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Н ајављујући последњу свеску “Сцене” у 2018. го-
дини, осећам нескривено задовољство будући 
да је редакција успела да одржи планирани кон-

тинуитет излажења и да је, убеђен сам, избором тема, 
саговорника, сарадника, успоставила висок квалита-
тивни ниво часописа који се не чита само у Србији. Та 
чињеница свакако је важна и мотивишућа, а управо на 
почетку рада ове редакције прокламовани континуитет 
и квалитет допринео је значајном присуству “Сцене” 
у театарском животу Србије и региона. 

У складу с тим нови број, четврти у овој години, 
најављујемо као један од кључних у раду редакције, јер 
њиме се јасно дефинишу концепт и настојања онога 
што желимо да пренесемо културној, нарочито позо-
ришној јавности. 

Нови број отвара драмско дело Доре Делбјанко Ка-
да је стао свијет, занимљиве ауторке, замашног опу са, 
и посебно интригантног става према савременим жи-
вотним токовима (проблемима и њиховој релативиза-
цији) у нашој свакодневици. Ово дело, осим занимљиве 
језичке фактуре, препоручује и један надреалистички 
проседе који је прилично редак у драмском писању.

Централни блок посвећен је недавно завршеном 
Битефу; о позоришним догађајима у Београду током 
септембра пише Александар Милосављевић у тексту 
“У обешчовеченом и обездуховљеном свету”, док Ма-
ша Сеничић свој текст посвећује једном од најзначај-
нијих пратећих програма Битеф фестивала, намењених 
младима – Битеф полифонији. У тексту “Гробовима се 
не аплаудира” Драгана Вилотић анализира елементе 
сценског дизајна у представама одиграним на Битефу. 

Историјска “Сцена” у текстовима Исидоре Попо-
вић, Ненада Предојевића, Зорана Максимовића и Ми-
лене Лесковац бави се архивском грађом о Српском на-
родном позоришту и осврће се на 150 година постојања 
Народног позоришта Београд кроз документарни текст 
легендарног Јована Ђорђевића. Марина Миливојевић 
Мађарев анализира Маску Милоша Црњанског пово-
дом стогодишњице од њеног штампања, а поводом 120 
година од рођења нашег знаменитог сликара Милана 
Коњовића о његовом доприносу и учешћу у позоришту 
пишу Милана Квас, Чедомир Јаничић, Синиша Кова-
чевић и Миливоје Млађеновић. 

У сегменту “Теоријска сцена” издвајам истражи-
вање Воја Лучића “Учешће грађана у позоришном жи-
воту локалне заједнице”, јер у питању је текст аутора 
дубоко инкорпорираног у позоришну праксу Књажев-
ско-српског театра у Крагујевцу.

Редакција “Сцене” није заборавила грандиозан 
допринос глумца и педагога Предрага Ејдуса српском 
и регионалном театру, па неколико страница посвећује 
недавно преминулом барду овдашњег глумишта, као 
и прерано преминулом драматичару Горану Стефа-
новском.

Ту су и сталне рубрике Образовање, рецензије 
књига, прегледи фестивала, догађаји... 

У одељку “Нова драма” објављујемо текст Јелене 
Кајго Илда Гершнер.

УЗ НОВИ БРОЈ



ДОРА ДЕЛБЈАНКО (Dora Delbianco)

Савремени светски драматичари

Дебора Делбјанко
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Р ођена у Пули 1980. Дипломирала драматургију на Академији драм-
ске умјетности Загреб (2005) и добила статус самосталне уметнице. 
Од 2012. је драматургиња Сатиричког казалишта “Керемпух” Загреб.
Ауторка десет драма: Кад је стао свијет, Пасивни отпор, Одрон, Епи-

таф (објављен у “Сцени” бр. 3/2006), Мотел Мрак, Диригент, Дон Жуан, 
Проклети не иду на Бали, Рупа, Тко се боји страха још.

