
жење, свет којима више не припада као кукавичје гнездо 
где се нуде социјални програми за опоравак убогих и 
болесних, деле брижни савети како да се води рачуна 
о себи. Тинова приповест шири се, обједињује више 
планова стварности; његови погледи око себе, на ули-
цу, место на коме се налази, јетки коментари, само су 
прекиди, међуигре које специфично боје личну, дубо-
ко утиснуту историју живота која се све више развија 
као објава краја, хроника најављене смрти. “Ако неко 
пита, нисам уопште овде, добро?”, понавља на почет-
ку и крају Тино Мекголдриг сугеришући да га запра-
во нема. Он у то и уверава, одлази корак даље одакле 

посматра, описује своју смрт: нечујан у животу, сада је 
стално уз непрежаљеног брата “и све је коначно одли-
чно – и – нечујно”. Привидна граница која дели про-
сторе стварности, крхка је и непостајана; ако је Тино 
и сенка, приказа са улица Даблина или неког другог 
града одакле се оглашава и дозива, његова прича ос-
таје постојани траг људског. 

У представи редитеља Џима Калитона (Фишам-
бл: Компанија нове драме, Ирска) место догађања по-
стављено је као широк, мрачан, празан, неприступа-

Из представе Нечујан Фото: Б. Лучић
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чан простор у коме се тек дискретним просветљењи-
ма разазнаје улица или понеки удаљени кутак града. 
Испод похабаног ћебета као скровишта (које је добио 
“од тима за бескућнике”) или као шкољке која је па-
ла на тамно дно, полако се помаља Тино Мекголдриг; 
усправан, стасит, гласан, у настојању да буде виђен, 
да га чију, чини се да најпре жели да се представи на 
прави начин, да подсети: “Нисам вам ја обична пропа-
лица” па његов наступ обележава особен “скитнички 
шик”. Он је продоран, јасан, текст који из њега навире 
(и са којим се у исто време бори) саопштава речито, 
брзо, наглашава и различито сенчи сваку фразу (иро-
нично, црнохуморно, сетно), појачава узвик, питање, 
грди, буни се, опомиње, тугује. Он сам је читава јед-
на трагична прича која се приповеда њим самин, раз-
листава гласом (који се удваја), сваким делом тела, у 
његовој појавности смењују се прилике људи из про-
шлости која се стално враћа. Као писац Пат Киневен 
познаје биће свог јунака, као извођач он истиче његову 
непосредност, непатворену људскост, додајући оном 
човеку у њему који је волео / живео филмове нешто 
од нарочите екстравагантне изражајности. Тако Тино, 
становник улице, често прекида своје казивање, дозива 
пролазнике / гледаоце, тражи везу, одјек са друге стра-
не, запиткује “...како се зовеш, могу да ти испричам 
нешто о мом брату Пирсу”, проверава да ли је неко ко 
се огласио још ту, да ли слуша, да ли дели причу. “Је-
дино што ја имам заједничко са латино љубавником 
је плес”, подсећа касније Тино, и са лакоћом постаје 
играч танга, љубавник, шеик, Валентино из филмског 
сна, елегантан, супериоран, театралан, тајновит, онај 
Руди који приповеда Тинов живот. “Тино Мекголдриџе, 
само вртиш старе приче”, опомиње он на крају сам 
себе објављујући одлазак, остављајући завештање: “...
дајте моје срце некоме / некоме ко ће живети из све 
снаге, брзо и пуним плућима”. Тинова / Киневенова 
дирљива посвета нечујнима поред нас које не видимо, 
не чујемо иако нам се обраћају, тихо подсећа: глас не-
чујних је глас срца. 

ТАЈ МРАЧНИ пРЕДМЕТ ЖЕљА: ЧОВЕК ЧОВЕКУ

У скровитом делу града, у мраку ноћи, на неком 
путу или углу улице, сусрећу се два човека. У самоћи 
памучних поља Бернар-Мари Колтеса, у бескрајној 
усамљености часа и “места који се не могу одредити, 
усред непријатељства побеснелих људи и животиња”, 
та два човека која се не познају и о којима се ништа не 
зна (са архетипским именима Дилер и Купац) налазе 
се да обаве тајанствену размену. Отпочиње прегова-
рање о понуди која није именована и није подложна 
процени (уз одбијање да се наговештена роба изло-
жи), о задовољењу жеље која још није позната, разго-
вор који следи бива двосмислен, одвија се у шифрама, 
(наизглед) уговореним знацима. Овакав сусрет може 
да се посматра као подражавање уобичајених одно-
са међу људима, а међу њима / у њима је “мрак људи 
који ноћу прилазе један другоме” чиме се у први план 
ставља анимална природа човековог понашања, исти-
че права и страшна свирепост која “човека или живо-
тињу чини недовршеним”. Људи су једнаки, помиње 
се, човек који може да гледа у очи другом човеку ње-
му је раван, јер “они ходају по истој танкој и равној 
линији”, “иду од једне тачке до друге”, подједнако бо-
гати и подједнако сиромашни и једина граница која 
постоји јесте она између купца и продавца. Људски се 
односи ионако заснивају на ономе што неко има, ну-
ди и ономе што други тражи, прихвата, у околностима 
савременог социјалног окружења обележеног насиљем 
и отуђењем, нарушене стварне везе добијају форму тр-
говине, трансакције. Али, и постављена граница куп-
ца и продавца је несигурна, “јер обојица имају и жељу 
и предмет жеље”, жеља може бити “најтужнија ствар 
на свету”, мала тајна која и не тражи да буде откриве-
на, пред којом је потребно прво потпуно разоткрити 
себе да би “тако присилили тајну да се и сâма разот-
крије”; и купац и продавац само слуте, покушавају да 
препознају “и укус жеље и идеју жеље”, кобна путања 
на којој су се нашли чини се као “мрачан лавиринт у 
мрачном простору” у коме се губе. 
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Колтесова виспрена, фантазмагорична припо-
вест о сусрету, трговању и жељи која почиње као игра 
одмеравања снага, изражене жудње за моћи и контро-
лом над другим, отвара сложене, дубоке токове чове-
ковог постојања. Дело састављено од дугих монолога, 
изузетне литерарности, раскошних слика језика, по-
стављено као напет и узбудљив вербални сукоб, носи 
подсећање на снагу, улогу речи, јаких које убијају и оних 
наизглед тихих, пријатних, превртљивих које мењају 
ствари. “Нема правила; има само средстава; има само 
оружја”, казује у једном часу Дилер; у дугим тирадама 
пуним украса што заводе, одвлаче пажњу, реторичким 
фигурама које стичу просторност, притискају, обузи-
мају, у надговарањима, улагивањима, речи су инстру-
мент, то моћно оружје које се користи у настојању да се 
реченим надмаши, порази саговорник. Узнемирујући 
дијалошки окршај постаје зажарена ра справа која до-
дирује болна места човекових страхова, несналажења 
и несигурности. Састанак два незнанца је повод за 
разговор о варљивости понуде која доноси само праз-
нину, о мрачном предмету жеље која је и потиснута, 
прикривена, и потрошена, заборављена, која би хтела 
да буде слободна, потребна, призната; појам њихове 
мистериозне размене нечег што се не да именовати 
добија виши смисао, намах софистицираним или др-
ским надметањима љуштурама речи они добацују ис-
казе сопствене људске усамљености, укрштају и деле 
путање својих емотивних и егзистенцијалних лутања, 
откривајући између застрашености и разметања, су-
ровости и рањивости, неодложну потребу за потврдом 
себе, сигурношћу, за другим. 

У самоћи ноћи, у “тами толико дубокој да је по-
требно доста времена да се на њу навикнемо” разазнају 
се две стасите људске прилике упућене једна на другу, 
привучене неком неодредивом силом, заустављене у 
покрету. Једна у светлој, друга у тамној одећи, са каи-
шевима у које као да су упрегнути, који и спутавају и 
одређују потезе, налик су на две умиљате и опасне зве-
ри, фигуре у некој већ започетој игри (шаху), говорни-

ке у витешким позама са каквог древног ренесансног 
платна, нарочите емотивне изражајности. У предста-
ви Пароброд театра (Установе културе “Пароброд” из 
Београда) редитеља Стевана Бодроже место на коме 
се налазе Дилер и Купац је узана издигнута платфор-
ма, тесан пролаз на коме су се срели и где је немогуће 
направити заокрет да би један другог избегли. Они су 
претворени у реч, неспокојан покрет, бујицама изго-
вореног засипају један другог, размењују поетско-фи-
лозофске спекулације, у специфичном језику који је 
средство борбе сукобљени су страст, агресија, страх. И 
Дилер (Владимир Алексић) и Купац (Милутин Мило-
шевић) са великом пажњом прате, негују текст који је 
њихов исказ бића, мелодиозност, ритам, артикулација 
гласа обликују изјаву, претњу, позив као збивање; изго-
ворено подстиче, појачава кретњу, “од речи које би да 
избаце из седла” почиње “притисак прстију, напетост 
руку”, читавог тела. После почетне понизности дилера 
(скрушеног и пуног поштовања) и ароганције, надмено-
сти купца, њихови односи постају све сложенији; изло-
жени ризику, стрепњи, оклевању, сумњи, опасности да 
буду злоупотребљени, чудни и препредени, радознали, 
они деле стах који је обостран, покушавају да одреде 
да ли је оно што им се пружа “ударац или миловање”, 
ко је од њих онај који напада а ко онај који се брани. 
Чини се да свака нова реплика даје наизменично но-
ва полазишта и снагу, да све протиче у непрекидном, 
ритмичком мењању улога. У средини у коју из даљине, 
као ехо допире опсесивна звучност (музика Ведрана 
Вучића), истражује се да ли су ишчекивање, стрпљење 
или бекство “довитљив начин борбе”. “Пријатељство је 
шкртије од издаје”, закључиће се, али је извесна нека 
врста измирења, достизање неутралне тачке; “једнаки 
у охолости, једнаки у немоћи, подједнако разоружа-
ни”, и Дилер и Купац откривају да је она тајновита ро-
ба у њиховој трговини нешто апстрактно, неопипљиво, 
оно ништа међу њима, да су они заправо две половине 
истог где је све увек двојако, да су они сами и жеља и 
њена забрана, и сан и стварност, разоткривена “слика 
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човека који се противи самом себи”. Или, човека који 
“тражи своју смрт и на крају је сусреће, случајно, на 
неизвесном путу од једног до другог светла”. И када 
се речи исцрпе, нема више шта да се дода. Осим: то је 
било само то. У самоћи памучних поља. 

ТВОРАц ЖЕљА: зАљУБљЕНЕ ЖЕНЕ
Савремена уметност са свим својим новим пред-

лозима и погледима, нове технологије, драматургија 
сна и збивања на јави, стварна и филмска стварност, 
фиктивно и стварно време, филмски простор-време 
и динамика кретања / бивања, мит, прича, и слика, 
људски наступ, глас и глума, медијска представа чо-
вековог присуства, све се то сабрало и измешало. Ако 
је живот игра заснована на широко постављеној идеји 

стварног, ако живимо у овој или оној реалности и хте-
ли бисмо да она буде мало другачија, (не)стварнија, 
од чега се онда гради игра позоришта? Да ли њену ма-
теријалност чини обликован наратив који се развија, 
казује, или је то она привлачна тема која афирмише 
осећања, истиче их као чиниоце догађања, да ли игру 
одређује, чини ближом креативно трагање између ра-
зли читих дисциплина, узбуђење које пружају указане 
технолошке моћи? Сви наговештени ставови, приступи, 
оквирни одговори остају отворени како сугерише От-
ворени код Компаније Марија Конг из Израела. Ипак, 
чини се да се мотиви ма како широко узетих припо-
вести најмање мењају: у њима су и даље заљубљене же-
не, њихове прикривене стрепње и забрањене жудње, 
њихови мушкарци са којима треба да почну нови жи-

Из представе Отворени код Фото: Б. Лучић
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вот, реч је дакле о љубави, недостајању, страху, чежњи 
за испуњењем, о Жељи. Отворени код заправо отвара 
приступ у простор унутрашњих сукоба и недоумица, 
откључава најстрасније, прималне жеље у средишту 
Приче једне жене, позива да се у њу завири. Један човек 
и једна жена у ноћи њиховог венчања нису сами, они 
су удвојени, уз њх су њихови одрази у огледалу жеља 
и стрепњи. У овако маштовито преплетену игру учет-
воро, уплиће се зачудна приказа: ђаво, демијург, мис-
тична особа која манипулише простором и збивањем, 
представља се као Творац жеља који својом магичном 
дигиталном рукавицом управља светлом, музиком, 
води, прекида, усмерава игру. Атмосфера је сновита, 
слике као да пристижу из линчовске-алмодоваровске 
подсвети, играју се секвенце филмских живота, певају 
на плеј бек холивудски хитови. Нуде се и сентиментал-
ни, техно, латино мотиви, плеше се страсно, заводљи-
во, смењују се лирски соло пасажи и укрштени дуети, 
фигуре игре визуелизују и стварност заљубљеног пара 
али и жену-мушкарца који промичу у њиховим глава-
ма, по ходницима њихове интиме (узоран кореограф-
ски рад нуде Марија Ланда и Тим Марија Конг). Отво-
рени код инспиративно отвара питања: каква је врста, 
какво порекло фикције, у којој мери она заједно са 
стварним доживљајима, са оним унетим у гене (у њи-
ма је подстицај, ту је записана кореографија, сматра 
Ланда), обликује јединствено биће човека? Шта доно-
си дигитална контрола игре, да ли она употпуњује или 
ограничава то биће, да ли обезбеђује, шири материјал 
и простор игре или одређује, ограничава начине миш-
љења, (по)игра(ва)ња? Ко је аутор наше приче – филма 
о нама, ко бира музику по којој играмо? Творац жеља, 
увек присутан, не даје одговоре, у одећи нинџа-мом-
ка, као суверени ди џеј, он само пушта, мења нумере 
за плес на које појединац игра себе, препознаје своје 
доживљаје, варке љубави. При том, бива му јасно да је 
и он само учесник дигиталне љубавне приче, музичко 
плесне видео игре коју води не-познати играч. А и ова 
је игра опет део играња. Живота, љубави. 

У СНУ САН: ЧОВЕК И ЊЕГОВА УМЕТНОСТ

“Тамо сасвим високо одакле више нема даље... / 
нема тавана” (“у ствари таван је додељен створитељу / 
леп је велик кажу / атеље направио / струже / скупља 
ствари у бочице / дао се у алхемију”), тамо упућује 
поглед Ота Толнаија. “Тамо сасвим високо / на сто-
лу палијативног одељења / у стакленој зделици” стоји 
“сува јерихонска ружа... / пустињска ружа величине 
песнице” заведена као кишињевска ружа (која сања за 
пустињом) “и један недовршени гоблен”, “замишљени 
пејзаж”, тамо је и последња жеља “бакице... крај про-
зора”, а све то обзнањује, о томе пева Песник Толнаи. 
И наставља да кроз магичне поетске привиде казује 
о том гоблену по који није дошао нико, за који више 
није било конца (ако би се прошетало “по наличју го-
бленске крпице боје џака” лепо би се видело да “није 
било пута даље”), о малом врелом недовршеном пеј-
сажу на њему у који је још могло да се зарони лице, 
о ћакнутом дечку кога је (свог потрчка) баш створи-
тељ послао у дућан али тамо никада није било конца 
да се слика, стабло на њој, свет доврше, о чудној де-
војци-која-се-не-заборавља, која се појавила на неком 
аеродрому и “укрцала у авион за Кишињев”. Читалац 
Толнаијеве поеме “Кишињевска ружа” (коју аутор на-
зива јуначки еп) бива у трену понесен чудесним, ма-
гловитим песничким одразима малог света “који писац 
има и који је под микроскопом” и гледа се у детаљима 
(где он сам себе обликује, покушава да узме праву ме-
ру свог живота, а свако се питање везује за неку слику 
из детињства, “некада неки детаљ са уметничких слика 
или из света књижевности”), чиме се призивају, граде 
особени простори стварности. Књижевност се замишља 
као авантура, као пут до Африке, а за то је од почетка 
битна “та егзотичност, та даљина, та безграничност”, 
са књижевности се може “испливати из свих клопки 
које ти живот намести”. 

Као да гради аутопоетичку посвет у свом прет-
ходном остварењу Кишињевска ружа, Андраш Урбан 
прибегава поновљеном, нешто измењеном виђењу. 
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Представа Руже (Позориште “Деже Костолањи” Субо-
тица), сада без речи, ослобођена поетског текста који 
се казује, убедљиво говори језиком, бићем Толнаијеве 
поезије. Редитељ обликује специфичну сценску при-
чу, користи сликовитост, начин мишљења, доживљаја 
песника (оно недостижно, онај азур, оно што измиче, 
што увек иде даље, на слици се може досегнути, додир-
нути) али и однос према песми као чину, у настојању 
да оно што се указује у несталним дијаграмима песме 
прерасте у дешавање. Позориште се тако заснива као 
чиста поезија, материјализована физичком акцијом, 
гестом, сценском сликом (поезија у којој је и сам про-
цес њеног стварања), при чему је апартна материјал-

ност поетског претворена у чисту материју театарског 
језика који у неочекиваном распореду својих непоузда-
них елемената исписује сценску поему, заснивајући ли-
ричну, медитативну стварност од сновиђења, лепоте и 
тајне, мистичну и интимну, раскошну у својој ирацио-
налности, “непрегледну као свет”. Особено интонира-
но, “приповедање отвара прозор и са читаоцем (гледа-
оцем) заједно стаје у њега, како би заједно погледали 
шта се тамо напољу (унутра) дешава”. Бива јасно да 
у таквом приповедању све заводи, одводи негде даље 
и све измиче, препуно знакова, слика, трагова, ок-
рајака, петљи, остатака призора, онога што само себе 
одређује и само је себи метафора, покрета кроз нека-
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зиво, до неухватљивих значења, оних која се губе или 
теку напоредо, до форме без облика, без упоришта у 
расутој целовитости где се текст распи сује без видног 
усмерења, излаже на увид и смешта у складиште, где 
је све затворено у лавиринт и свако тумачење само је 
изазов. Наратив граде и развијају опсесивни толни-
аијевски мотиви (мотив одраза, света у одразу, погледа 
према стварности који је увек посредан, преко огле-
дала или игре, присуства предмета који се “присећају 
језика”) и сваки представља своју причу (лутке зебри 
призивају другост, егзотичност Африке, мотив зебре 
иначе се на више начина варира, фламингоси добијају 
важно место у композицији – “јер мањинац је попут 
фламинга / цвокотави ружичасти створ / само се тре-
тиран у маси / сопствених одраза добро осећа”). Као 
да из дубине времена израњају, враћају се по неком 
свом реду призори бивших живота, бивања, сусре-
тања и нестајања, стања свести, сећања на прошлост, 
указују тамне вињете света који објављује своју ста-
рост, где седморо зачудних прилика понавља постоја-
но, без одлагања само њима појмљиве радње, делове 
каквог неухватљивог перформанса живота који неко 
игра са њима. Није јасно да ли иза свега стоји наум 
створитеља или визије песника које се постварују и уп-
рављају збивањем (па је све заправо бескрајни монолог 
а песма-која-се-игра самостална стварност), или то 
чини залагање пометених, остављених, из стварности 
изгнаних људи (који “пате” од књишких, бивших јунака 
у себи) да се њихово постојање потврди, спозна, оди-
гра као сопствено дело уметности (они истовремено 
сведоче о свом не-присуству, не-постојању, нестајући 
из призора, остављајући као траг себе узбудљиве сли-
ковно-звучне композиције). 

Сведен, празан сценски простор је попут игра-
лишта за децу и оне “неодрасле” који имају другачији 
доживљај стварности, можда неке мале, приватне по-
зорнице на којој наступају чудни играчи, или је то ску-
чени собичак уметника на мансарди, “тамо високо”, 
који памти њихова дела и њихова немирна трагања за 

смислом, фантазмагорични одељак с оне стране збиље 
који се указује у магновењу. Сцена се пуни различи-
тим реквизитима, стварима што се доносе и проносе 
и чине и подстицај и елемент делања, да би се посте-
пено указао пејсаж нашег времена сав од “илузије реал-
них предмета где сваки предмет представља једну по-
себну структуру” и све привидно присутно расуло до 
елементарности, до светлости, боја, чинећи “чести-
це микросвета” што се опет “стапају тражећи човеку 
уточиште и завичај”. Када се простор потпуно отво-
ри по ширини и дубини, толнаијевски (недовршени) пеј-
саж света као импресивно дело авангарде, дочараће оно 
чудно средиште “где однос стварности и уметности на 
неки алхемичан начин добија трећи смисао”. “Свет је 
доспео у руке људи”, подсећа Толнаи; шта су то људи 
учинили са својим светом, да ли је привид авангарде 
само сећање, у сну сан, знак краја, има ли новог по-
четка? Да ли су људи изгнани у сан тек сасушене пус-
тињске руже, је ли још могуће одбранити неку другу, 
нежну реалност где постоје надахнуће и лепота, изно-
ва стварати свет? 

У ЕДЕНУ, У пОзОРИШТУ: ЕВА пЕВА

Са једне стране је простор сцене, извођења, ши-
роко постављен, ту су сценски реквизити, предмети, 
музички инструменти. Са друге стране је простор гле-
далишта, између извођач. Позориште је увек сусрет 
два света, извођача и публике и у њима – између њих 
више стварности, слика, звукова, визија, очекивања, 
утисака који се сударају и ступају у игру (материју те 
игре чине заправо призори подсвести, слике личних 
– колективних представа, снова). Уобичајену театар-
ску ситуацију сусретања, привременог заједништва 
извођача и публике, представа Еден (Пекинпах / Кинк 
Конг, Словенија) отвара и мења у широко постављен 
имагинарни простор неограничених могућности по-
стојања. Интересовање за феномен раја ауторка и из-
вођач Мала Клине проналази кроз интимни доживљај, 
истражујући га “из искуства тела”. Рај не подразуме-
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ва небеско, далеко, већ нешто разумљиво, постојано 
сада и овде. У овоме стоји важан аспект извођачког 
наума и гледалачке перцепције: оно што се показује, 
материјал који се на сцени постварује не заступа кон-
цепт фантастичног, сновитог, замишљеног предела у 
који позориште треба да одведе, збивање није ту да о 
рајском говори, да га представи, већ да пронађе пут 
између сцене и посматрача, покрене га, подстакне у 
њему идеју, осећај, наведе да прихвати размену са из-
вођачем (гледалац мења уобичајену позицију, уместо 
да уочава, види, прихвати или дистанцира се од виђе-
ног он развија доживљај, бива искуствено и емотивно 
уплетен). Постоји само једно време, садашње, вре-
ме представе, њена атмосфера; митско, архетипско, 
подсвесно, призвано кроз дискретну, обазриву акцију 
перформерке (њеном појавношћу, бојом гласа, зачуд-
ним вијугавим кретњама, као да све то потиче са неке 
друге стране), уводи гледаоца у непознато, у посебно 
стање у коме се приближава оном изворном, елемен-
тарном, примордијалном одакле све потиче и почиње. 
Не нуди се целовит, разрађен садржај, него тек наго-
вештаји, одрази Едена; Мала Клине је заводљива Ева, 
касније Змија, Адам или Тигар су “препознати” у пуб-
лици и са њима се успоставља присна интеракција, 
дели енергија, шири ангажман мисли, емоција и ути-
сака и уз омамљиве извођачке сценско-музичке етиде 
заједно гради, дочарава, додирује невидљиво. У хаљини 
састављеној од плочица на којима су исликани рајски 
призори, Ева–Клине је као сићушна прилика у свом 
испражњеном перформерском рају (ларго десолато) 
у коме нема ничег небеског и чију празнину испуња-
ва собом, ширећи нежно, сетно духовито саосећање. 
Готово нечујно креће се кроз пејсаж сценског Едена, 
прелази из слике у слику кроз које се шире у њој са-
брани идентитети, појавности, гласови бића и рајских 
животиња: а између свега, неодвојива и постојана, ос-
таје персоналност перформерке која је присутна, чује 
се њен глас који пева. Тако је рај на трен потпун, сада 
и овде, на сцени, у позоришту. 

УМЕТНИК ЈЕ пРИСУТАН

“Ала је леп / Овај свет, / Онде поток, / Овде цвет.../ 
Ено Сунце, / Ево хлад! / Тамо Дунав, / Злата пун...”, 
певао је Чика Јова Змај. У новосадској улици која но-
си Змајево име, свет је мало другачији: онде кафић до 
кафића, овде летње баште, столице, људи, жамор. Уп-
раво ту, међу оне који не прате позориште, позориште 
долази а са њим људи из шуме: они враћају памћење о 
изворном човеку, изгубљено осећање за брда, реке, ваз-
дух, доносе добре мисли, оптимизам и наду. Хепенинг 
Сизиф на равном како упућује Породица бистрих по-
тока јесте “склоп уличног дејства извајан покретима, 
пањевима и штаповима”, битност овог догађања су љу-
ди и зато “људска енергија и природа постају симбиоза 
авангардних предлога у уметности”. За Божидара Ман-
дића и његову групу уметност је живот и живот умет-
ност, уметност ка слободи, коју воде идеје повратка 
природи и елементарној култури; основна животна и 
естетичка полазишта траже се у једноставности, снази 
непосредног деловања, истицању (уметничког) пред-
мета и његове енергије, како би Мандић рекао “псал-
мичне дубине материјала”. Хепенинг је замишљен као 
кретање од једног до другог краја улице, кроз уобичаје-
ну гужву у предвечерје, између пролазника, случајних 
посматрача, људи-у-разоноди. У белим платненим ко-
шуљама и панталонама, гурајући пањеве испред себе, 
учесници тихо, без речи прате свој пут. Читава игра се 
одвија као савршено склопљена композиција: када се 
пређе одређено растојање, следи предах, кратка, ег-
зактна међуигра, окупљање у коме је свако позван да 
стане на свој пањ, погледа уоколо, размени са осталима 
погледе, суочи се са стварношћу, поврати уверење да 
човек може нешто да учини и настави даље. На крају, 
на другој страни улице, пањеви остају као подсећање, 
позив да неко други продужи даље, крене својим путем. 
Да на њему пронађе пролаз кроз тесан, суров свет, вра-
ти се свом исконском бићу, разумевању себе и других, 
да не одустане од стварања и не пристане на привид и 
пре свега буде будан. Да буде присутан.
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Уметност двадесет првог века требало би да обележе 
издржљивост и солидарност. Уосталом, то може 
да буде и део субверзије према моћи капитала и 

новца који су дубоко пружили своје руке у уметности. 
И ове године, уз велики ентузијазам и веру у лепоту, 
Породица бистрих потока остварила је свој позоришни 
фестивал у шуми. Окупили су се поштоваоци сценске 
уметности – актери и публика – и учинили да свест о 
непрекидном стварању не пресахне. Поред тога, врло 
важно за овакве сусрете јесте активни предлог сажи-
вота са природом, хуманизам и потрага за новим есте-
тикама. Божидар Мандић, оснивач наше најстарије 
еко-комуне, каже да треба искористити неистрошене 
делове уметности. А они су, управо, ту... на ливади, на 
потоку или на крову старе куће.

Уз присуство стотинак гледалаца који су спавали 
у шаторима, врећама и у импровизованим креветима, 
одржана је атмосфера у стотинак сати непрекидних 
догађања. Свему су допринос дали Љубивоје Ршумо-
вић, Сашка Николић, Јелена Богавац, Душко Спасоје-
вић, Драгана Јовановић, Александар Константиновић, 
Љубивоје Тадић, Загорка Стојановић, групе “Креативни 
хаос” из Смедерева и “Кап” из Новог Сада, Породица 
бистрих потока... те музичка група “Филип и Марија” 
и мексичко-шпанска група “Бурек караван”.

Шумес је манифестација истраживачког карак-
тера. Због тога, вероватно, и нема финансијску по-
моћ Министарства културе јер евидентан је заокрет 
целокупне уметничке сцене изразито ка мејнстриму 

и гламуру. Запостављене су вредности експеримента, 
ауторства и рискантних истраживања. Због тога овај 
фестивал црпи своју снагу у души, у вољи за уметност 
и солидарносном коду да није све у материјалном већ 
и у редитељском, идејном, глумишном... Провести три 
или четири дана у шуми подно планине Рудник, зна-
чи одупрети се целокупном захуктавању цивилиза-
ције. Овако, манифестација и целокупна филозофија 
Породице бистрих потока назнака је новог времена, 
у Европи и код нас. Будућност театра одиграваће се у 
антиципацији сутрашњег дана.

Емоција још није инфериорна у стваралаштву!
У том смислу, наша култура као да негује страх 

од аутентичних појава, од оних дела која равноправно 
– а не лиценцно – кореспондирају са светском и европ-
ском сценом. Штавише, без икакве гордости, у нашим 
драмским локалитетима постоји прах за инспиративне 
позоришне представе са којих гледалац, сигурно, неће 
изаћи равнодушан. И без радости.

У овом тренутку и позоришна уметност може 
имати самосвојан задатак да оплемењује свет, да га 
не препусти летаргији и немоћи, него да предлозима 
обогати сугестије. Песници, наравно, не могу мења-
ти свет, али ни ратови га не могу уништити. А водити 
битку против рата, унутар самог себе, то је знак часног 
страдања у уметности и миру креације. Због тога овај 
фестивал не може уништити пионирска опструкција 
конвенционалне и комерцијалне тенденције. Она из-
вире из сопственог постојања. 

пише > Божидар Мандић 

Тринаести Шумес
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П ојава неког дела из области позоришне уметности 
у нашој средини је драгоцени подухват. А када то 
дело спада у капитална, и још под насловом лек-

сикон, очекује се да му је претходио дугогодишњи од-
говоран и напоран тимски рад у свакој области театра. 

У нашој скромној позоришној издавачкој делат-
ности, врло дискретно, скоро неприметно појавило се 
дело Лексикон драме и позоришта, проф. др Рашка В. 
Јовановића и Дејана Јаћимовића. (Познаваоци квали-
фикација другог коаутора знају да је он у овом послу 
само технички реализатор, а никако не може слови-
ти као аутор.) Дело је импозантног обима од 1.119 
страница, уз обиље илустрација. Дакле, сложен, скуп, 
значајан издавачки подухват. То, по наслову и карак-
теру важно дело, појавило се у оквиру подршке Ми-
нистарства културе Републике Србије за прва издања 
капиталних дела која се објављују на српском језику у 
области културе, што му даје још већу тежину, али и 
одговорност. Но, нажалост, чак и благим, површним 
прегледом тог дела доживљава се право разочарење?

Пођимо редом. 
Сам назив дела је чудан, да не кажемо непрецизан. 

Наслов му је Лексикон драме и позоришта. Зар драма 
није саставни део појма позоришта? По чему је треба 
издвојити? Али ако је већ издвојена у наслову, очеки-
вати је да буде обрађена посебно и у Лексикону. Треба 
видети на који су то начин учинили аутори! Није пре-
цизиран ни критеријум у састављању именика. 

Код израде оваквих енциклопедијских дела оче-
кује се тимски рад компатибилних професионалаца 
из разних театарских области. Прегледом импресума 

уочава се да тимова уопште није било. Такво дело мо-
ра да поштује и принципе одговорне обраде у фина-
лизацији дела. Значи, мора да има лектора, коректора, 
редактора и на крају релевантне рецензенте. Додуше, 
у уводном делу двојице аутора стоји да су рецензију 
Лексикона дали проф. др Петар Волк и проф. др Не-
над Љубинковић. Но, те рецензије се, вероватно, од-
носе на документа која се дају приликом конкурисања 
за суфинансирање код Министарства за културу, што 
значи да правих стручних и одговорних рецензија није 
ни било. Пракса је да се код оваквих дела рецензије и 
штампају, у предговору или поговору дела, што је овде 
изостало. За чуђење је што други рецензент није афир-
мисани аутор у области позоришне уметности, већ је 
зналац једне специфичне врсте наше књижевности. 

Рашко В. Јовановић и Дејан Јаћимовић
Лексикон драме и позоришта
Просвета, Београд 2013.

пише > Милован Здравковић

Лексикон драме и позоришта, 
капитално дело или...?
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Изненађујуће је, такође, да међу наведеним драм-
ским уметницима – глумцима нема знатног броја зна-
чајних уметника који су обележавали своје епохе и 
сцене на којима су играли. Нпр. стручна служба Ис-
траживачко-документационог центра Народног позо-
ришта у Београду приметила је да нема неких велика-
на овог националног театра, а при том има уметника 
са минорним резултатима.

Посебно зачуђује изостанак низа театролога, ис-
торичара, критичара, које би аутор Рашко В. Јовано-
вић, по својој професији и вокацији, морао да зна, а 
зна их сигурно. 

У овом лексикону, на пример, нема имена уг-
ледних личности које су својим радом и делима ос-
тавили неизбрисив траг у историјским, театролош-
ким и другим истраживањима позоришне уметности, 
као што су проф. Станислав Бајић, академик Младен 
Лесковац, др Олга Милановић, проф. др Душан Рњак, 
др Властимир Ерчић, др Ласло Геролд, дугогодишњи 
позоришни критичар, др Каталин Каич, компаратив-
на историчарка позоришта, др Драгољуб Влатковић, 
позоришни историчар, Огњен Лакићевић, критичар, 
др Милан Буњевац, театролог, Ева Рас, глумица и пи-
сац. Затим, изостаје низ имена угледних редитеља, као 
што су Влада Вукмировић, Никола Петровић, Мари-
слав Радисављевић, Зоран Ристовић, Милан Тополо-
вачки. Аутори су изоставили глумице Иби Ромхањи, 
Емину Елор, Каталин Ладик, првакиње војвођанског 
глумишта, глумца и драмског аутора Радоша Бајића, 
драматурга Бојану Андрић, организатора Борислава 
Балаћа и низ других позоришних уметника. 

Посебно чуди изостанак познатих имена у об-
ласти теоретских позоришних истраживања, средње 
генерације, као што су др Светислав Јованов, др Бош-
ко Милин, др Ксенија Радуловић, др Весна Крчмар, др 
Зоран Ђерић, мр Зоран Максимовић, др Сања Живано-
вић, мр Јелица Јовановић и многи други. Изостављено 
је и моје име, иако је у литератури, на крају Лексикона, 
наведен мој Позоришни речник! 

Као посебно драстичан пример навешћемо изо-
стављање имена др Зорана Т. Јовановића, аутора низа 
капиталних дела српске позоришне историографије, 
управника Српског народног позоришта, главног уред-
ника Музеја позоришне уметности Србије, уредника 
пет позоришних часописа. Да апсурд буде већи, он је 
дугогодишњи сарадник овог часописа и члан редакције 
Драме заједно са Рашком В. Јовановићем. 

Готово би се могао саставити нов, веома леп лек-
сикон само од изостављених имена, иако српска позо-
ришта породица, као што се добро зна, није тако велика! 

На крају, поставља се логично питање да ли је 
овде у питању мањак професионалног односа према 
делу или неки, за јавност, неразумљив и несхватљив 
лични став? 

Изненађујуће је, такође, искључивање из овог, 
назови лексикона, Покрајинског народног позоришта 
Приштина, које је у егзилу, као и великог броја њего-
вих ранијих и садашњих чланова глумаца и управника. 
Нпр. нема Мирка Жарића, дугогодишњег члана овог 
позоришта, где је био ангажован као драматург и уп-
равник, а при том и најзначајнијег позоришног кри-
тичара и театролога са Косова и Метохије. Овим се, 
поред свих недаћа, удара нож у леђа овој, сада већ, 
трагичној позоришној институцији. 

У самим обрађеним биографијама има фактичких 
и ирационалних грешака, као и надувавање и измиш-
љање референци код неких личности. Одиста, да ли се 
таква “капитална” дела смеју објављивати уз недопусти-
ве критерије, без моралне, али и научне поткованости. 

Дела таквог обима и карактера објављују се у 
већем тиражу, и не може се очекивати њихово скоро 
поновљено издање. Утолико пре морало се приступи-
ти послу са већом моралном, етичком и професионал-
ном одговорношћу оба аутора. Наравно, ништа мању 
одговорност не сносе ни оба рецензента! 

Као закључак намећу се две значајне чињенице: 
Прво, аутор проф. др Рашко В. Јовановић (јас-

но је да је он аутор), један од најзначајнијих (ако не и 
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најзначајнији) познавалац нашег позоришног живота, 
не може, тј. не сме себи да допусти такву врсту ката-
строфалних грешака. Познавајући његову озбиљност 
и преданост позоришту, па и његов темперамент, про-
сто је невероватно да он може да дозволи толико не-
допустивих пропуста? 