Као драматург сарађивала је с ХРТ-ом, РТЛ-ом те с Драмским про-
грамом Хрватскога радија. У позоришту је као драматург радила на пред-
ставама Слушкиње Ж. Женеа (“Гавела” Загреб, р. Дамир Златар Фрај), Бо-
жанска глад према роману Славенке Дракулић (Театар ИТД Загреб, р. Д. 
Златар Фрај), Трамвај звани жеља Т. Вилијамса (СНГ Марибор, р. Д. Златар 
Фрај), Одисеј Горана Стефановског (међународна копродукција, р. Алек-
сандар Поповски). 

За позориште “Мерлин” адаптирала приповетку Иване Брлић Мажу-
ранић Како је Потјех тражио истину која је изведена преко 200 пута. 

Од 2012. у Сатиричком казалишту “Керемпух” ради на представама 
Госпођа министарка Б. Нушића (р. Оливер Фрљић), Свећеникова дјеца М. 
Матишића (р. Марио Ковач), Код Мартинових (р. Рената Карола Гатица), 
потписује адаптацију за представу Живио Хармс! Чуда постоје Д. Хармса 
(р. А. Поповски), драматург је на представи Јазавац у Керемпуху (р. Оли-
вер Фрљић), Политичко вјенчање Ф. Хаџића (р. Борна Балетић), Маратон-
ци трче почасни круг Д. Ковачевића (р. Ива Милошевић), Змај Евгенија 
Шварца (р. А. Поповски), Један слуга, два господара Рихарда Бина (р. Ви-
то Тауфер), где преводи и адаптира текстове Аудиција (р. Андраш Урбан), 
Самоубица Н. Ердмана (р. Вито Тауфер). Адаптирала текст Тита Строција 
Игра у двоје (р. Саша Броз).

Написала је сценарио за дугометражни филм према истоименом 
роману Сање Полак Дневник Паулине П. (р. Невен Хитрец) те сценарио за 
серију Приче из давнине према животу и делу Иване Брлић-Мажуранић. 

Завршила је четири године едукације из интегративне психотерапије 
(European Association for Integrative Psychotherapy).

Дора Делбјанко



> 8

ЛИкОВИ: 

ПаПа
чОВЈек ИЗ ОРГаНИЗаЦИЈе
маРтИН ГУНек (60)
ПаВЛе, њеГОВ мЛађИ СИН
тОма, СтаРИЈИ СИН
таЈНИЦа
БОГУмИЛ, чешкИ ВеЛеПОСЛаНИк 
маРИНа, тОмИНа СУПРУГа 
ПОмОћНИк 
ПЈеСНИк
БОхУСЛаВ, ПРедСЈедНИк чешке
ОЛеНка, тУжНа дЈеВОЈка 
ИНСПектОР 
ПРВа НОВИНаРка 
дРУГа НОВИНаРка
мИНИСтаР УНУтаРњИх ПОСЛОВа
РаВНатеЉ ПОЛИЦИЈе
тВ ВОдИтеЉИЦа
ЗаСтУПНИЦа еУ ПаРЛамеНта
ПРВИ БеСкУћНИк
дРУГИ БеСкУћНИк
ЛажНИ ГУНек
УНУк 
СтаРИЦа За еУтаНаЗИЈУ
ОСИГУРање
ПОЛИЦаЈЦИ

Дора Делбјанко

кад је стао свијет

За тату.
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ПРВИ чИН

ПРВИ ПРИЗОР

 (Папа излази на говорницу и започиње говор.)

ПаПа: Драги суграђани и суграђанке, становници свије-
та. Обраћам вам се јер је вода већ дошла до грла. 
Ми још засад пливамо колико можемо, али бојим 
се да нас не чека никаква Ноина арка. Зато апели-
рам на вашу помоћ јер друге опције нема. Окрени-
те се једни другима, претражите своје куће, зграде, 
гараже и подруме. Подузмите све потребне мјере, 
само немојте губити вријеме јер га, нажалост, нема-
мо на бацање. Мјесеци постају тједни, дани прелазе 
у сате, а минуте у секунде које су већ прошле. Све 
је више доказа који указују на то да је други живот 
упитна категорија о којој бисмо могли дискутира-
ти да имамо времена. Којег немамо. Зато вас мо-
лим све редом, од Кинеза, Арапа, Нијемаца, Срба, 
Финаца, Данаца, Руса, Американаца, Аустралаца, 
екипе с Гренланда па оних с отока Фуји, Фији, Ха-
ваји, Кариби… 

 (До говорнице излази човјек из организације и преки-
да Папу.)

чОВЈек: Ја се испричавам, морате одмах завршити. ‘Ај-
мо ван. (Одводи га са сцене.)

дРУГИ ПРИЗОР

 (Стан. У њему живе два брата, Тома и Павле, њихов 
отац Мартин и Марина, Томина жена. Одмах уз 
стан је ветеринарска амбуланта у којој Тома ради. 
Видимо Марину и Тому који се нервозно покушавају 
опустити у властитом дневном боравку. Она има 
сталну потребу нешто говорити, а он нема.)

тОма: Јутрос сам израчунао. Је л’ ти знаш да сам ја у 
прошлој години успио смањити потрошњу струје 
за 30 посто и укупно ставио на страну 1.854 куне. 
И 25 еура. 

маРИНа: Тиме се још хвалиш? 

тОма: Ако овако наставим, за три године имат ћу… 

маРИНа (Прекине га.): Укини нам топлу воду и гријање 
па се можеш јавити за подузетника године. Досадно 
ми је, Тома… Све је овдје тако глупо и небитно! Ти 
твоји планови штедње, овај премалени стан... Мо-
рам куцати на врата своје властите купаонице и не 
смијем ходати гола... Јеси разговарао с татом око 
старачког дома? 

тОма: Нисам. 

маРИНа: Обећао си.

тОма: Хоћу, Марина, није ми то баш згодно.

маРИНа: Да, зато што ти то гледаш на криви начин. Те-
би је то као неко понижење, увреда. То су обичне 
чињенице. Он је стар и логично је да иде у старач-
ки дом. Неће ваљда ићи на студентску размјену?! 

тОма: Питат ћу га… 

маРИНа: Немој га питати, него му реци. Још двије го-
дине радит ће као портир. Велепосланство га до-
бро плаћа. То ће бити довољно за дом и основне 
трошкове. А нама остане једна цијела соба за бебу. 

тОма: Љубави, трудна си?

маРИНа: Бит ћу сваки час. 

тОма: Иако бих ја пуно више волио да оде Павле, ако 
мене питаш. 

маРИНа: Сви нека оду, само нека оду. Да сам знала кад 
сам те упознала на оној досадној вечери, како ће 
мој живот изгледати… Ал’ требала сам знати. Ти 
си провео два сата причајући о коњским коликама. 

тОма: Ветеринар сам. 

маРИНа: Знам што си. 

тОма: У ординацији сам до два. Ручамо заједно? 
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маРИНа: Не да ми се кухати.

тОма: Наручит ћемо.

маРИНа: Не да ми се ни јести. Имам масажу у 11, а 
послије се морам купати. 

тОма: Достава је у реду. Јеси ти за Талијане или Кинезе? 

 (У собу нервозно упада Павле.)

ПаВЛе: Ви ништа не чујете? Глухи? Спавате на ушима?!

тОма: Што да чујем? 

ПаВЛе: Телефон… Хало?! Ја морам прекидат свирање 
и скакат док ви лежите…

маРИНа: Нешто разговарамо. 

ПаВЛе: Звали су из велепосланства. Стари јутрос није 
стигао на посао. 

тОма: Можда касни. 

маРИНа: Изгубио се? 

тОма: Такав дан… Ни ја не могу наћи свој стетоскоп. 

маРИНа: То је то. Зато ја говорим за дом, а ви мене 
нећете слушати. Мислим, слушат ћете једног да-
на, али онда ће бити касно. Јер њему је очито већ 
кренуло... Како се зове оно кад све заборављаш?