Друго, издавачка кућа Просвета, која важи за ин-
ституцију са најзначајнијим референцама у српској 
издавачкој делатности, не сме да прави такве пропу-
сте, па да дела од ширег националног значаја препусти 
небризи, као што се овде, нажалост, десило. 

Ако нису могли да формирају тимове за обраду 
јединица у Лексикону, могли су да испоштују макар 
минимум професионалног односа према издавању 

књига, тј. да установе лектора, коректора, редактора, 
одговорног уредника и слично. Вероватно би неко од 
тих одговорних личности иницирао квалитетнију рас-
праву у припреми и реализацији дела и, вероватно, 
спречио ову, на жалост, културну бруку.

Све у свему, испуштена је још једна прилика да 
се српској и иностраној јавности представи једно, по 
наслову, обиму и карактеру, значајно дело из позориш-
ног живота наше заједнице, колико-толико објективно 
и професионално.

Хенрик Јурковски, Теорија луткарства II,  
превео: Зоран Ђерић, Музеј позоришне 
уметности Војводине, Међународни фестивал 
позоришта за децу Суботица, Нови Сад 2013.

З бирка есеја Хенрика Јурковског оправдано но-
си назив Теорија луткарства, ако под теоријом 
подразумевамо уопштено знање о неком про-

блему/феномену. Ни случајно насумична, ова збир-
ка промишља луткарско позориштe и позориште за 
децу. Идеја коју заступа аутор, а која повезује све ове 
есеје у једну тематску целину је занимљиво запажање 
да дете током развоја пролази све фазе људског, и то 
не само у биолошком и психолошком смислу, већ и у 
културном. Tако у свом развоју дете има миметички 
период који подразумева игру и забаву и креће се у 
оквирима сопствене културе, а који се назива дечјим 
фолклором. Дете, потом, постаје песник са даром ст-
варања свог света идеја, а затим, добијањем независ-
ности рађа се у њему и позоришни уметник, као онај 
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који је осетљив на театралност, позоришно понашање 
и сценску игру. У том периоду, по речима аутора, дете 
је у стању да разуме сценску игру и зна да је користи. 
У складу са овим он поставља оправдано питање да 
ли је у таквој констелацији дете творац постмодерне? 
Јурковски то објашњава овако: уколико је постмодерна 
култура доживела успех црпећи из културе протеклих 
векова, овај принцип могао би да се примени и на де-
цу. Дакле, и одрастање и сазревање претпоставља аси-
милацију претходних вредности као своју иманентну 
одредницу, те се с таквом претпоставком може ући у 
свет релативности и варијабилности. 

Књига Теорија луткарства II конципирана је тако 
што испитује феномене у култури позоришта за децу 
и луткарског позоришта са овог аспекта. Следећа два 
поглавља, након уводног, чине преглед постмодернис-
тичких тенденција и везу постмодернизма и лутке. У 
овом делу о постмодернизму аутор полази од чињени-
це да се и луткарско позориште, попут књижевности, 
исцрпело и распало, те да га је заменило позориште 
алтернативних опција изражавања. Асимилација на-
слеђа, књижевног, културног и цивилизациј ског, испи-
тује се у поглављу насловљеном Позориште за децу, 
а које обухвата разматрања о односу детета и дечјег 
фолклора, театралности као вредности културе. У есеју 
Таоци класике, Јурковски класику описује као скуп 
одабраних вредности из прошлости, те наводи како 
су одређени текстови и слике темељ култури у њеној 
позитивној верзији. Он даље наводи да су у савреме-
ном позоришту релативизам и иронија добродошли и 
пожељни, али само када су културни темељи чврсто 
постављени. Класика се, стога, поставља у коегзистен-
талну раван са тековинама модернизма, али као неза-
обилазна референтна тачка.

У даљем разматрању даје се преглед три најре-
презентативнија архетипа на драмској сцени – архе-
тип Фауста, краља Ибија и феномен Божића. У складу 
са тезом о релативизацији разматра се модификација 
датих архетипова кроз историју и различите позо-
ришне поставке. Веома је занимљив и антрополошки 
приступ, поглавље у коме се даје преглед зачетака по-
зоришних тенденција у оквиру различитих културних 
образаца. Овај преглед почиње од театра сенки и његове 
симболичке функције, те даљим ширењем контекста 
и истраживањем религијске, магијске и езотеријске 
употребе сенки. У оквиру овог поглавља он разматра 
представе/ритуале Хопи индијанаца, а потом наказе 
као позоришни топос при чему прави разлику између 
духовних и физичких.

Овим се завршава циклус есеја који се баве уни-
верзалним разматрањима, док је други део књиге пос-
већен конкретнијим проблемима везаним за позориште. 
Тако је у поглављу Театар лутака и театар људи у пр-
вом плану глумачко позориште у коме се открива за-
интересованост за луткарско позориште, као и за позо-
риште материјала и обликовања. Преостали есеји баве 
се ликовним уметницима, Харијем Крамером и Мијом 
Мијушковићем, а аутор је посебно нагласио разлику 
између материјала њиховог уметничког изражавања. 
Последње поглавље бави се прегледом познатих лут-
кара прошлог века.

Теорија луткарства II Хенрика Јурковског дефи-
нитивно је важна студија у својој области. Но, не тре-
ба занемарити и шири контекст вредности, с обзиром 
на низ занимљивих есеја који прелазе границу уско 
стручног и заиста су интересантна разматрања која по-
стављају театар у његов аутентичан широки културни 
и антрополошки контекст.
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У својој знаменитој едицији Естетика театра за 
децу Међународни фестивал позоришта за децу 
и Позоришни музеј Војводине обрадовали су нас, 

овај пут, драгоценом књигом сабраних чланака, есеја, 
студија, излагања, расправа, драматуршких бележака 
и интервјуа једног од најзначајнијих савремених слове-
начких редитеља, професора и помало виолончелисте 
Едија Мајарона Вера у лутку. Тако смо добили књигу 
са нама блиских простора, која са великом обавешће-

ношћу говори и о појавама, дометима и резултатима 
позоришта за децу код нас, будући да је аутор неретко у 
њима и гостовао. Богато илустрована, подељена у седам 
поглавља, на скоро две стотине педесет страница она 
аргументовано а уз то и акрибично исказује и доказује 
основно ауторово одређење да је реч лутке моћнија од 
било које човекове речи. Истовремено, она је и збир ме-
моарских записа саопштених дискретно и с мером, кроз 
студије и чланке о другима, што је, признајем, редак 
случај управо у тој врсти литературе уопште. 

Када су у питању свестрани делатници, попут 
Мајарона, онда, ма колико околишали, не можемо а 
да се не присетимо речи Иполита Тена из Философије 
уметности и, парафразирајући их, да не кажемо да је 
управо Мајарон један од најзначајнијих луткара међу 
виолончелистима али и најзначајнији челиста међу 
луткарима. Онај који је лепотом звука, ни лаког, ни 
милозвучног, што је потицао из дубина инструмента 
и људских трептаја успео да наслути, одгонетне, пре-
зентује. 

Пробао је и покушао све, или скоро све у позо-
ришту лутака. Нису га уплашили ни Аристофан, ни 
Теофраст којем је име (Говори као бог) дао Аристотел, 
ни Вили са Ејвона, ни Егзипери. Волео је, проницао и 
поигравао се са текстовима Цанкара, Пунтара, Гру-
ма, Иване Брлић Мажуранић, Стевана Пешића, али и 
музиком Моцатра, Чајковског, Мусоргског, Пичинија, 
Стравинског или заумностима Јонесковог апсурда. 
Мислећи их увек другачијим од дотада тумачених. Од 
дотад доживљених, свакако. 

Тражитељ и педагог, незадовољни задовољник, 
бунџија с разлогом сем слика са изложби настојао је 
да открије плаво и плавост бајки, а нигде другде, до у 
Барију, у Пулчинеловој кући, баш, Свети Никола за 
децу. У Љубљани, у Театру који је понео име, тачније 
презиме његове животне сапутнице и одане позориш-
не сараднице Агате Фрајер, уз помоћ Валтла, довео је 
магаре из Назарета. Гогоља је консултовао радо. Че-
хова се, засад, клони. Можда због оне пушке која виси 
на зиду, у првом чину, а у петом опали. 

Еди Мајарон: Вера у лутку, 
са словеначког превео Милан Мађарев
Међународни фестивал позоришта за децу, Суботица 
– Позоришни музеј Војводине, Нови Сад 2014.
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Не либећи се нимало Мајарон ће записати и да 
савремено позориште често прибегава средствима која 
нису искључиво глумачка у класичном смисли, да лут-
карска уметност, својим специфичностима проширује 
сценски говор знакова, односно да сарадњи с глумцем 
отвара бескрајне изражајне могућности; да су за лутку 
потребне љубав и фантазија како би, добивши их, она 
узвратила троструко; да је управо лутка основа васпит-
нообразовног процеса; да је непосредна, отворена, да 
не лаже, да није лицемерна и подмукла али успева да 
овлада душом детета ако јој се верује пуним срцем. 
Јер, веровати у моћ лутке, веровати у моћ уметности, 
а при том прихватити уметност као облик очишћења 
душе, као извор позитивне енергије, спирала је чове-
ковог духовног успона, сматра аутор. Самим тим, да би 
се вера ојачала, а спирала духа узвисила, лутки треба 
вратити правог аниматора, оног који је способан да јој 
понуди да се искаже, који ће знати да је врати на ме-
сто протагонисте у театру, а тиме да са њом савреме-
ном гледаоцу врати и поверење у врхунску уметност. 

Но, при оваквој ретко сретаној вери у лутку, Маја-
рон ни једног јединог тренутка не заборавља најзначај-
није словеначке и светске ствараоце – драмске писце, 
редитеље, луткаре – баш као ни најважније одредни-
це сваког иоле значајнијег театарског чина: музику, 
светло, звук, ликовну драматургију представе... Он ће 
пажљивог читаоца упознати са свим видовима и еле-
ментима луткарске уметности, начином игре и пре-
зентације, од прадавних заметака још из XII в. п. н. е. 
до постреволуционарног и партизанског позоришта, 
тачније до театра за децу данас и сада. Стога је ово, 
с радошћу истичем, и мала историја луткарства пуна 
заборављених драгоцености. 

Наравно да је, уз то, Еди Мајарон свестан да свет 
неће променити ни позориште, ни позориште лутака, 
али је, попут многих од нас, уверен да имамо право и 
можемо да изразимо свој однос према њему и према 
проблемима у њему, јер “луткарску уметност доживља-
ва као камерну музику која је остварена са генијално-

шћу као и велика симфонија, с тим што захтева много 
тачнију и прецизинију интерпретацију да би могла да 
нас увери и убеди”.

С тим високим степеном захтевности ни у једну 
од својих режија није улетао због жеља за атрактивно-
шћу, за доказивањем. Сваким, или скоро сваким ост-
варењем потврђивао је тежњу за стварањем. Разнолик, 
свестран, професорско-педагошки радознао, уз помоћ 
најразличитијих врста лутковног тумачења/презенто-
вања покушавао је и до запамћења оживљавао делање 
глумца у метафоричној функцији. Стога сам слобо-
дан да са задовољством устврдим да је био и остао на 
најбољем трагу теоријских поимања и одређења др 
Хенрика Јурковског. 

Речју на властитој материји сна и јаве, али и на 
основама врхунских литерарних предложака, сазда-
них од најрафиниранијих поетских ткања, створио је 
дела – па и ово које је управо пред вама, пред нама – 
која се прихватају као изузетни позоришни догађаји 
и доживљаји.

Наравно да су код Мајарона намах уочљиви ви-
соки нивои мерила која је као и сваки уметник поста-
вио и постављао својим редитељско-сценским опусом, 
а управо од сада и књижевно-теоријским. Не забора-
вимо, уз то, да његов стваралачко-педагошки дијалог 
траје најмање са два нараштаја. Следећи Андреа Жи-
да, он је све време настојао да их упути на њихов, не 
на свој пут. А то је, присетимо се, ствар изузетне про-
ницљивости. И морала.

Ако сте икада или, бар, понекад, слушали из при-
крајка како Мајарон, на виолончелу, свира неке од Шо-
ста ковичевих или Ростроповичевих композиција, тек 
онда можете да претпоставите какве су његове сцен-
ско-музичке интерпретације на задате теме. Као пти-
це, као златорог, као бура рибара Палунка, као плава 
бајка, као љуљашка успаване лепотице којој Пинокио 
на ухо шапуће Мерину причу о Малом принцу, ако је 
веровати њеној баки.

Ето.
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Књига Увод у антропологију изведбе – коме треба 
казалиште? у наслову има интригантно питање. 
Овакво или слично питање постављају себи мно-

ги савремени позориштници размишљајући заправо 
не о суштини питања него о кризи савременог театра 
и о смањењу посета публике институционалним по-
зориштима. Иза ових размишљања крије се сумња у 
друштвену ефикасност театра и страх да ће позориште 

под налетом нових технологија бити маргинализова-
но, а можда чак и нестати. Да ли је страх оправдан или 
смо се нашли у ћорсокаку зато што себи постављамо 
погрешна питања? 

Дарко Лукић нас наводи да преиспитамо однос 
човек–позориште–друштво и да тај однос сагледамо из 
новог, трансдисциплинарног угла. У своје истраживање 
аутор је слободно и по потреби укључивао антрополо-
гију, неурологију, биологију… науке које постављају пи-
тање шта човека чини човеком, односно шта га чини 
другачијим од животиње или машине и, додаје Лукић, 
да ли то има икакве везе са позориштем. Трансдисци-
плинарно сагледавање позоришта омогућава аутору 
да преиспитује антрополошку основу извођења/пред-
стављања као базичног квалитета позоришта и његову 
присутност и улогу у еволуцији човека од примата до 
савременог доба. 

Веома исцрпну антрополошку студију позоришта 
Лукић почиње прегледом односа антропологије и по-
зоришта кроз XX век који је довео до спознаје да је те-
атар односно извођење/представљање иманентно свим 
људским заједницама. Дарко Лукић критички разма-
тра ово откриће и указује на пропусте и странпутице 
којима су размишљања о театру била и још увек јесу 
оптерећена. Једна од таквих уврежених идеја јесте да 
је позориште настало из ритуала, друга је да само гле-
дање позоришне представе човека оплемењује и чини 
бољим. Трећа је посматрање историје позоришта као 
првенствено тековине запада и величање античке грч-
ке као колевке театра… Сва ова открића могу да делују 
узнемирујуће на читаоца, али управо кроз суочавање 
са узнемирујућим сазнањима аутор нас доводи до саз-
нања којој то базичној људској потреби одговара теа-
тар и због које ће се позориште у будућности сигурно 
много мењати, али неће нестати. 

Каква је то базична потреба човека која театар 
чини неопходним? Одговор на ово питање је веома 
компликован и повезан је са еволутивним моментом 
када је прачовек развио способност да више својих 
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појединачних вештина (назовимо их “алаткама”) ко-
ристи истовремено и преплиће једноставна знања и 
вештине у нове и комплексније. Зато што је извођење 
део овог компликованог и дугог развојног процеса оно 
је развојно повезано са настанком ритуала, развојем 
друштвених односа, веровањима тј. религијом, забавом 
и уживањем. Позориште постоји истовремено у коре-
лацији са свим овим аспектима људског живљења, па 
свођење позоришта само на један доводи до његовог 
осиромашења. Износећи овакву тврдњу Лукић доводи 
у питање становишта о позоришту која су била акту-
елна током читавог XX века када се позориште посма-
трало најпре кроз његово садејство са друштвом (нпр. 
Брехт) или ритуалом (Арто). Лукић доводи у сумњу 
и идеју да позориште или шире, уметност, чини љу-
де племенитијим и бољим и даје себи слободу да ово 
назове илузијом која је настала у XVIII, односно XIX 
веку у добра просвећености и романтизма. Он, даље, 
износи голицаву идеју о томе да критика у XXI веку 
готово природно изумире, а да се “висока” и “ниска” 
уметност стапају, те да ће престати да постоје на на-
чин како су постојале до пред крај XX века. 

Најзад, Дарко Лукић поставља питање да ли ће у 
доба постхуманизма, у доба које ће се претежно фор-
мирати кроз однос спрам вештачке ингелигенције и 
виртуелних светова представљање и даље бити има-
нентно људском бићу. Одговор је потврдан мада је 
сасвим извесно да ће то ново позориште бити знатно 
другачије од овог данашњег. Можда ће бити више пар-

тиципативно, можда ће слободније укључивати у себе 
друге елементе изражавања, можда… 

Љуљајући темеље европоцентричног поимања по-
зоришта, Дарко Лукић нас наводи на дубље промиш-
љање позоришта из кога свако од нас може пронаћи 
свој одговор на питање коме треба позориште. Одговор 
који нуди аутор на самом крају књиге гласи “Сваком 
људском бићу, без икакве изнимке, потребне су, што-
више нужне изведбе најразличитијих врста јер су људи 
једноставно еволуцијски, антрополошки, неуролошки, 
психолошки и друштвено увјетовани и ‘програмира-
ни’ судјеловати у изведбама и проматрати изведбе”.

Ако вас муче питања и дилеме са почетка овог 
текста онда обавезно морате прочитати ову књигу. Иза 
свакодневних питања искрснуће вам читав низ нових, 
базичних питања која могу бити стимулативна за про-
налажење нових, креативних начина бављењем теа-
тром. Ако се, пак, не бавите позориштем, ова књига 
ће вас привући својом чудесном причом о настанку 
људске врсте и о томе шта нас чини тако посебним и 
изузетним, а шта нас опет приближава животињама. 
У оба случаја реч је о позоришту и та интригантна ве-
за човека–друштва–позоришта постаће вам очиглед-
на при првој посети позоришној представи. Ако вам 
ове идеје делују чудно и “пренапуцано”, књигу Дарка 
Лукића свакако морате имати да бисте се уверили у 
њену темељност и упознали, кроз регистар литерату-
ре, имена и појмова, сијасет аутора који су се овом и 
сродним темама опсежно бавили у свету и код нас.
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П ред нама је нова књига Сњежане Бановић – Ка за-
ли ш те кризе. Претходна, Држава и њезино казали-
ш те, читала се као узбудљив историјски роман. 