ПаВЛе: Блажена глупост? 

тОма: Можда је неки застој, судар. Киша је. 

маРИНа: Тома…

тОма: Не могу сад. Имам једну краву. Већ касним. 

 (Он оде, а Марина и Павле се гледају.)

маРИНа: Има краву.

ПаВЛе: Љубоморна си?

маРИНа: Па колико им пажње посвећује, богами јесам. 
А и оно виме… опака конкуренција. 

ПаВЛе: Још не знам све детаље, али... (Павле шапне 
Марини на ухо да је тата јутрос умро.)

маРИНа: Што ти је? Зашто ми то говориш? 

ПаВЛе: Зато што је тако.

маРИНа: Како знаш? Тко ти је јавио? Ти то озбиљно? 

ПаВЛе: Дјелујем ти да се шалим?
маРИНа: Боже мој драги… па како? 
ПаВЛе: А јучер сам викао на њега. 
маРИНа: Чула сам.
ПаВЛе: Он је први започео... Увијек иста срања, стан, 

посао, што би мама рекла да је жива, али нисам 
имао живаца… Онда сам га уловио за рамена и 
протресао… 

маРИНа: Ударио си га? 
ПаВЛе: Ударио? Не, нисам. Само сам рекао… “Стално 

се вучеш по стану и шпијунираш. Остави нас све 
скупа на миру!” 

 (Марина га загрли. Он стави главу у њено крило.)
маРИНа: Ево га. Знала сам. Точно сам знала! Почела 

ме бољети глава. 
ПаВЛе: Добро је док боли. 

маРИНа: Али ти то лажеш, је л’ тако? Само лажеш. Из-
мишљаш? Све, све увијек само да будеш у центру 
пажње. (У паници нагло устане и виче.) Тома! Тата 
ти је умро, Тома… 

тРећИ ПРИЗОР

 (Велепосланство. Уред велепосланика. Тајница и по-
моћник обраћају се велепосланику.) 

таЈНИЦа: Овако је било. Аутобус се преврнуо на мосту. 
Као у романима. 

ПОмОћНИк: Знате онај дио на Савском мосту, гдје су 
радови, а нема никакве ограде… Ја мјесецима го-
ворим мојој Иванки: “Ту ће нетко страдат, жено 
божја!˝ Ал’ брига њу. А брига и све остале. Избори 
су прошли, сад нека буде рупа колико хоћеш. И ево 
страдао наш Мартин. Покој му души. 

ВеЛеПОСЛаНИк: Наш Мартин?! Умро!? Што то гово-
рите?!
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таЈНИЦа: Да! Аутобус се срушио у Саву. Људи су вришта-
ли, плакали, скупило се доста дјеце и пензионера 
и сви су фоткали мобителима. Добили смо доста 
лијепих слика. 

ВеЛеПОСЛаНИк: Сигурни сте да је баш умро?! 

ПОмОћНИк: Је, иако кажу да је потпуно непрепознатљив. 
Смрскан… Син га је ишао идентифицирати, не знам 
како је уопће успио. Сада је овдје. Звали смо га и 
рекли да га желите видјети. 

ВеЛеПОСЛаНИк: Желим га видјети? 

ПОмОћНИк: Мислили смо да ће вам бити лакше… 

таЈНИЦа: Ти возачи, то су убојице! Мој бивши муж је 
возач. Додуше, камиона, ал’ волан је волан. Ди-
шите, велепосланиче, само дишите и мислите на 
нешто зелено...

ВеЛеПОСЛаНИк: Мартин умро… То није истина, то не 
може бити… Како ћу ја ући у ово велепосланство 
без његовог поздрава на улазу? Никад више. Не, 
неће то тако ићи… Ту се морамо радикално поста-
вити. Без компромиса! 

 (Павле куца на врата.)

таЈНИЦа: Напријед. Господин Гунек? 

 (Павле улази.)

ВеЛеПОСЛаНИк (Врисне.): Вратио се? Гдје је?! 

таЈНИЦа: Не Мартин, његов син, онај што свира, про-
палица без посла. Сједните, слободно. (У пролазу 
шапне Павлу.) Само му немојте давати лажне наде. 
Тако ће нам свима бити горе. Идемо, Јурице. Тебе 
чека јавна набава.

 (Тајница и помоћник изађу. Велепосланик је неутје-
шан. Тужно плаче.)

ПаВЛе: Опростите, је л’ све у реду?

ВеЛеПОСЛаНИк: О, Боже… па ви не знате?

ПаВЛе: Што то?!

ВеЛеПОСЛаНИк: Како да вам ово кажем. Нема друге 
него директно. Ваш је отац јутрос умро. Моја сућут. 

ПаВЛе: Мени је отац умро? Па ја знам да је он умро… 
Хвала. За два дана би могао бити спровод па ако сте 
случајно слободни… 

ВеЛеПОСЛаНИк: У сриједу? То неће моћи. 

ПаВЛе: Што неће моћи?

ВеЛеПОСЛаНИк: Не може бити спровод прије комемо-
рације. То је наопако. А комеморацију можемо до-
говорити тек у петак. Да на миру стигну доћи сви 
државници. 

ПаВЛе: Комеморација? За мог тату? 

ВеЛеПОСЛаНИк: Знате како је… Док стигне обавијест у 
Овални уред, протокол, Trump не може стићи прије 
петка ни у лудилу…

ПаВЛе: Trump? Доналд? 

ВеЛеПОСЛаНИк: То је неки проблем? Ви сте били за 
Hilary? 

ПаВЛе: Не, није у томе ствар…

ВеЛеПОСЛаНИк: Доћи ће и Путин, наравно, ако вас рав-
нотежа. На све смо мислили. 

ПаВЛе: Ово је нека скривена камера? 

ВеЛеПОСЛаНИк: Зашто то кажете? 

ПаВЛе: Trump? 

ВеЛеПОСЛаНИк: Он је звао одмах ујутро и у шоку пи-
тао за вашег оца…

ПаВЛе: За мог тату, Мартина Гунека, портира... Оног 
који је увијек носио капицу. 

ВеЛеПОСЛаНИк: Не вријеђајте моју интелигенцију, мла-
ди господине! Ја добро знам тко је био ваш отац, 
што се за вас, чини ми се, не би баш могло рећи. 

ПаВЛе: Боже драги, ваљда знам тко ми је био отац…

ВеЛеПОСЛаНИк (Оштро га прекине.): Не знате ви ништа! 
Тако поштеног и храброг радника ово велепослан-
ство није имало још од Првог свјетског рата! Он је 
мени толико значио да вам ја то не могу ни објас-
нити. Не знам како ћу даље…
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ПаВЛе: Мој тата? 
ВеЛеПОСЛаНИк: Него тко би други!? Моји глупи савјет-

ници?! Моји неписмени гласноговорници?! То је 
човјек који је био осовина еуропске дипломације. 
Његов мир, образовање и ширина били су кључни 
у рјешавању пет задњих дипломатских криза, и то 
не било каквих, него оних иза који је могло бити 
на тисуће мртвих! 

ПаВЛе: Али, он је радио на порти…
ВеЛеПОСЛаНИк: Боже мој, какав сте ви формалист. Ваш 

тата је био битан. Даље не смијем говорити због 
повјерљивости података, али не можете ни зами-
слити колико битан… Утувите си то у главу! 

ПаВЛе: Никада није ништа говорио… 
ВеЛеПОСЛаНИк: Што би говорио? Откривао државне 

тајне? Осим тога, он је био скроман човјек. Толи-
ко ваљда знате? 