Ова књи га је нешто другачија. Састоји се из два дела. 
Први део обра ђује историју ХНК и веома је користан и 
за ним љив јер нам помаже да, након читања претходне 
књиге, направимо потпуни историјски оквир за причу 

о савременом ХНК. Други део чине ауторкини тексто-
ви написани поводом различитих дешавања у савре-
меном хрватском театру, а углавном сконцентрисани 
око ХНК и Дубровачких љетњих игара. Два дела књиге 
обједињују цитиране речи Хенрија Дејвида Тороа да 
“као у геологији, тако и у културним институцијама, 
узроке свих њихових промјена, од настанка до данас, 
можемо пронаћи у садашњем друштвеном нереду.” 
Шта то о савременом хрватском театру и његовој про-
шлости жели да нам каже Сњежана Бановић?

Први део “Казалиште као судбина” почиње са три 
текста у којима сазнајемо како су уметници из Новог 
Сада допринели стварању ХНК. Ово позориште настало 
је због тежње да Загреб добије илирски народни теа-
тар у коме би се на “илирском језику играти могао”. 
Проблем новог позоришта био је у томе што нису има-
ли глумце. Потражили су их међу српским глумцима 
у Новом Саду у коме су се, нешто раније, већ почеле 
формирати прве глумачке дружине. И у Новом Саду и 
у Загребу позориште постаје средишње место борбе за 
националну еманципацију. Међутим, позоришни рад, 
ма како на самом почетку (бар у националном смислу) 
био високо вреднован, у реалном, свакодневном живо-
ту је под сталним притиском немаштине, нестабилног 
финансирања и разних личних, друштвених и политич-
ких сударања. Лична иницијатива и ентузијазам били 
су пресудни за опстанак и развој ХНК. Све то заједно 
у коначном резултату дало је један клецави контину-
итет и уметнички квалитет, што је по мишљењу ауторке 
удес који ХНК прати и дан-данас. Сарадња загребачких 
и новосадских уметника била је најинтензивнија на 
самом почетку да би током XIX века константно опа-
дала, достигавши историјски минимум пред почетак 
Првог светског рата. Ситуација се накратко побољша-
ва одмах након Другог светског рата. Уметнички заи-
ста занимљива размена дешава се осамдесетих година, 
за време агилног интенданта Маријана Радмиловића, 
када се учешће на Стеријином позорју сматрало при-
оритетом. Читаво ово поглавље пун смисао добија у 
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завршном делу “Недостатак континуитета у сурадњи 
као посљедица разломљене културно-политичке при-
зме у бројним државним заједницама 20. стољећа. Ка-
ко даље у 21. стољећу?” Бановићка сматра да би се две 
позоришне куће морале окренути тешњој заједничкој 
сарадњи путем конкурисања код европских фондова 
кроз заједничке пројекте. 

Они који су читали Државу и њезино казалиште 
посебно ће занимати поглавље “Хртватско државно 
казалиште у Загребу и културна политика у раздобљу 
НДХ-а”. Значајна допуна претходној књизи је део који 
се тиче судбине двојице најзначајнијих међуратних 
драмских писаца, Мирослава Крлеже и Милана Бего-
вића. Пре Другог светског рата они су били признати 
аутори и велики пријатељи. Занимљиво је и поучно 
прочитати како опредељивање једног и другог или, 
чак, ни опредељивање, већ препуштање турбулент-
ној ситуацији на различите начине (Крлежа не бежи 
у партизане али се повлачи у изолацију и живи крајње 
бедно, на ивици егзистенције и уз стални страх да ће 
бити ухапшен, а Беговић скоро да наставља тамо где је 
његов живот стао по избијању рата), доводи до разлаза 
великих пријатеља. Њихова уметничка судбина после 
Другог светског рата била је директно обележена овим 
(не)изборима током рата и одразила се на њихов трет-
ман на крају XX века. Променом власти, отцепљењем 
Хрватске из СФРЈ, Беговић, као жртва комуниста, до-
живљава нову ренесансу. Толико о томе да живимо у 
постидеолошком друштву у коме се брише граница 
између левих и десних. 

Други део књиге “Интервенција, коментари” пос-
већен је животу савременог хрватског позоришта. У 
овом делу се смењују текстови у којима се дају пред-
лози како разрешити кризу у позоришту и текстови у 
којима се говори о невољама са којима се сусреће по-

зориште, а које се све тичу организације позоришног 
живота и неспремности људи који раде у институција-
ма на буџету да сагледају место и улогу институције у 
промењеним друштвеним околностима. Текст “Слам-
ка спаса или о слободном паду хрватског казалишта” 
ауторка, пишући о блогу театролошкиње Витомире 
Лончар коју изузетно цени, прави сублимацију свега 
онога што мисли да је највећи проблем, најзначајнији 
изазов и могући излаз из садашње ситуације. Решења за 
која се залаже Сњежана Бановић произилазе из њеног 
начина читање историје хрватског позоришта – а то је 
регионална сарадња, европски пројекти и преуређење 
чиновничких односа унутар институција. Сасвим је из-
весно да се Сњежана Бановић оваквим искреним, бес-
компромисним приступом позоришним проблемима 
и нарочито својим детаљним и подробним анализама 
појава и људи, многима замерила. То је судбина оних 
који имају довољно храбрости да изађу из зоне ком-
фора и суоче себе и друге са “ниским истинама” (што 
би рекао Кончаловски). Сњежана Бановић је својим 
идејама како организовати рад савремених позоришта 
блиска Милени Драгићевић Шешић, али кад је у питању 
критичка анализа свакодневних проблема са којима се 
суочава театар, овде јој нема равне. 

Књига Казалиште кризе је користан, ефектан и 
сажет увид у историју и садашњост хрватског театра 
за нас, овде, у Србији. Тај увид је важан не само зато 
што је добро знати шта се дешава “преко плота” већ и 
зато што многе ситуације болно и фрустрирајуће ли-
че на овдашње позоришне невоље. Можемо ли нешто 
научити на туђем примеру или сваку лекцију морамо 
проћи сами са мишљу да је оно што се нама дешава 
јединствен случај и да смо сасвим сами у нашим не-
вољама и искуству.
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Н а овогодишњи конкурс Стеријиног позорја за ори-
гинални домаћи драмски текст стигло је 129 ра-
дова, различитих жанрова, тема, стилова, форми. 

Укупно гледано, може се рећи да је квалитет радова 
био врло добар – двадесетак текстова могло би да се 
издвоји за продукцију, у појединим случајевима уз до-
пуне и дораде. Према тематско-стилским одредницама 
може се издвојити неколико група текстова: најброј-
нија је група савремених друштвених и породичних 
драма које исплетено третирају савремене друштвене 
околности и последице које оне имају на породичне и 
личне животе (1), затим група драма које су стилски 
специфичне, често артифицијалне, са кључним метафо-
ричким и поетским значењима (2), драме које се деша-
вају у руралним срединама, забитима где преовлађују 
ретроградни, патријархални начини размишљања (3), 
као и мање бројна група историјских драма чији су 
протагонисти уметници (4) и још малобројнија група 
драма чија се радња дешава у конфликтној прошлости 

у којој се аутори индиректно баве и савременим про-
блемима (5 – Уживљавање које се дешава у логору на 
Бањици током Другог светског рата или Смрт Омера 
и Мериме чија је радња постављена у Босни у 19. веку).

САВРЕМЕНЕ пОРОДИЧНЕ ДРАМЕ
Међу радовима који су стигли на конкурс Стерији-

ног позорја 2014. убедљиво су најбројније савремене 
породичне и друштвене драме које се баве узроцима 
и последицама такозване друштвене транзиције, не-
запосленошћу, корупцијом, као и мењањем међуљуд-
ских односа под утицајем интернета и других нових 
технологија. Ови текстови најчешће су дубоко прожети 
црним хумором и бизарним идејама о могућностима 
преживљавања под новонасталим друштвеним притис-
цима. Издвојићемо најаутентичније радове. 

Регионални центар је једна менцловски гротескна, 
сочна комедија, живописних ликова и апсурдне радње 
која изоштрава бесмисао лудила за стицањем новца. 
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Протагониста је председник општине који предлаже да 
се све локалне куће запале, како би ватрогасци могли 
да вежбају, да их гасе. Наиме, добијен је велики новац 
за ватрогасни пројекат, па га треба оправдати. Слич-
ну тему пропалости државних фирми има и комедија 
Данас нам је диван дан, али са мање аутентичности и 
животних сокова.

Занимљива је и Влада у сенци, оштро субверзив-
на комедија која приказује свет окренут наглавачке. 
Аутори се овде баве последицама економског суновра-
та друштва – ликови су клошари који живе од онога 
што пронађу у ђубрету. При томе су они некадашњи 
угледни чланови друштва, лекари, оперски певачи, па 
и политичари. 

Језгро је фрагментарна драма која под лупу по-
ставља неколико група ликова и њихових односа, у 
драматично време уочи апокалипсе. Ова драмска си-
туација је изазовно полазиште јер на светло дана из-
бацује дуго скриване истине, потиснуте жеље и зако-
пане страсти које испливавају у бујици осећања коју 
избацује близина краја света.

Ипостас је породична драма која приказује од-
растање једне бунтовне тинејџерке, аутсајдерке која 
је на маргинама друштва због специфичног начина 
размишљања и приступа свету, које укључује и ватре-
но интересовање за уметност. Стил драме је особен, 
форма фрагментарна, често ауторефлексивна, блиска 
постдрамском дискурсу.

Протагонисткиња Званичне верзије је некадашња 
новинарка Тања која заступа идеју неопходности борбе 
за истину. Како се радња драме развија, она принуд-
но мења своју професију, не изневеравајући при томе 
идеју афирмације истине. Тања постаје ауторка пла-
нетарно популарног СФ романа, опасна због утицаја 
који роман има. Њен роман је утемељен у критици 
дехуманизованости савременог света, где се писање, 
и уметничко стварање уопште, указује као деловање 
које може да поправи контаминираност друштва. Иако 
компликованог заплета, драма има снажних сценских 
потенцијала због бројних, занимљивих идеја које по-
креће. Поред друштвено-политичке линије која носи 

идеју отпора против дехуманизујућег корпорацијског 
система, драма има и наглашену личну, породичну 
линију дешавања, кроз коју третира сукоб генерација, 
различите погледе на свет, брачну прељубу и могућност 
опроста. Важно је и бављење идејом слободе уметности 
која превазилази сва друштвена ограничења, између 
осталих и национална – уведена је и линија позоришта 
у позоришту, чији су актери чланови путујуће позо-
ришне групе, Албанка и Србин.

Deadline је дуодрама о емиграцији и паклу савре-
меног воркохолизма, где су притисци које намеће рад-
но окружење неиздрживи, толики да уништавају сва-
ки смисао живота, потпуно једући приватност. Sierra 
delta такође проблематизује питања емиграције, али 
из другог угла, повратка у рођену земљу, те друштве-
но-политичко-културолошког шока који тај повратак 
изазива, доносећи болан сусрет са општом депресијом 
и друштвеним хаосом, одсуством сваке шансе за ост-
варивање достојног живота.

Лилит је савремена комедија о трагикомичним 
последицама доколице – актери су два магационера 
фирме у стечају који вишак слободног времена убијају 
окрећући телефоне, насумично из огласа, све док не 
“наиђу” на тврд орах, једну вамп жену, садисткињу која 
ће их научити памети. Главне вредности ове шармантне 
и питке комедије су животност њених ликова, убедљиво 
и лежерно вођена радња која има сценску ефектност.

Љубав у доба фејсбука исписује неколико аспеката 
савременог породичног живота, проблем одрастања и 
тинејџерских љубави у времену доминације друштве-
них мрежа које воде животе, где је виртуално прису-
ство стварније од стварности. Ако се информација из 
стварног живота није нашла на фејсбуку, она готово 
да и не постоји, ако ликови тинејџери не указују јед-
ни другима наклоност и кроз интернет социјализацију, 
њихов однос у стварности скоро да не може бити ва-
лидан – ове идеје сликовито представљају нашу тех-
нологизовану стварност. 

Агенција за помоћ у кући доноси суморно искривље-
ну причу о безграничности очаја изазваним немашти-
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ном, кроз један екстреман избор који ће заувек про-
менити породичне односе. Да би се извукли из беде, 
жена и муж прихватају да се телесно продају старијим 
партнерима, што ће довести до трагичних последица.

Иследник је трагикомично испричана приповест 
у четири слике која се протеже кроз дужи историјски 
период, између два рата, и показује индикативни кон-
тинуитет одсуства сваке политичке доследности. Про-
тагониста служи сваком систему, увек прелазећи на 
страну победника, потпуно занемарујући идеолошке 
промене у владајућој политици, једино вођен личним 
интересима.

Нормалан, а луд доноси врло изражајну, такође 
трагикомичну, метафору о лудилу живљења у савреме-
ном српском друштву. Протагониста је доктор у пси-
хијатријској клиници који је и сам психолошки при-
лично нестабилан, налази се у несређеној породичној 
ситуацији коју запоставља правдајући се воркохолиз-
мом. Ово индивидуално и друштвено лудило рефлек-
тује се и на фону рецентних ратова на овим просто-
рима – то овој проблематици последица лудила деве-
десетих година даје особени приступ.

Балкански синдром је субверзивна комедија која 
се дешава у неком селу на граници са Косовом где 
испливавају разноразни простаклуци, породично и 
друштвено насиље итд. Овај комад се есенцијално ба-
ви критичким представљањем српске традиције псо-
вања и опште бахатости.

Пруга је радничка драма са сонговима која се де-
шава око пруге коју су блокирали незадовољни рад-
ници, заустављајући међународни воз са ГМ храном. 
Представнике радника окружују и представници син-
диката и медија, свако од њих безобзирно ловећи лич-
ну корист, игноришући при том радничку трагедију.

ДРАМЕ пОСЕБНЕ СТИЛСКЕ СпЕцИфИЧНОСТИ

Десетак драма пристиглих на конкурс Стеријиног 
позорја за 2014. годину карактерише посебна стилска 
специфичност, артифицијелност, наглашена поетич-
ност, а у неким случајевима и укључивање елемената 

фантастике, у чијем оквиру се најчешће разматра са-
времена друштвена проблематика. 

У овој групи ћемо прво издвојити комад Зид, бе-
кетовско-јонесковску драму коју носи један брачни 
пар заточен у неком чудном времену постапокалипсе. 
Једино их посећује некакав трговац и продаје ствари 
које им нису потребне. То има метафоричко значење 
живота у празном свету где нам само остаје бесмис-
лена куповина.

Говор лишћа је необично поетичан и слојевит ко-
мад о жртвама транзиције, екстремним начинима суо-
чавања са незапосленошћу и економском кризом. Те-
матски и стилски комад је сродан трагикомедији Кумови 
Душана Ковачевића, где актери лагано скрећу с ума, 
одлучујући се за бизарне изборе борбе за опстанак. За 
разлику од Ковачевића, стил драмског представљања 
укључује више поезије, а нешто мање гротескности – 
радња је овде прожета меланхолијом, осећањима не-
надокнадиве пролазности времена (и живота).

Ништа нарочито је стилски маркантна поетска 
драма чији су актери бивши љубавни партнери који се 
налазе у парку. Као да је некаква поема, комад носи 
у себи рефрене који се понављају и дају ритам игри.

Плава крв је дистопијска парабола чија се радња 
дешава у неком измишљеном краљевству, а представља 
рефлексију о друштву које је изједено кризом. Текст 
доноси један другачији, индиректан, бајковити поглед 
на актуелну проблематику друштвених криза.

Приче (сп)лаже је драма написана у форми смс 
порука ликова, а интегрисана у контекст савремене 
популарне културе. Иако је њена форма у основи за-
нимљива, она истовремено носи крупна ограничења, 
и у погледу драмског изражавања, и у погледу идеј-
них могућности.

Солитер даје фрагментарне слике савремених не-
могућности остваривања људских потенцијала, испи-
сујући појединачне судбине људи који живе у солитеру. 
Ове приповести повезује плач који се непрестано чује, 
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као лајтмотив, као рефрен несрећних живота ликова, 
дајући специфичне поетске димензије радњи.

ДРАМЕ У зАБОРАВљЕНИМ зАБИТИМА

Аутори пишу и такозване руралне драме које се 
дешавају у неким забитима, налик рецентно играним 
драмама Бунар Радмиле Смиљанић или Одумирање Ду-
шана Спасојевића. Ту се отварају пандорине кутије из 
које испадају скривене породичне мржње, заосталост, 
ограниченост мишљења, деструктивна патријархалност.

Међу њима је најубедљивији комад Благотворе-
није чија се радња дешава седамдесетих година, у по-
родици на чијем је челу ригидан отац отрован мржњом 
према својој деци и жени, због тобожњих разочарења 
њиховим животним изборима. Аутор драме приказује 
његово отуђење од сопствене деце јер је вођен апсурдно 
ограниченим, заосталим, суштински дехуманизујућим 
уверењима. За њега је промашај то што му је кћерка 
постала научница, и неће да јој опрости животне из-
боре ни после десетак година – у току радње комада, 
она се враћа у ту недођију, праћена презиром оца и оч-
ајем мајке (због очеве ригидности). У драми се вешто, 
аутентично и потресно слика сукоб генерација, блис-
кост, али и отуђење, као и трагичне размере последи-
ца тврдоглаве ограничености свести. 

ДРАМЕ ЧИЈИ СУ пРОТАГОНИСТИ УМЕТНИцИ

На крају, али свакако не и најмање важно, треба 
дефинисати групу историјских драма чији су прота-
гонисти уметници, између осталих и Стерија, Данило 
Киш, Павле Јовановић, Зоран Радмиловић, Молијер, 
Булгаков. 

У драми Клупко протагониста је Јован Стерија 
Поповић, у ситуацији суђења, где су му Живот и Време 
судије. Комад Глумчина доноси оду позоришту, глуми, 
и уметности уопште, а његови актери су Зоран Радми-
ловић, Молијер, Бата Стојковић, Петар Краљ. Прота-

гониста комада Цетињске кише је петнаестогодишњи 
Данило Киш, док је главни актер текста Истином до 
уметности који доноси расправу о сликарству, сликар 
Павле Јовановић.

пОБЕДНИК КОНКУРСА

Драма Нечисте силе аутора Љубише Вићановића 
чији је главни актер Булгаков победила је на конкур-
су Стеријиног позорја за оригинални домаћи драмски 
текст. У доношењу одлуке Жири (Никита Миливоје-
вић, Милош Латиновић, Ана Тасић) су водили крите-
ријуми: да је текст чврсто написан у погледу заплета, 
ликова, развоја драмске радње, да је значајан данас, за 
савремену публику али да истовремено има и важан 
универзални смисао, шире друштвене, поетске, фило-
зофске димензије, да се конкретне и појединачне теме 
и ликови који се у тексту третирају могу ишчитати у 
опште важном контексту. 

Кроз бављење ликом, делом и друштвенополитич-
ким околностима стваралштва Булгакова, Вићановић 
у Нечистим силама говори о актуелном друштвеном 
тренутку. У драми се расправља о психологији, социо-
логији и филозофији уметности, њеној друштвеној и 
индивидуалној функцији, као и о спрези између умет-
ности и политике, проблему цензуре. Детаљно испи-
сивање уметничког и политичког ангажмана Михаила 
Булгакова показује се као изузетно вредно полазиште 
за истраживање наших проблема. Текст Нечисте силе 
је структурално и идејно заокружен, суверено драм-
ски постављен, написан је сигурним и ауторитатив-
ним ауторским рукописом. Ликови и радња Нечистих 
сила су дубински прожети једном естетски вредном, 
пригушеном напетошћу, тензијом коју носи снажна 
унутрашња симболика. На индиректан, уметнички вре-
дан, не-баналан и не-илустративан начин, овај комад 
промишљено, метафорички говори о нашем смутном 
времену, друштву поразно угушене индивидуалности 
и драстичног одсуства слободе живљења.
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M иливoje Mлaђeнoвић (Биjeљинa, 1959) сe упoрeдo 
бaви пoзoришнoм прaксoм (двaнaeст гoдинa уп-
рaвник Нaрoднoг пoзoриштa у Сoмбoру, сeдaм 

гoдинa упрaвник Српскoг нaрoднoг пoзoриштa у Нoвoм 
Сaду, три гoдинe дирeктoр Стeриjинoг пoзoрja у Нoвoм 
Сaду, сaдa умeтнички сaвeтник Нaрoднoг пoзoриштa 
“Стeриja” у Вршцу), пeдaгoшким (дoцeнт нa Пeдaгoш-
кoм фaкултeту у Сoмбoру зa прeдмeт Сцeнскa умeт-
нoст) и нaучнo-истрaживaчким и театролошким рaдoм 
(дoктoрирao нa Филoлoшкoм фaкултeту у Бeoгрaду) 
у oблaсти књижeвнoсти и, посебно, драмске књижев-
ности зa дeцу. 

Осим тога написао је десетак дрaмских кoмaдa зa 
дeцу кojи се извoде нa пoзoришним сцeнaмa Сoмбoрa, 
Зajeчaрa, Крушeвцa, Нишa, Крaљeвa, Ужицa, Вршцa, 
Бaњaлукe, Зeницe. У Шабачком позоришту изведена 
му је комедија Рабле/Врлина/Грех у режији Владими-
ра Лазића. 

Aутoр je студиjа Сцeнскe бajкe Aлeксaндрa Пoпo-
вићa и Oдликe дрaмскe бajкe. Taкoђe je oбjaвиo двe књигe 
пoзoришних кoмaдa зa дeцу, књигу aфoризaмa, књигу 
пoзoришних путoписa, дрaму Скaндaлoзнa кoмeдиja, итд.
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пише > Јелена Богавац

Драматуршка белешка

Постапокалиптичка 
драмска сага

Д рама Гороцвет 2012. господина Млађеновића 
je дело из пера одличног драмског писца, позо-
ришног професионалца и човека који разуме да 

баратати једноставношћу значи баратати лепотом. А да 
је једноставно – најкомпликованије, па тако и најпро-
вокативније – у позоришном, али и животном смис-
лу. Познавајући позориште на многим искуственим 
пољима, Миливоје Млађеновић разуме и промишља 
љубавно-драмску везу између божанског и баналног, 
правећи турбулентан али истински допадљив мулти-
жанровски брак склопљен – на корак од краја света, 
на корак од краја смисла, на корак од апсурда, на ко-
рак до лакрдије. Ликова од данас и одувек – чије ти-
полошко формално структуирање не ремети њихову 
драмску и драматичку аутентичност. Аутентику тих 
малих људи пуних противречности, тих пијуна у игри 
живота, у крајњем случају. Те багре на Нојевом ковче-
гу, на врху пирамиде празноверја, са ветром у једрима 
безверја. На том развратном Медузином сплаву. Или 
на врху краја света. Или Богу иза леђа. Или на лока-
цији коју би народски назвали вукојебина. Вукојебина 

човечанства је драмско време – време у драми. Кад и 
где се догађа звучи вам слично? Сличност је очиглед-
но намерна. Браво. Ова драма црпи логику из живо-
та, преиначујући је, тек-тек где-где, ка апсурду који 
лежи у крају анализе страсти овог квалитета. Јаких 
страсти, драмски вешто појачаних и истовремено ху-
морескно ослабљених – страсти с краја света. Крајњих 
страсти. Ова драма барата страшћу у њеном најбанал-
нијем кључу – егзистенцијалном страшћу. Аутистич-
ном страшћу “живине да (пре)живи”. 

Садржајни трилинг философског, лакрдијашког 
и дневно-политичког.

Анализа параноје. Аналитика националног бића. 
Пијуни на табли драмске игре су: судија, поп, учитељи-
ца, тесар, шнајдерка, новинарка, песник и наравно 
власник кафане, власник рачуна, онај што каже шта 
смо овде имали па сабере са бесмислом и увек заради 
и никад не заради. Звучи вам познато ова партија? Па 
да заиграмо заједно, каже писац и добро се забави. И 
добро нас забави. Прецизно одигравши ову драмску 
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структуру. Маниром рутинера, рекли би злобници. А избегли 
би да кажу да је ово и:

Философија лакрдије, параноја празноверја. Иза маске 
пучке забаве на маскенбалу етике.

Постапокалиптичка драмска сага, пуна циничних досетки. 
Иронијски стилски одмак-помак-искорак-одскок-померање, око 
осе реализма, тамо-вамо, горе-доле, реферишући се на пачворк 
дневних фраза и пачворк драмског класичног писања. 

Пучка путеност и простаклук у поетском рефлексу очеки-
ване апокалипсе.

Комедија људског страха. Комедија људске комбинатори-
ке. Кад људи мисле, Бог се смеје, још одувек, ионако. Рациона-
лизујући празноверне страсти.

Сећам се Краја партије Самјуела Бекета.
Мислим о ликовима с врха Ртња. Смешкам се, саосећам и 

гаде ми се. Биће скоро пропаст света, нек пропадне није штета, 
све док негди гороцвет расцвета.

Мали, мали људи, мала, мала зла, велики, велики страх.
Можемо ли ово назвати драмска хроника о спасу празно-

верника или гротескна хумореска наврх брда, накрај села, по-
крај памети?

Цинички разиграни шаролики сценски игроказ на широ-
ком драмском пољу – елипсом апокалипсе?

У овом комаду ликови су вољени, самлевени и тек-тек мал-
чице презрени од стране писца.

То прави фину драмску пирамиду смеха, вица и јетке ана-
лизе социјалног колапса који живимо. 

Забавна и безобразна драма у хаљини декамероновског кроја. 
Отвара у струку! Са плаштом пучких архаизама. Добро скројено.

Добро скројених реплика. Такозваних реплика у радњи, 
живих, које покрећу драмску акцију, сценску акцију, које про-
воцирају редитеља и извођаче на фуриозне лупинге сценских 
игара и задатости. Поље игре је успостављено прецизно, уста-
новљеног квалитета, може се играти даље и даље у смислу мо-
гућности сценског разигравања.

Ово је права драма за ансамбл који хоће да игра и да се игра. 
Ово је драма за духовите читаче и гледаче и играче. 
Можда она каже: Само ће хумор спасти свет ил ће му са-

мо он доћи главе?
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Лица:

ГВОзДЕН ОпАЧИЋ ОпАКИ – Окружни судија

СВЕТЛАНА, учитељица, судијина жена

пОп ЛАзАР

ХРИСТИВОЈЕ РИСТА ЛЕДЕНКО, тесар, без посла

РАДОЈКА, шнајдерка, Ристина жена

БАРБАРА, новинака

МАЛИША МАКСИМОВИЋ, песник

РИС, у ствари ХРИСТИНА ГОЛЕМАНОВИЋ – власник кафане “Гороцвет”

Сомбор/Бајина Башта/Ниш 2013.

Миливоје Млађеновић

Гороцвет 2012.
отужно-смешни али распевани догађаји на Ртњу  
на дан најављеног смакнућа света
(инспирисано Бокачовим Декамероном)
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1. СцЕНА

 Испред кафане “Гороцвет” је малено пољанче, од 
миља названо “Попино јебалиште” на којем се види 
споменик Солунцу: време га једе, али се примети да 
га нека рука ипак одржава. Види се и капелица чија 
су врата блокирана унакрсно прикуцаним даскама. 
А кафана “Гороцвет” је отворена пре три дана, у 
журби. Недостају неки елементи, да се пришрафи, 
да се дотегне овде-онде. Ено, тамо у углу, остала и 
канта фарбе, може неко да је проспе. Има и кабло-
ва развучених по поду, може неко да запне. Али, све 
у свему, прилично пристојно место, може неко да 
сврати. Мада, опет, доста тескобно, па су гости 
такорећи заједно, упућени једни на друге, принуђени 
да комуницирају и кад им се неће. Не може се ништа 
саопштити у поверењу... Неколико столова, као фол 
од храстовине чисте, а јок. Имитација. И поприлич-
но кичасто и неуједначено. Столњаци они кинески, 
што кад се пролије пиће, не упију течност па свим 
гостима мокри лактови. Око једанаест је сати пре 
подне, 21. дан децембра 2012. Маглуштина тешка. 

 (Рис доноси чај Ристи Леденку.)

СУДИЈА: А ти, Ледени? Опет чај? Само га ти цевчи, це-
вчи, па ћеш отићи по курцу...

РИСТА ЛЕДЕНКО: Кажу да он има добра својства...

СУДИЈА: Има мојства! Ма, ко те то преварио? Шта има 
у њему?

пОп: Има мало етарских уља, танина...

РИСТА ЛЕДЕНКО: Мени ваља...

СУДИЈА: За испишарник. Ни за шта друго.

РИС: А шта има важније од мокраћних канала? Шта 
ти лекар каже?

СУДИЈА: Имаш право, мокраћу на преглед. Вреди ко-
лико и крв.

РИСТА ЛЕДЕНКО: И сигурно она није била овде?

РИС: Није примећена.

РИСТО ЛЕДЕНКО: Да платим...

СУДИЈА: А, не! Тај курчеви еликсир метни на мој рачун! 
Живео! Оче, будимо искрени: и за изградњу цркве-
них ствари потребне су паре народне.

пОп: С парохијанима ћу ја лакше. Ко беше овај?

СУДИЈА: Технолошки вишак. И вишак на овом свету, 
уз све то слабог ерективног и ејакулативног потен-
цијала...

пОп: Аој, судијо, чека те Пакао, Дантеов.

СУДИЈА: Данте?! Та манте! Али пре тога, попа иде на 
тееендер. Десет година обећаваш да ће капела бити 
обновљена. Десет година убиреш паре. Од народа, 
од патријаршије. Од државе.

пОп: Ево, нагодину, на Цвети...

СУДИЈА: На Цвети! Мој ти улети, да опростиш, оче. Е 
па нећеш ни да дочекаш Цвети...

пОп: Срам да те буде. Бог ће да ти суди, судијо!

СУДИЈА: Зар није? Благосиљаш, шкропиш светом во-
дицом сваку.

пОп: Не лај, сине некрштени.

СУДИЈА: Живели, оче прото. Знаш да те зајебавам... Два 
криминалца у овом округу. Много, брате.

пОп: А како је Рис испослово тако брзо све те ‘артије?

РИС: Све легално. Апсолутно испоштована процедура.

СУДИЈА: И људи у процедури. А ти се, оче, стискō.

РИС: Рачунам, овај догађај морам да искористим. Ис-
торијска шанса.

пОп: И где ти је сад тај силан свет? Писале новине: сви 
капацитети на Ртњу попуњени.

СУДИЈА: Ма, ко те то преварио? Ко ће бре у ову ву-
којебину.

РИС: Немојте, гос’н судац. Ја се ипак надам.

СУДИЈА: Кад рече да си оно дошао из Америке?
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РИС: У петом месецу.

пОп: И хвала богу, све је како ваља?

РИС: Углавном. Под контролом.

СУДИЈА: Опусти се, Рис. Међу својима си, на правом 
месту. У добри час!

пОп: И ти верујеш у те ђавоље приче о Ртњу, као спа-
соносном месту?

РИС: Артур Кларк је тако говорио. И Мајанско проро-
чанство... Шта да вам кажем... Биће нам добро, ако 
останемо живи.

СУДИЈА: Ала мудро говориш! А јеси питô Тарабиће?

пОп: Промашена ти инвестиција, тај твој “Гороцвет”, 
јер само Богоцвет, Бог једини, Спаситељ, одлучује о 
нашем трајању. И без смака света, неће Србин дуго. 
Нико више не рађа. Дошло задње време...

СУДИЈА: Е, сад, оче! Ждереш уз велики пост, лочеш, 
утерујеш ђавола у пакао сељанчицама, а овамо ме-
танишеш. А црквицу не обнављаш. А видео си како 
ја одржавам споменик мог прадеде Солунца.

СОНГ 1 – СВИ 

Кажу да се ближи крај
Зато се пењи Ртњу светом
Еј кварљиви људски створе
Пењ’ се горе у врхове!
Тамо горе спас ти нађи!
Тамо горе мир ти нађи!
Тамо горе себе нађи!
Ка Ртањском Шиљку, хајде!
Ој, Србине, твоје ли ти гајде!
Цео живот о вечности сниваш сан!
Искористи овај богомдани дан
Вечним светлом обасјан!

2. СцЕНА

 (Улази Песник.)

пЕСНИК: Поздрављам елиту! Мистер Рис, дај на овај 
величанствени дан пиће за целу кафану.

пОп: Благодаримо, благодаримо. Леп је тај ваш поет-
ски гест.

СУДИЈА: Малиша, ти си паметан, мада доста опичен 
човек. Реци ми једну ствар: шта ако данас стварно 
буде смак света?

пЕСНИК: Није мој ресор. Ја сам одавно мртав. И срећан. 
Питај попу. Он је пропагандиста од онога света.

СУДИЈА: Ала једе говна...

пОп: Преварант.

пЕСНИК: Чујем вас, чујем. Само да знате! Па колико 
смо данас сараница имали? Колико добрих људи у 
тамницу отпослали? А, праведници вере христијан-
ске? Шта мислите, Рис?

РИС: Не знам, стварно. Познајете се тек три дана а та-
ко интимни.

СУДИЈА: Ало, брате Рис. Ово је Србија, јебо те. Твоја Ср-
бија. Непосредна. Пријатељска. Братска. Директна. 
Па ко кога превари.

пОп: Није ово Америка. Отуђена. Проклета. Подмук-
ла. Болесна. Освести се. Већ си пет месеци поново 
међу својима. Отвори се.

РИС: Знам, знам. Само мало пребрзо...

СУДИЈА: Пребрзо и живот оде. Јебеш му матер. За сат 
и нешто – готово. Можда.

пОп: А ти одавде, са крова Србије, гледаш лепо како 
свет нестаје. Можда.

РИС: Видесте ли неке људе доле? Енглези резервиса-
ли код мене...

пЕСНИК: Нигде никог. Само нека лујка витла по магли.
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СУДИЈА: Нема снега ове године. А 21. децембар.

пОп: Не значи да га неће бити за пола сата. Ово је 
Ртањ. Чудо.

пЕСНИК: Лепо би било да у тренутку пропасти опште 
пада сув, као просејан снег...

СУДИЈА: Како сере... Није то приредба, па да јој треба 
декорација...

РИС: Атрактивно. Романтично.

СУДИЈА: Можда за те твоје Енглезе. А не за тебе. Дале-
ко је Бор, а Зајечар још даље.

СОНГ 2 – СУДИЈА

ја имам своје људе горе,
на врху
време је озбиљно
време је трагично
пењи се горе,
на земљи спаса нема
времена нема, ничега нема
крај је близу
хајде хватај за вечност визу.
покушај да се издигнеш
изнад, високо, више,
у највише сфере,
ако памети имаш
још данас
на Ртњу
потражи спас

3. СцЕНА

СУДИЈА: Гле, птичица нова...

пОп: Као ртањска жутовољка. Локална гнездилица.

СУДИЈА: У, бре! Редак примерак. Није из нашег региона.

пЕСНИК: Ајао мени! Лепшу и љупкију никад видео.

БАРБАРА: Еспресо и чашу воде, молим.

РИС (Збланут, шокиран, сјебан.): На жалост, могу да 
вам понудим домаћу кафу. Не ради апарат, тек пре 
три дана смо отворили.

БАРБАРА: Онда, домаћу. Ракију, наравно.

СУДИЈА: Опа! Рис, понуди дами ртањски чај, то није 
никад пробала, сигурно...

БАРБАРА: Опростите, ви то мени?

СУДИЈА: Опростите на индискрецији.

БАРБАРА: Навикла сам већ.

СУДИЈА: Зар? Ма, ко вас то превари да дођете у овај 
забити крај?

БАРБАРА: Рођена сам овде.

пОп: Гле! Која фамилија?

БАРБАРА: Ви то мене испитујете? Небитно. Изумрли.

СУДИЈА: Попа све куће зна. Боље него удба.

пЕСНИК (Креће према излазу, скоро се сударајући с Бар-
баром.): Ви сте гороцвет, госпо!

БАРБАРА: Звучи доста старински. Да се уплашиш. Где 
побеже ова необична појава?

пОп: Не бојте се, то је Малиша, наш уклети песник.

БАРБАРА: Мислим да смо се срели малочас... А што је 
уклет?

СУДИЈА: Зато што је птица злослутница. Мрачи по цео 
дан. Небитно... Живели сте овде. А сад?
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БАРБАРА: Спрингфилд. 

РИС: Заиста?

БАРБАРА: Били сте стамо?

РИС: Не. У ствари да. Накратко. Углавном, Чикаго.

БАРБАРА: Где би Србин другде. Мада... као да сам вас 
виђала.

РИС (Посве збуњен.): Ма, да. Ах. Свет јесте мали, али 
отрован... Тешко да је то могуће.

СУДИЈА: Седите мало с нама... Отац Лазар...

пОп: Судија Гвозден...

БАРБАРА: Барбара...

СУДИЈА: Ах, сети се, Барбара...

БАРБАРА: Ма дајте, свака будалетина одавде до Бео-
града, покушала је да ме смува на Барбару. Сваки 
студент права научи Барбару за потребе мувања.

пОп: А нико се не сети свете Варваре...

 (Сви заћуте. Ослушкују. Апсолутна тишина.)

СУДИЈА: Рис, који ти је?

пОп: Шта се бечиш одједном? ...Леп дан за крај света.

БАРБАРА: И нек нестане. Све.

СУДИЈА: Само реците још да ваш живот нема никак-
вога смисла.

пОп: Језик прегризао. Живот је дар од бога.

СУДИЈА: Можда, оче, ал’ вама. Лично. Ви сте у перма-
нентној комуникацији. Канцеларија Господа бога, 
филијала Зајечар. Их, госпођо, како вам је поново 
међу својима? Пуно срце, а?

БАРБАРА: Пуно срце. Горчине.

СУДИЈА: Не волите Србе? Додуше, многи Срби не во-
ле Србе.

пОп: Па што сте онда дошли?

БАРБАРА: Немам намеру да вам се исповедам. Овде 
сам на задатку.

СУДИЈА: Охо, америчка Српкињица на задатку!

пОп: То се зове шпијунажа.

БАРБАРА: Аха. Заиста свет занима шта раде згубида-
ни на вр’ планине. Ту сам да известим свет о смаку 
света! Употребићу вас!

СУДИЈА: Мене можете. Кад год хоћете. Имам употреб-
ну дозволу.

РИС: Мене немојте, молим вас. Будите добри, припа-
зите мало. Само да погледам нешто. Ако ови Ен-
глези можда...

СУДИЈА: Како да не! Ево, једна већ стигла. Какав тип! 
Елитни ресторан, а онамо тоалет чучавац.

пОп: Па кад они твоји воду никако да реше.

СУДИЈА: Мора да се плати такса.

БАРБАРА: Србија се по чучавцу познаје.

пОп: Је л’? Цео свет то вели? И Американци? А да они 
мало захвате са извора чучавца?

БАРБАРА: Док год тако о свету говорите, нећете бити 
део света.

пОп: Нисте ви, снајка, никакав гороцвет, ви сте горо-
падница.

БАРБАРА: Не стидите се одежде коју носите?

 (Улази Песник закопчавајући шлиц.)

СУДИЈА: Де, спутајте ту будалу па нам се придружите.

пЕСНИК: Нека. Маните ме српског фолклора. Спајања 
астала и кафанске политике.

СУДИЈА: Па да! Песници самују. Већ три дана тако муд-
рује. Иде ми на нерве. Београђанин. Неће с про-
винцијалцима бољевачке провенијенције. Је л’ да?

пОп: Шпијун, ја бих рекō. Стално записује нешто.

БАРБАРА: Вама су сви сумњиви.

СУДИЈА: Има докторску титулу по Болоњи, а глуп кō 
тоцило.



207 >

БАРБАРА: Претерујете.

пОп: Аха. Пун нам је Зајечар разних “болоњаца”, један 
судија, други лекар, трећи профа. А какав то учи-
нак има, видите сваког дана.

СУДИЈА: Немам ништа с тим. Ја сам стара школа.

БАРБАРА: Како сте сви ви смешни у својој непримет-
ној величини... Господине судија, да ли ви верујете 
да је на Ртњу спас?

СУДИЈА: Макни ту справу сестро, ма, нећете ви мене 
преварити...

 (Улази Рис са повезом преко ока и око главе.)

СУДИЈА: Шта то би?

РИС: Греда.

пЕСНИК: А ја помислио да те поткачило неко биће из 
свемира!

СОНГ 3 – пЕСНИК

по ливади по зеленој
ретка травка расцватила
срце лечи, душу трује
аој мене јој, аој мене јој
ретка цвећка варалица
једна мала фаћкалица
аој мене јој, аој мене јој
красна једна отровница
раскриљена лепотица
српкињица странкињица
аој мене јој, аој мене јој

4. СцЕНА

СУДИЈА: Како то изгледаш, Рис!

пОп: Ни мајка рођена не би те препознала.

БАРБАРА: А мени тако познато то око...

СУДИЈА: И решили сте да баш овде доживите смак света?

БАРБАРА: Да. Да видим јадне, мале људе како се грче-
вито боре за своје безвредне животиће. 

СУДИЈА: Не подносим људе такве пасмине.

БАРБАРА: Зашто? Зато што смо другачији?

пОп: Ћеро, нема овде другачијих. Сви смо исти, по 
Божјем лику створени.

БАРБАРА (Пије већ трећу ракију или тако нешто, 
оштро.): Какав је то живот ако сваког дана себе 
лажеш, ако прећутиш то што јеси. Буди то што јеси, 
па шта Бог да. То је неки просветитељ рекао, зар не?

пЕСНИК: Ма не, Милан Кундера.

СУДИЈА: Свака будала каже ту мудрост по неколико 
пута дневно.

РИС: Буди оно што јеси. Буди свој. Поготово немој 
глумити љубав.

БАРБАРА: Ма, откуд вама то? Је л’ њему добро?

 (Показује на Рисов огроман стомак.)

РИС: Ниоткуд. Дошло.

СУДИЈА: Добро му је, добро. Само одлепио Рис! Ваљда 
је то очекивано...

пОп: До јутрос се нормално понашао...

БАРБАРА: Нема апсолутне слободе нигде на свету!

СУДИЈА: Е, није да нема. Једна наша, овдашња, успела 
је да победи. Да се влада онако како њена природа 
заповеда. Онај Риста Леденко, што шљема ледени 
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чај, из Кривог Вира, затекао своју лепу жену у својој 
властитој соби...

БАРБАРА: Своју жену у својој соби! Па је л’ му то жена 
дође нека својина?

СУДИЈА: Могу ли ја да испричам причу? Дакле, ухва-
ти је у наручју Лазара Газетића, лепог младића из 
Гамзиграда, доброг имовног стања.

БАРБАРА: То је мој идеал! Али нађи такву особу данас... 
Могу ли ту причу да снимим?

СУДИЈА: То није прича, то је судска пракса! Лепојко, 
пипнете ли тај диктафон, радиће закон... Кад их 
Риста смотри, попизде скроз. Једва се уздржа да 
их не побије.

РИС: А окле њему право да насрне на туђ живот...

БАРБАРА: Сирови и сурови свет.

СУДИЈА: Ипак се савладō. Али, дође он у суд. Тражи 
развод.

пОп: Моментално. Њену је кривицу лако доказати.

БАРБАРА: Јесте, како ви знате зашто је она имала љу-
бавника...

СУДИЈА: Суд мора да испита обоје. Формалност.

пОп: Шта има да иде на суд, да се још додатно срамо-
ти. Неверница, па готово.

пЕСНИК: То је заљубљена жена, а заљубљене жене су 
увек храбре.

БАРБАРА: Волела бих да упознам такву жену.

СУДИЈА: А пичка, да извине Рис, као авион. Гледам је, 
држећа, има став. Одрешита. Чврста гласа.

пОп: Рашчеречио би је, гос’н судац. Је л’ да?

БАРБАРА: Оче, да није пост рекла бих вам да сте стока 
одвратна мушка.

РИС: Како овде људи брзо постају присни.

пЕСНИК: Ово је Србија!

БАРБАРА: Ово је... не, не знам ја шта је ово.

СУДИЈА: Ма, сва ми мила. Пита она мене, шта се тра-
жи од ње...

пОп: Дај да ти га мало дам! Бога молећи, кажеш ти, 
да извине Рис.

РИС: О, Боже, какви су ти намесници на земљи...

СУДИЈА: Аман, умукни, и пери те чаше, перверзњаку! 
Кажем ја, госпођо, овде је ваш муж Риста Леденко, 
који вас оптужује да вас је затекао у прељуби с тим 
и тим мушкарцем.

БАРБАРА: А да ју је затекао са женом?

пЕСНИК: Не рекосте ли да то није прича?

пОп: Извинте, гос’н суче.

СУДИЈА: Може суче да ти га завуче!

пЕСНИК: Гле! Имамо конкуренцију. Још један песник, 
додуше традиционалиста најгоре врсте...

БАРБАРА: А зашто ви само добацујете? Дођите овамо...

пЕСНИК: Овако ми лепша позиција, могу да подјебавам.

РИС: Боже, свашта!

СУДИЈА: Рис, је л’ ти добро? Могу ли ја да завршим причу.

пЕСНИК: А каже није прича. Помешō жанрове.

СУДИЈА: Ако вас уопште занима... Дакле, кажем ја њој, 
ваш муж тражи развод брака, моментално. А ја то 
не могу учинити док ви дело не признате. Зато па-
зите шта ћете ми рећи. Да ли је истина оно за што 
вас ваш муж Риста Леденко оптужује.

пОп: А она каже – не, ми сми само пријатељи. Брако-
ломка.

БАРБАРА: Несносно сте непријатни!

СУДИЈА: Она, љубазно, јебозовно, мазно каже, истина 
је, господине. И прошле ме је ноћи затекао у Лаза-
ревом наручју. И није први пут да сам с њим била, 
јер га желим и то никад не бих порекла.

РИС: То је храбра жена. Човечица.
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пЕСНИК: Лаза Костић.

пОп: То је сека даша.

БАРБАРА: Престаните.

СУДИЈА: И питам, форме ради, да ли има још нешто 
да дода. А она пита: јесу ли закони једнаки за све? 
Наравно, кажем ја. Каже она: овај закон кажњава 
смо нас јаднице жене, јер изгледа да нико није же-
не консултовао. И зато овај закон не ваља.

пЕСНИК: Кажем ја, кажеш ти. Неинвентивни балкан-
ски наратив.

пОп: Јес, јес, баш да и блуднице питам...

БАРБАРА: За вас су жене нижа бића?

пЕСНИК: Жена је обогаљен мушкарац. Крај цитата. 
Аристотел.

СУДИЈА: И пре него што пресудите, каже она, молим 
вас да питате мог мужа да ли сам му икад одбила... 
А њен муж вели: Судија, недоумице нема, кад год 
сам пожелео...

РИС: Царица, брате.

пОп: Ја ти кажем да је нимфоманка.

БАРБАРА: А ви сте онда једна пастувчина!

СУДИЈА: Дакле, каже она, господине судија, ако је он 
увек од мене добио, шта је требало да радим с оним 
што ми је преостало? Да дам џукцима? Није ли боље 
да с тим удовољим добром баји? Да пустим да про-
падне или да се поквари?

пЕСНИК: Не, него да распише тендер.

БАРБАРА: То је жена над женама.

СУДИЈА: И овај се њен Леденко помири. Живе срећно и 
весело. Све док се на напије па га не ухвати напад 
љубоморе, а тад, спасавај се ко може.

БАРБАРА: И њему свака част. То је човек.

РИС: Прихватио?

 (Хоће да подигне гајбу пива на шанк.)

СУДИЈА: Рис. Полако... није то за тебе... Песниче, по-
мози човеку...

пЕСНИК: Зашто? Не пада ми на памет. Буди мушко! 
Нек мало стеше ту стомачину.

пОп: Јадничак. Бедник. Невољник.

СУДИЈА: Ко јадничак? Рис? Песник?

пОп: Не! Мислим на оног твог Леденка.

СУДИЈА: Ево му жене! Јебо те. Дошла на легало!

БАРБАРА: Како смело гази...

пОп: Познајем снајку. Добра хришћанка.

СОНГ 4 – БАРБАРА 

Богињица међ женама!
То је жена над женама!
Анђелчић од крви и меса!
Да покаже лепоту, сишла са небеса!
Па зашто да испашта жена та?
Љубав њена је више право!
Право природно и људско!
Ах, каква млада жена!
Млада миловању склона!
као листак на ветру лелујава!
А што да буде скромна?
А што да буде разумна?
У свету неразумном, што?
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5. СцЕНА

РАДОЈКА: Помаже бог, оче!

пОп: Бог ти помогао, снајко!

СУДИЈА: Охо!

РАДОЈКА: Је ли долазио данас онај мој?

СУДИЈА: Ледени? Јесте. Али накратко.

пОп: И питао за тебе.

РАДОЈКА: Псето љубоморно.

БАРБАРА: Знате шта, ако су мужеви без разлога љубо-
морни, жене би имале право да их преваре!

пЕСНИК: За такав грех заслужиле су само ону казну која 
је одрезана за самоодбрану!

СУДИЈА: Ти се то сад разумеш и у закон?

пЕСНИК: А ти се као разумеш у поезију!

РАДОЈКА: Зар је ово семинар о мом љубавном животу? 
Упишаћу се од смеха!

БАРБАРА: Ово је Србија! Једни другима упадају у реч и 
свако ради оно што није његов посао!

пОп: Што нека жена уради љубоморном мужу, који је 
љубоморан на њу без повода, с њене стране сигур-
но није за осуду, већ за похвалу.

РАДОЈКА: Како сте то лепо рекли, оче...

СУДИЈА: Е, кад то каже једно свештено лице...

РИС: Звучи као проповед.

БАРБАРА: Као из књиге.

пЕСНИК: И јесте. Бокачов Декамерон, страна триста 
двадесет осам.

СУДИЈА: Попа читао Декамерон?

РАДОЈКА: Ја гледала филм.

СУДИЈА: И тамо попа утерује ђавола у пакао младој 
женици.

пОп: Па ко је тамо највише нагрђен! Морао сам да про-
читам како нас вошти. Можда мало мање од Раблеа.

БАРБАРА: Србијо, мајко, земљо чудеса! На Ртњу, на 
дан скончања света, неки људи призивају Бокача и 
Раблеа... Ово морам да снимим! Ово свет мора да 
чује. Оче, хоћете ли поновити...

СУДИЈА: Е, баш си нашла кад ћеш да јавиш свету исти-
ну о нашој памети...

пОп: Мичи то сокоћало! Ако су продавнице у забити 
лошег асортимана, не значи да нисмо знањем до-
бро снабдевени. И да хоћу, не могу да говорим без 
благослова владике!

пЕСНИК: Седите овде, ја могу и без благослова.

СУДИЈА: Није хришћански а ни човечански, оче. Наљу-
тисте Барбару. (Попу који устаје, полази.) А сад се 
ви љутите?

пОп: Не, не, само мало да...

пЕСНИК: Зар и свештена лица раде такве ствари...

СУДИЈА: Добро ме подсетисте. И мене нешто жуља...

пЕСНИК: Опа! Вера и правда заједно... пишају у исту 
тикву.

 (Барбара демонстративно напушта сто, одлази код 
песника.)

пЕСНИК: Не будите накрај срца. Ово је само просто-
душан свет. Ви не слутите колико је овде лепоте, у 
свему. Не знам да ли сте посетили сеоско гробље?

БАРБАРА: Била сам на задушнице. Тужан предео.

пЕСНИК: Ах, не знате ви какву лепоту крије, колико је 
тамо живота стишаног. Притајене енергије.

БАРБАРА: Ау, какав сте ви то човек...

РИС: Ртањ је кров Србије.

 (Улеће Риста Леденко, као фурија.)

РИСТА ЛЕДЕНКО: Ту си, дакле, развратна жено! Пола-
зи кући!



211 >

РАДОЈКА: Аман, човече, не постоји нико.

РИСТА ЛЕДЕНКО: Ах – не постоји. Мене си нашла. Ву-
ци се кући!

БАРБАРА: Ово се не може слушати!

пЕСНИК: Ништа необично. Свакидашње.

БАРБАРА: Овај човек је монструозан.

пЕСНИК: 
овај човек и ова жена,
што трћи сисиће
оно што преостане
ђавољег семена
убризгати за сва времена
она жена и онај човек
ово агнец божји и зверчица
паклене хуље слушкињица
а друштвено биће
биће боље

БАРБАРА: Не звучи тако бедно. Лукавац сте ви: мало 
раја, мало пакла, тамо анђелак, овамо рогати ђаво 
и ето песника!

пЕСНИК: Јој, госпођо, тако сте драги. Али ви, мило биће, 
не разумете поезију.

БАРБАРА: ‘Ајде, прођи ме се патетична барабо! Чувај те 
своје стихиће за београдске фаћкалице.

РАДОЈКА: Шта ћеш овде? Рекао си да цео дан имаш 
посла?

РИСТА ЛЕДЕНКО: А откуд ти овде, да те питам?

РАДОЈКА: Зар и на овај дан да чамим сама? Пући ће ми 
глава: хоћу ли остати жива.

РИСТА ЛЕДЕНКО: Не дадох ли ти ја плату?

РАДОЈКА: То плата? То плата? Не сери. Свет пропада, 
а он о плати...

РИСТА ЛЕДЕНКО: А ти? Шта си ти на оној јебеној син-
герици зарадила?

РАДОЈКА: Чему води овај разговор... Немој да ја пока-
жем како моја сингерица ради...

РИСТА ЛЕДЕНКО: Мислиш да ћу ја то да трпим? По-
чећеш полако да продајеш ствари из куће. Црнчим 
дан и ноћ. Погледај ми руке, погледај! Јебо те! Сви 
ми се чуде и смеју што се толико трудим, а ти код 
Рикија у “Гороцвет”.

РАДОЈКА: Ма немој? Ја радим, јебо те! Радим – за тебе!

РИСТА ЛЕДЕНКО: У кафани? Јасно ми је...

РАДОЈКА: Јеби се, бре! Зашто сам се родила. А могла 
сам се удати, знаш како да ми супер буде. А не. Ја 
се удружила с тобом, јебо те. Је л’ ти некад поми-
слиш шта сам ја за тебе? А? Ко сам ја, ало? Дру-
ге се зајебавају около. Свака их има по два-три. И 
уживају. Слушај шта ћу ти да кажем.

РИСТА ЛЕДЕНКО: Ти мени да кажеш? Ти мени нешто 
да кажеш?

РАДОЈКА: Пичко једна нерадничка! Да хоћу, зачас бих 
нашла ко би мене хтео. Има тако љубазних, пријат-
них људи... Разумеш?

РИСТА ЛЕДЕНКО: Разумем. 

РАДОЈКА: Не, ништа ти не разумеш. И чему овакав раз-
говор, на овакав дан... Враћаш се кући кад би тре-
бало да радиш. Дошō човек у “Гороцвет”. Откуд је 
то за тебе, пичка ти материна. За тебе је пиво ис-
пред задруге!

РИС: У овом локалу сви су једнаки, молим!

РАДОЈКА: Ћут’ бре ти трбоњо тамо!

РИСТА ЛЕДЕНКО: А за тебе јесте. Јесте, кренуо сам на 
посао, али газда је пукō. Отишō под стечај.

РАДОЈКА: Ко је пукō? Јуче ми се хвалио како може це-
лу Тимочку крајину да купи.

РИСТА ЛЕДЕНКО: Је л’? И теби се хвалио? 

РАДОЈКА: И опет питам: чему ова глупа препирка на 
данашњи дан? Чему, људи...

 (Риста Леденко ћути, погнуте главе.)

БАРБАРА: Ова госпођа је у жешћој фрци.
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пОп (Улази усплахирен.): Браћо и сестре! Не ваља ништа! 

СУДИЈА: Небо изнад Ртња је љубичасто!

пЕСНИК: Па шта? Слаже се Барбари с бојом косе! Шта 
је било, саможиве, себичне креатуре? Укакали се? 
Смак света, јака ствар!

СОНГ 5 – пОп

Као Бокачо
и ја постављам свет наглавачке,
проповедам
земаљско блаженство,
као Бокачо
да се туга сузбије шалом на рачун небеса!
да се тело забави на рачун духа!
као Бокачо
да се убије туга
да се утуче досада
бокачо слика свет у којем живи
и ја сав урањам у тај свет
као Бокачо

6. СцЕНА

  КАфАНА

 (Барбара, Песник, Поп, Рис, Судија, Радојка, Риста 
Леденко, потом Светлана.)

РАДОЈКА: И ово ћу ти данас рећи! Мани се тог твог стра-
жарења! И таман да имаш сто очију уместо та два 
буљава ока, кад бих хтела, нашла бих ко ће да ме 
задовољи, а да ти то никада не приметиш!

РИСТА ЛЕДЕНКО: Имаш потпуну слободу кретања од ну-
ла до двајс четири. Забављај се како можеш и умеш, 
боли ме за тебе!

пОп: Тако је, сине! Великодушно! Од нула до двајес 
четири, а свет траје до дванес и двајстри. 

СУДИЈА: А онда фајронт! Ко је живео, наживео се!

пОп: На спасеније! 

СУДИЈА: Верујте ми да је ово тако добро вино да би га 
и сам Христос пио!

пОп: Да ли је могуће да тако нешто изустиш? Ти си сад 
господа Христа прогласио пијаницом и бекријом 
као што си сам!

СУДИЈА: Ништа лично, мајке ми. Поштујем ја Бога оца. 
И све светитеље.

 (Излазећи даје знак Радојки.)

пЕСНИК: Овај је свет прљаво, покварено и подло мрес-
тилиште! И треба да нестане!

РАДОЈКА (Излазећи.): Ти нестани, ко ти брани! Ја хоћу 
да живим! Какав лудак!

БАРБАРА: Свако за свој живот стрепи.

РИС: Рекли су да ће преживети само духовно чисти љу-
ди. Јесмо ли то ми?

пОп: Како да не!

РИС: И још су рекли да ће земља променити полове!

 (Испадне му чаша из руке.)

пОп: Биће мушко!

РИС: Па, проведимо онда ово време у весељу и забави, 
јер шта нам друго пеостаје ако предсказање није 
стопроцентно тачно?

пОп: Бог и истина ће нас бранити!

БАРБАРА: Ух!

пЕСНИК: Вас је нека тешка туга догнала овде?

БАРБАРА: Окани ме се, човече, кад ти лепо кажем.

РИС: Нека живи љубав, а све остало ђаво нека носи!

БАРБАРА: Шта рекосте? Где сам и кад чула ове речи...
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СОНГ 6 – РИС

моја је љубав лудило болно
моја се болест зове слабост
слабост према теби...
пуна нежности и уздисаја...
Нека живи љубав,
а све остало ђаво нека носи!

7. СцЕНА

 (Улази Светлана, Судијина жена, егзалтирана, рас-
копчана.)

пОп: Ево нама и лепе судијине госпође!

БАРБАРА: Заиста лепа!

пОп: Има она некакве њене бомбонице. Тада лети.

СВЕТЛАНА: Па, господо драга, дотерасмо ли то до краја 
наше дане!? Овде се, дакле, окупљају они који ће пре-
живети апокалипсу. Судија Гвозден није присутан?

РИС: Малочас изашао Опаки. Сад ће он.

СВЕТЛАНА: Је ли? Његова простата! Је л’ слободно? А 
ко сте ви, драга?

БАРБАРА: Новинарка. Извештавам о смаку света. За 
једну америчку кућу.

СВЕТЛАНА: А јел’те? Могу ја нешто да поручим свету?

БАРБАРА: Наравно! Коначно да неко проговори!

СВЕТЛАНА: Сестро, јави Америци и Енглеској да сам ре-
шила данас да се дам свима на овом свету. Из чисте 
љубави! Волела сам стоку, више нећу! Волећу цео 
свет, само њега не. Никад више. Не!

пОп: У добри час, снајка!

пЕСНИК: 
Како је љубав света.
И како је јака њена моћ.

Иако има и оних,
који несвесни онога што говоре,
потцењују и осуђују љубав.

СВЕТЛАНА: Ја данас хоћу све! Па нек иде живот, кад ми 
већ ионако лоше иде!

БАРБАРА: Лепо звучи...

пЕСНИК: Да! Као неки народњак! Све су временске ст-
вари пролазне и смртне...

БАРБАРА: Ти си једно уопштено, апстрактно говно. 
Ништа друго.

СВЕТЛАНА: Разориће ме туга! Ледени, дођи да ти Свет-
лана нешто шапне! Имам нешто ексклузивно!

РИСТА ЛЕДЕНКО: Слушам, госпођо. Сад ћу да дођем!

СВЕТЛАНА (Поверљиво, колико је то у овом локалу мо-
гуће): Еј, бре, Ледени, разориће ме туга, Ледени!

РИСТА ЛЕДЕНКО: Због чега? Зашто, госпођо драга?

СВЕТЛАНА: Зашто? Је л’ знаш да се она твоја ваљушка 
негде с оним мојим?

РИСТА ЛЕДЕНКО: Ма, ‘ајде! Моја жена, са судијом?

СВЕТЛАНА: Осветимо им се! А?

РИСТА ЛЕДЕНКО: Еј, они су само пријатељи.

СВЕТЛАНА: Хајдемо, јер као што се на крају сваке радости 
налази бол, тако за сваком невољом следи радост...

РИСТА ЛЕДЕНКО: Је л’ ти знаш шта су пријатељи?

СВЕТЛАНА: Не веруј мушкарцу, никад!

РИСТА ЛЕДЕНКО: Жено божја!

СВЕТЛАНА: Ја теби кажем да он твоје пиле черупа, а ти 
како хоћеш. Хајдемо да им се осветимо.

РИСТА ЛЕДЕНКО: Таман посла! Волим је! Само њу! Од 
ране младости!

СВЕТЛАНА: Хајдемо на Попино јебалиште! Да ми га мет-
неш. Мало. Само мало. Онолико колико онај меће 
твојој. Туга ће ме разорити, Ледени!

РИСТА ЛЕДЕНКО: Али ја умирем за њом!
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СВЕТЛАНА: Тако ћемо изравнати рачуне... Чиста трампа, 
кад већ другачије не можемо да их задржимо уза се!

РИСТА ЛЕДЕНКО: Сав сам исцеђен... не могу ни мало 
ни пуно...

СВЕТЛАНА: Ти си и бедник и кукавица! Иди! Несрећо 
млохава! Иди! Цркни!

РИСТА ЛЕДЕНКО (Изађе): Данас све лудо! Пијано и надро-
гирано.

пОп: Хтела си да згрешиш јавно. А то не ваља. Само 
грех потајан, пола је и окајан...

СВЕТЛАНА: Ма немој? Можда код вас, свештених лица! 
Ја тајни више немам! Муж ме вара и хоћу да му вра-
тим истом мером. Па да мирно чекам судњи час!

пОп: Мир с тобом, снајка! Све ће бити као пре. И не 
верујем да је твој човек прељубник, није он од те 
сорте.

СВЕТЛАНА: Браниш га? Па, да, ортаци у курвалуку. Ау, 
лицемерја безмерног... Оче, какав сте ви перверзњак, 
а ја хтела да дођем на исповед.

пОп: Вршим обред исповедања, госпођо, врло повољно, 
и бићете задовољни квалитетом пружених услуга!

СВЕТЛАНА: Ајте с милим богом, зар попови раде так-
ве ствари...

пОп: Радимо ми то и боље од других, а зашто и не бис-
мо. Историја памти! Ако дођеш до капелице, ис-
поведићу те и показаћу ти мамлаза каковог ниси у 
свом веку никад видела. Показаћу ти како се ђаво 
у пакао утерује!

СВЕТЛАНА: Ви нисте поп, ви сте ђаво и по!

пОп: Ја сам стандардни српски православни свеште-
ник с краја света. Видимо се код капелице, лепа 
госпођо судинице!

 (Светлана излази.)

СОНГ 7 – ЛЕДЕНКО

Гори, у мени гори,
прекомерна ватра
ватра љубавна.
И патим љубомором ношен
и патим због претеране ватре
Ако згасне пламен тај
бићу пепео и нестаће
свет мој лепи
сплет љубавни
Ах, како сам исцеђен
мили бого мој!
А гори у мени 
ватра прекомерна

8. СцЕНА

 (Пољанче крај капелице, звано још и Попино јеба-
лиште, покрај споменика Солунцу.)

СУДИЈА: Да нас не опази онај твој.

РАДОЈКА: Ма какви. Запричао се тај у кафани.

СУДИЈА: А шта ако дође, па ме премлати?

РАДОЈКА: Па нек те премлати! Хоћеш пичке без ри-
зика? Срамотиш деду Солунца! Гле, како те геди!

СУДИЈА: Јао, ево га, ево шмокљана, бог га не јебō!

РАДОЈКА: Е, кукавице једна! Петљај нешто око аута...

РИСТА ЛЕДЕНКО: Дакле?

РАДОЈКА: Само ми не реци да си помислио да се међу 
нама нешто неприлично догађа. Продалам сам ауто...

РИСТА ЛЕДЕНКО: И зато се ауто љуља, сам од себе. Од 
среће, или га јебу неке ртањске силе, а?

СУДИЈА (Раздрљен, покушава да превазиђе стање полу-
разгаћености.): Друк лежај, амортизери, наравно. 
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Каросерија добра, али има једна пукотина да се зап-
тије... Има ту потребе да се интервенише, и те како!

РИСТА ЛЕДЕНКО: Госпон судац, ви сте монструм. А ве-
ровао сам да сте частан човек.

РАДОЈКА: Госпон судац је купац нашег југића.

РИСТА ЛЕДЕНКО: До курца, паз’ да не поверујем. Окруж-
ни судија бацио око на мог југића. Госпођа Светла-
на ми је све рекла.

СУДИЈА: Госпођа Светлана? Па та се опет нарољала 
оних њених таблета, па свуда види оргије! Нећеш 
веровати, али баш ми такав аутић одговара. Имам 
мали виноград у Рајачким пимницама...

РИСТА ЛЕДЕНКО: Ма немој, па што ми то не рече ма-
лопре у кафани?

СУДИЈА: Па... нисам трговōô с тобом. Рачунам, можда 
сте поделили ресоре...

РАДОЈКА: Очекујем да се извиниш госпон судији...

РИСТА ЛЕДЕНКО: Можда и да га частим?

РАДОЈКА: Био би ред. Продала сам ауто по бољој цени 
него што си очекивао.

СУДИЈА: Хајдемо унутра! Ја частим! Једном се доживља-
ва смак света!

РИСТА ЛЕДЕНКО: А не једном да ми жена набија рогове. 
Диван повод да се човек олеши...

 (Замахне да га удари, Радојка се испречи.)

РИСТА ЛЕДЕНКО: Подла, зла, грешна и безвредна жено, 
одробијаћу те!

РАДОЈКА (Пљуне га, а погоди судију у око.): Бедо бедна!

СУДИЈА: Е, да вас јебем обоје. Хајдемо унутра, да раз-
говарамо као људи...

РИСТА ЛЕДЕНКО: Поштовање, гос’н судац! Прођи ме се, 
муда ћу ти откинути! А теби ћу, курвештијо, још 
једно рећи... то твоје љупко лице... На шта ћеш ли-
чити за који час? 

РАДОЈКА: Ма немој? Па шта! Умрећу с осмехом на ус-
нама јер знам да сам узбуђивала младиће и да им 
се дизао на мене! А ти, пиздо људска?

СУДИЈА: Ледени, госпођо – кад вас лепо молим, хајде-
мо унутра! Уживајмо у овом дану...

РАДОЈКА: Хајдемо. Можда ће нешто стварно да нас сје-
бе. Дај да уживамо. Док се може.

РИСТА ЛЕДЕНКО: Мене ћете да навучете на танак лед?

СОНГ 8 – РАДОЈКА

Мој Леденко, моје смиље
чај ртањски вазда пије.
Мој Леденко, травка смисла,
Погледом ока буљавога
горчину мог живота блажи!
Кад не пије, најбољи је.
А кад пије спасавај се.
Он је супер лик,
верност само псећу тражи
И где да те премлати.
Нема тај снаге.
Пости.
Једе неко корење.
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9. СцЕНА

  КАфАНА

РАДОЈКА: За који си мој толико љубоморан, пашче једно!

СУДИЈА: Да те питам, онако, професионално: Имаш не-
ки конкретан доказ за прељубу?

РИСТА ЛЕДЕНКО: А за који се ауто онако дрмао?

СУДИЈА: Па рекох ли ти да сам га детаљно прегледао.

РАДОЈКА: Јесте, јесте, до детаља, прописно... ‘Ајд да по-
пијемо нешто, ти и ја, душице... И судија...

СУДИЈА (Звони му мобилни.): Да... Па шта?... Мртве пти-
це падају?!... Јесу л’ чавке ил су претпоставке? Ма, 
добро, бре... ‘Ајд, ‘ајд... видимо се... ако се видимо... 
Ваљда нека стока потровала птице...

пЕСНИК: Ма, ко јебе птице, важно да је наша жутовољка 
жива и здрава...

РАДОЈКА: Да се попије нешто, птичице моје божје... И 
попа.

БАРБАРА: И песник.

пЕСНИК: И госпођа Американка.

СУДИЈА: Наша жутовољка! Наше лепо средство инфор-
мисања, наш слободни медиј!

РИС: А ја?

пОп: Ти? И ти, али опрезно!

СУДИЈА: Живели!

 (И тако почну да пију сумануто, само Риста забу-
шава, тобож се налива, а пије воду.)

РАДОЈКА: Живео, свињо љубоморна!

РИСТА ЛЕДЕНКО: Живела, крмачице моја облапорна!

РАДОЈКА: Једи говна, мајмуне!

РИСТА ЛЕДЕНКО: Марш у пичку материну... ал те во-
лим, мајку ти јебем!

РИС: Нека живи љубав, а све остало нека ђаво носи!

СУДИЈА: Дај нам овде још мешаног пића за пет-шест 
особа!

пОп: И нешто за мезе! За седам-осам, за деведесет осам, 
особа. Ала лоче овај твој.

РАДОЈКА: А не уме. Усвињи се зачас.

СУДИЈА: ‘Ајде да га напијемо.

РАДОЈКА: ‘Ајде! Живео, курајберу мој!

РИСТА ЛЕДЕНКО: Живела ти мени, радоснице моја!

СУДИЈА: Живео Ледени, Леки!

пОп: Дај нам боже овако, сваки дан!

БАРБАРА: Живели! Нек се памти дан кад је свет нестао!

пЕСНИК: Живела тама вечна и мрак!

СУДИЈА: Ако крепамо, бар да крепамо пијани!

РАДОЈКА: Не могу то више да трпим. Где год одем, он 
види потенцијалну превару. Једном сам ишла у 
Бољевац да ми зубар метне пломбу. Ударио у дре-
ку – друго се ту пломбира, каже!

СУДИЈА: И да ти метне пломбу на њу, ја бих је зубима 
покидао. Гле, Риста заспао...

 (Жестоко се доватавају.)

РАДОЈКА: Само нека спава... Прекјуче, одем на сахра-
ну у Шарбановац, оптужио ме да сам с вама, одмах 
након заупокојене литије, села у ваш...

пОп: Ауди шест.

СУДИЈА: Па је л’ јеси?

РАДОЈКА: Па нисам, али не искључујем солуцију.

пОп: Ако је то божја воља. И да Риста не сазна, да се 
не нервира...

РАДОЈКА: Даћу, оче, биће то мој прилог за обнову ка-
пелице...

пОп: Благодарим, ћери...

РИСТА ЛЕДЕНКО (До тада, тобоже, спава за шанком и 
у сну мумла, нагло се пробуди...): Е па, дакле, тако, 
браћо и сестре! Курве и курвари! Сад ћу да вас ис-
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пломбирам, мајке вам га! Свако са сваким, је л’? Е, 
сад ћу ја мало да тртим!

 (Почиње шорка. Не зна се ко кога макља, али Риста 
бије најубедљивије.)

 – Ајаој!

 – Оде ми нос!

 – Ти кучко!

 – Морону болесни!

 – Дођи попо, брадицу ти твоју!

 – Не дај ме!

 – Не по стомаку!

 (Богме, доби по носу судија, а Радојка по лабрњи, поп 
се извуче без рана јер је шмугнуо кад је туча почела, 
Рис се завукао испод шанка да заштити стомак.)

СОНГ 9 – заједнички

о слепи умови, о замрачени интелекти...
премлати их бећар један
живе страсти:
мало срџбе, мало љубави,
мало љубоморе, мало мржње и презира
па да радост буде већа,
да не досади једноличност њена – мора мало бола!
ово је друштво рођено за комедију!
безбрижни и разуздани типови
један учен, други лаковеран,
један уљуђен, други сировина...
један православац вајни, други безбожник
ово је друштво за бесмртну комедију:
онај који се подругује и онај коме се подругује муж
ала их премлати бећар један
најјаднији и најневинији муж

10. СцЕНА

     КАфАНА

пЕСНИК: Умало нас не поби све, дивљак! Нема у овој 
земљи закона кад може да те бије лечени алкос.

СУДИЈА: Дохватићу ја њега.

БАРБАРА: Одакле му само снага, таквом кржљавцу.

РАДОЈКА: Ртањски чај, сестро.

БАРБАРА: И ти живиш с тим лудаком? Трпиш да те бије!?

РАДОЈКА: Ма, не! Он ме бије само кад је пијан. Иначе, 
диван. Не знам шта му би данас.

СУДИЈА: Стварно. Без повода. Шта смо му криви?

пЕСНИК: Ти, стварно, судија, имаш дара. Умеш да сло-
жиш причу.

РАДОЈКА: Не знам чиме смо га изазвали.

пЕСНИК: Не, заиста. Ми се копчамо на леђа! Па, из 
авиона се види шта вас двоје радите...

СУДИЈА: Имаш ти доказ за то што тврдиш?

пЕСНИК: Повлачим исказ, моментално!

РАДОЈКА: Не мораш да повлачиш реч! Нека, нек сви 
знају! Јесам са судијом. И са другима, пре. Нећу 
да кријем.

СУДИЈА: И са другима... пре?

РАДОЈКА: И после ћу. Шта си мислио, гос’н судац? Да ти 
будем верна? Да нећеш можда љубав? Дохватио се 
пилетине, па не пушта. Ма немој. Тек ћу да дајем.

пЕСНИК: Ако буде прилике!

БАРБАРА: Ако нас не смлави!

РАДОЈКА: Биће, биће! Живеће овај народ! 

 (Долази поп...)

пОп: Шта? Напила се веселница, па се окуражила...
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РАДОЈКА: Немате ви појма шта сам ја преживела: ба-
тине, увреде, понижења. А за који андрак? За мрт-
вокура, који није кадар ни дете да спакује... Хоћу 
да рађам. Хоћу да имам децу, бре! Да ме вуку за су-
књу. Да сваки дан мој има неки разлог. Да стрепим, 
да плачем, да се радујем, с њима. Сваки дан. Нека 
ме испију сву, нек ме разоре, нек нестанем! Њима 
живот да дам. Тако да трајем!

РИС: Прираштај становништва је битан. Чињеница.

пОп: Е, одатле ми дођи, сине. Србију ће уништити бе-
ла куга. А не та велика звезда.

РАДОЈКА: Бела куга?

пОп: Срби изумиру, а Арнаути се коте.

БАРБАРА: Кажите ми то! У камеру!

пОп: Ево шта ћу да ти ја кажем, несрећо! (Истргне јој 
камеру и тресне о под.) Ево! И ево! ‘Ајд сад јављај 
истину о нама коме хоћеш!

БАРБАРА: Ужасни сте. Србију ће уништити Срби као 
што сте ви.

пЕСНИК: Чему уопште ова кавга, кад ионако данас нес-
таје свет? Оче, није вам ово требало...

пОп: Ово се не може слушати!

 (Изађе.)

пЕСНИК: Попови лопови! Осладило им се да мажњавају 
лову где стигну, да терају црне лимузине, да јебу, 
да... годишње се број становника смањи за тридесет 
хиљада! Значи, нестане један Бор.

СУДИЈА: А нико никог не јебе. Кажем ја, ствар је у кур-
цу. Пишам се на овај свет.

 (Изађе.)

БАРБАРА: Гле, њих двојица, изађоше опет заједно.

РИС: Ах! Нека иде ко с ким хоће и куд хоће! Пијте, 
браћо! Сад је за пиће право време!

СОНГ 11 – БАРБАРА

Срби као Срби
Срби оштри Срби тупи
Срби мудри Срби глупи
Срби као небески Срби као подземни
Срби импотентни, Срби препотентни
Срби у кревету, Срби у ормару
Србин до Србина
Турчин до Турчина
Срби као ратници, Срби као миротворци
Србин пијан Србин трезан
Србин слободан Србин везан

11. СцЕНА

     КЛУпИцА пОКРАЈ КАпЕЛИцЕ

 Поп, Светлана.

 (Након што јој је с божјим благословом утерао ђа-
вола да смири њен пакао...)

СВЕТЛАНА: Јебем ти живот. Ви нисте поп, него један од 
јахача апокалипсе!

пОп: Е, сад више нећеш трчати полугола по пољу...

СВЕТЛАНА: Тако се осећам најслободније. Тако се осећам 
као једно с природом... А шта ако се догоди да за-
трудним, шта онда?

пОп: Мислиш на зло, пре него што те је зло снашло! 
Има стотину начина да се то реши. А и да се не ре-
ши – опет добро за државу!

СВЕТЛАНА: Патриотски, оче, нема шта.

пОп: Мора се, ћери, помоћи овој Србији која изумире.
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12. СцЕНА

     пОљАНЧЕ КРАЈ КАпЕЛИцЕ

СВЕТЛАНА (Пева.)
 Ћути песмо, даље не говори,
 нека брзи Тимок о нама жубори...

 (Претрчи неглижирана пољем. Опази је Опаки су-
дија, али не препозна.)

СУДИЈА: Јој, мајчице, мила моја, каква ли је оно кара-
конџула...

 (Светлана нестаје у магли, нестаје и песма.)

13. СцЕНА

     КАфАНА

СУДИЈА: Дај нешто опако оштро!

РИС: Шта би?

СУДИЈА: Још сам у шоку и не знам како да објасним 
оно што сам видео.

пЕСНИК: Ванземаљци?

СУДИЈА: Женска прилика виша од два метра. Полуго-
ла. Лебдела је двадесетак центиметара од земље и 
пружала руке према мени...

пЕСНИК: А, без увреде, шта си ти одјутрос све пио?

БАРБАРА: Ала сте убледели!

СУДИЈА: Сад ћу да се најебем мајке шефу полиције. 
Мора да поднесе кривичну пријаву против особе 
која плаши грађане.

пЕСНИК: А онако, добра риба?

СУДИЈА: То је утвара. Можда и сама мама Падури.

РИС: Оде ти далеко, пријатељу, ово није влашки крај.

пЕСНИК: Највише што мож’ да се нађе у овим крајеви-
ма то је Чучук Стана. И дух жене Војислава Илића 
Млађег хоће да прошета понекад. Сретао сам је на 
гробљу. Она кривовирка...

РИС: Она што је згрешила с неким типом, па је песник 
уцмекао...

СУДИЈА: А сви мисле песници танане душице. Убице, бре!

 (Улази Светлана, судијина жена.)

СВЕТЛАНА: Ко је убица?

СУДИЈА: Јебеш ми матер, ако ово није...

СВЕТЛАНА: Шта је? Што си збуњен? Што псује наш 
Опаки судија?

СУДИЈА: Не. Ништа... а где си ти, госпођо моја?

СВЕТЛАНА: Прво, ја сам своја, а не твоја.

СУДИЈА: А друго?

СВЕТЛАНА: Решила сам да се посветим Богу. А ти – на-
стави слободно своју шнајдерску романсу.

СУДИЈА: Посветила се, у добри час! А кучка си ти, знаш. 
Ништа друго до кучка...

СВЕТЛАНА: Кучка ти матер!

РИС: Људи, немојте да се свађате сада! По мом сату, 
већ би морало да се деси.

пЕСНИК: Код мене за 2 минута и 43 секунде.

РИС: Не. Не иде ти добро.

БАРБАРА: Па, добро, зна ли ико колико је сати? И кад 
ће да се деси.

пЕСНИК: Нема шта да се деси. Рокне. Само јарка љуби-
часта светлост.

РИС: А онда поплава. И збогом дико! А где нестадоше 
ови наши пријатељи?

СВЕТЛАНА: ‘Ајде да се помолимо драгом Богу за спас. 
(Сви ћуте.) Људи, зар ви стварно не верујете у Бога?
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пЕСНИК: Ни смак света нас не може изненадити.

БАРБАРА: Можда се одлаже због лоших временских 
услова.

СВЕТЛАНА: Не види се прст пред оком у по бела дана. 
Можда баш тако почиње?

пЕСНИК: Да извидимо ситуацију, Барбара?

БАРБАРА: Хајдемо!

 (Излазе.)

СВЕТЛАНА: Знате где ћете... Чудан свет. Дај пиће за це-
лу кафану!

РИС: Одма стиже. Ајаоооој...

 (Пресавија се сав, од јаких болова.)

СВЕТЛАНА: Шта би, човече?

РИС: Лекара, молим вас...

СВЕТЛАНА: Где? Сад? Куда...

СУДИЈА: Е, сад га засра!

 (Излази.)

СВЕТЛАНА: Куда ћеш, помози!

СУДИЈА: Жене имају другачију и позамашнију справу 
за рађање, па ми мука да их слушам кад се дерњају! 
Што је превише, превише!

СВЕТЛАНА: Скоте! Мајко мила, шта сам доживела!

 (Тешком муком, тетурајући се, вуче Риса...)

СОНГ 12 – СВЕТЛАНА

Мајко мила, шта сам доживела!
мислиш да сам слепа
да не видим којој куји идеш
кога ти волиш
љубави моја
ја ћу теби

исто оно што ти мени
зар нисам тако лепа
знај шта ти велим
... иди њој...
нека буде што мора да буде
Шта доживех мајко моја....

14. СцЕНА

     пОљАНЧЕ КРАЈ КАпЕЛИцЕ

БАРБАРА: Да ли си ти нормалан?

пЕСНИК: Апсолутно.

БАРБАРА: Склањај руке с мене. Овде, такорећи на гробу. 
Усред дана...

пЕСНИК: То није гроб, само споменик неком Солунцу. 
И нигде дана, све магла притисла.

БАРБАРА: Престани! Страх ме...

пЕСНИК: То је само споменик неком нашем претку. 
Обичан камен.

БАРБАРА: Пали те то? А? Чист некрофил, јеботе!

пЕСНИК: Могу рећи да сам се у гробљу формирао, и 
као личност, и као песник.

БАРБАРА: Види се. Формирана комплетна будала.

пЕСНИК: Пронашао сам неке неопходне чињенице 
које ми касније нису дале да тематски побегнем од 
гробља, иако сам то много пута хтео.

БАРБАРА: Па остани у гробљу, цркни!

пЕСНИК: И моју прву љубав, песникињу Милицу, водио 
сам на гробље, у поноћ, да јој читам своју поезију.

БАРБАРА: Прођи ме се, несрећо!
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пЕСНИК: Ма, само мало да се поиграмо...

БАРБАРА: Марш, скоте мушки! Ја тражим, жену. Иди-
оте! Зар не примећујеш?

пЕСНИК: Стварно, не. Палила си ме. Мислио сам да 
желиш.

БАРБАРА: Кретенчино! Смучили сте ми се. За цео живот. 
Овде, у раној младости. Нисам ни осамнаест има-
ла. Наставник општетехничког. Писао ми песме... 
Животиња... нека бабетина из Планинице пробала 
да ме очисти... завршила сам у болници... сепса... 
једва сам преживела... гади ми се цео мушки род 
и семе ваше!

пЕСНИК (Хоће да је загрли, помиритељски.): Извини, 
заиста...

БАРБАРА: И отишла сам у Америку. Мислила сам да 
сам нашла жену, особу која је дала нови смисао 
мом животу. Али она је хтела да има дете. Страсно 
је то желела. Нисам могла ово да јој испричам, да 
јесам, можда би све било другачије. И само је јед-
ног дана нестала.

пЕСНИК (Фолирантски.): Дивна си. Могу ли да те пољу-
бим?

 (Песник насрће на Барбару, она се опире. У том батр-
гању оборе надгробни споменик, који падне Барбари 
на ногу. Она врисне... Судија дотрчи...)

СУДИЈА: Ту сте нашли да се парите, стоко неопевана! 
Дедин споменик сте срушили! Ништа вам свето није!

пЕСНИК: Не знам шта ме задржава да не сиђем и ле-
мам те док се не срушиш, магарче досадни и пијан-
дуро једна!

СУДИЈА: Дођи, ако смеш! Плагијатору!

 (Они утрчавају у кафану. Он за њима, па ти извади 
пиштољ...)

СОНГ 14.

мој бог је случај
случај је господар света
случај управља светом
баш ме брига
да ли је то врлина или грех
певам свет какав јесте

15. СцЕНА 

     КАфАНА

 (Барбара и Песник упадају у кафану. Судија улеће за 
њима.)

БАРБАРА: Изгинућемо!

пЕСНИК: Побиће нас болесник!

пОп: Браћо, сестре! Срби!

СУДИЈА: Стока! Трте се пред дединим спомеником. По-
бићу говна! Он уклети песник?! Уклета перверзна 
кретенчина! А тек она – жена се бави истраживач-
ким новинарством? Бави се истраживањем курче-
ве работе.

БАРБАРА: Зовите полицију!

 (Снажна детонација. Сви попадају на под. Ужасна 
тутњава, ватра, дим – крици, јауци... Кад се дим 
разиђе...)

РАДОЈКА: Одосмо! Збогом, лепи свете!

БАРБАРА: Зар тако изгледа катаклизма?

СУДИЈА: Усраћу се.

 (Излеће напоље.)

пОп: Свети Петре, ево нас!
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 (Утрчава Риста Леденко. Витла ножем.)

РИСТА ЛЕДЕНКО: Убићу се! И са попом си се ваћари-
ла! Убићу се!

пЕСНИК: Ух, што си оригиналан. Сад си нашō да се 
убијеш пред смрт!

пОп: Не будали, Ледени...

РАДОЈКА: Нека. Нек се убије. Живинче љубоморно!

 (Улази судија, засран сав...)

пЕСНИК: Гле! Судија! Удешен кō за врбицу.

СУДИЈА: Једи говна! Оче! Твој ауди шест. Прц! Бум!

пОп: Зар се смак света свео на то да се смакне мој џип. 
Боже, опрости, али ти си тешка...

РИСТА ЛЕДЕНКО: То ти је само опомена, оче! Убићу се!!! 
Убићу се! Убићу се!

пЕСНИК: Аман, умукни, билмезу!

 (И све се, одједном, утиша.)

РАДОЈКА: Народе, уме ли неко да ми каже: јесмо ли то 
ми преживели смак света?

БАРБАРА: Замка за лакомислене, жено! Ништа се није 
десило. НАСА лепо објашњава..

пЕСНИК: Преживели преживари, него шта. Неуништи-
ви, несаломиви, ненадјебиви. То смо ми!

пОп: Само Бог, сведржитељ одређује трајање.

РИСТА ЛЕДЕНКО: Аха.

СУДИЈА: Јебе ме ова тишина. 

 (А онда судији зазвони мобилни телефон. Одједном 
вриска, радост, лудило, повици: Лебац ти! Опа! Ре-
кох ли ја! Ма да! Све је то зајебанција! Е, тек сад 
ћу да се кецам! А до мало пре,сви усрани, а! Набијем 
вам предсказање! Дај да се лоче! Итд.)

 Тише мало, бре! Стоко! Да, кажи... да... Охо, свака 
част! Људи, девојчица! Једно детенце мало! Браво!

БАРБАРА: Детенце? Шта се овде догађа?

пОп: Шта, курац, шта се догађа. Рис се породио... Гос’н 
судац, макните се. Много заударате.

СУДИЈА: Светлана... ало... ало... шта прекида... Чујеш 
ме! Светлана, да... Поздрави га и кажи му: “Љубав 
је најважнија, а све друго нека ђаво носи”. Тако.

БАРБАРА: Дакле, Христина! Она је! Да ли је могуће? 
Шта си то урадила...

пЕСНИК: Лудо све... Ништа не разумем.

СУДИЈА: Поздрав од преживелих... Ма, не брини, не 
јурим курве. Лочемо у част новорођених! Људи! 
Светлана јавља, на Ртњу се породио шести мушка-
рац на планети! Па кажи да Ртањ није чудо! Срећа 
Рисова да је постō мајка, иначе бих га сад тако ис-
преплављивао.

БАРБАРА: Земљо, отвори се... Христина, овде...

СУДИЈА: Да! Христина. Укапирала?

пЕСНИК: Христина?

БАРБАРА: Да. Христина Големановић из Планинице. 
Општина Бољевац... Кучка!

пЕСНИК: Јеботе, Христина – Рис... Какви смо ми идиоти.

РАДОЈКА: Јеби ме, ако ишта разумем... детенце...

РИСТА ЛЕДЕНКО: Не цмиздри.

СУДИЈА: Та ће девојчица сада живети срећно као жеље-
но и вољено дете. Зар то није довољно? Зар је било 
боље да се уопште не роди или да је роди несрећна 
жена која се осећа као мушкарац? А не може то да 
буде јер, у курац, разни душебрижници сматрају 
да, ако се родила као жена, као жена мора и да ум-
ре? Е, па не мора.

БАРБАРА: То је она! Није могла да обузда мушкарца у 
свом телу. Волела ме, али и бежала од мене.

СУДИЈА: Наравно, лепо моје средство информисања! 
Видиш како ти све знаш! И онда решила једног да-
на, “а, у курац красни, све! Бићу мушко”. Проме-
нила пол, а задржала оне женске органе.
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БАРБАРА: Волела је децу, да. Ја сам их мрзела. И мр-
зим! Мрзим потомство, сам тај чин ми је одвратан.

РАДОЈКА: Мрзи децу! Идиоткиња, цркла дабогда!

РИСТА ЛЕДЕНКО: Не мешај се!

пОп: Себична лезбача.

БАРБАРА: Јесам, оче. И не кријем. Деца су мали мон-
струми.

СУДИЈА: Прошла је пакао, бог те јебō!

пОп: Не лај, сине некрштени!

СУДИЈА: Називали је наказом. Добијала претње смрћу.

пОп: И то у Америци!

БАРБАРА: Чекајте, и ви овде, овакви, такву сте је при-
хватили?

СУДИЈА: Нормално! Е, моје лепо средство информи-
сања! Ми смо то знали од првог дана, али чували 
смо нашу Христину. Она је моја најбоља другари-
ца из разреда. Чак смо се мало и забављали. У пр-
вом основне.

БАРБАРА: Је л’ да? И попа?

пОп: Ја сам је крстио. Сад, јеби га, да шарам по књизи 
рођених... Људско је биће, друго је небитно.

СУДИЈА: Кад земља може да промени пол, што не би 
могао човек.

пЕСНИК: Дакле, цела ова травестија, са фарсичним 
елементима...

СУДИЈА: Ртањ је чудо.

БАРБАРА: Мала су чудеса природе према чудесима што 
може човек да направи.

пОп: Да се заштити човек и невино људско биће. Не 
разумеш ти, сине, шта је човек.

СУДИЈА: Човек је Бог.

пОп: Не лај, прекрсти се.

Сонг – финални

Кажу да се ближи крај,
Зато се пењи Ртњу светом
еј кварљиви људски створе
Пењ’ се горе у врхове!
Тамо горе спас ти нађи!
Тамо горе мир ти нађи!
Тамо горе себе нађи!
Ка Ртањском Шиљку, хајде!
Крени, ој Србине, ој блентави!
Цео живот о вечности сниваш сан!
Искористи овај богомдани дан
вечним светлом обасјан!

КРАЈ
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