ПаВЛе: Знам. Драго ми је што сте га толико цијенили… 
ВеЛеПОСЛаНИк: Комеморација нека онда буде у пе-

так. Спровод идући тједан. Наручит ћемо свјетске 
пјеснике, цвијеће директно из Амстердама. Ваш је 
отац волио тулипане. Говорио је да су лијепи и да 
не миришу. А ако не миришу, значи да никада неће 
ни смрдјети…

ПаВЛе: Ми смо вам сви јако танки с ловом…
ВеЛеПОСЛаНИк: Све то финанцира наша дипломација. 

Не бих збиља о новцу, то није тема разговора. Осим 
тога, да било што треба, мој брат је у самом врху 
чешког политичког Олимпа. Наиме, предсједник је. 

ПаВЛе: Предсједник Чешке? 
ВеЛеПОСЛаНИк: Да, да. Била је нека опција своједобно 

да се и ја кандидирам, али он се тек био развео од 
жене па сам га хтио развеселити и препустио му ту 
част. Осим тога, ја волим Хрватску због јадранске 
обале. Од уже обитељи само сте ви и брат? Томас?

ПаВЛе: Тома. И његова жена Марина. 
ВеЛеПОСЛаНИк: Никада ју није споменуо. Сви ћете 

доћи на комеморацију?

ПаВЛе: Да. Хвала на свему.

ВеЛеПОСЛаНИк: Не морате ми захваљивати. Не радим 
то због вас. (Почиње плакати.)

ПаВЛе: Да ја сад идем или останем?

ВеЛеПОСЛаНИк: Идите и пошаљите моју тајницу. 

четВРтИ ПРИЗОР

 (Стан. Павле, Тома и Марина. Марина се спрема за 
излазак.) 

маРИНа: Како си? 
ПаВЛе: Добро сам. (Она га загрли. Чврсто. Упадне Тома.)

маРИНа: Гдје си ти до сада?! 

тОма: Радио сам. Имао сам операцију. 

ПаВЛе: Операцију?! Чега?

тОма: Ампутирао сам ногу… једној свињи. 

ПаВЛе: Да погодим? Преживјет ће, али само до Божића!

маРИНа: Зашто ју ниси једноставно убио и рекао влас-
ницима да није издржала? Знаш да смо у журби.

тОма: Људи су ју довели да јој помогнем. Зашто бих 
то радио? 

ПаВЛе: Због ручка. Обожавам свињске ножице…

 (Павле и Марина се почну смијати.)

тОма: Драго ми је што вас забављам.

ПаВЛе: Увијек. Бескрајно.

тОма: Тако прикладно, Марина. На данашњи дан. 

маРИНа: У чему је проблем?! Насмијала сам се и то је 
одједном скандал?!

тОма: Тата је прекјучер умро.

маРИНа: Због тога што сам се ја смијала?! Престани 
ми набијати кривњу цијели живот!! Видиш ти то 
Павле, такав је твој брат!

ПаВЛе: Тома, смијали смо се теби, а не тати. 
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маРИНа: Да дигнем косу или да ју спустим? Што из-
гледа тужније? 

тОма: Само се немој тако јако шминкати. Мени онда 
изгледаш јефтино. 

маРИНа: Изгледам јефтино јер јесам јефтина! Ја сам 
Хрелић, човјече! Трећина ветеринарске плаће, то-
лико ја мјесечно коштам!!!

тОма: Нисам мислио јефтино, него вулгарно.

маРИНа: Јој, убит ћу се!!! 

ПаВЛе: Прекините с драмом, молим вас, не желим то 
слушати. Сад ћемо видјети тко је овдје патолошки 
лажљивац, онај Чех или стари. Ако тамо сада дође 
Trump… 

тОма: Јака ствар. 

маРИНа: Ако је он био тако важан, онда можда добије-
мо неке новце…

ПаВЛе: Чисто сумњам. 

тОма: Видјет ћемо.

 (Марина подебља црвени руж.) 

маРИНа: Спремна!

ПетИ ПРИЗОР

 (Комеморација. Сви су овдје. Нема кога нема.)

тОма: Колико људи…

маРИНа: Чекај мало, је л’ оно..?

ПаВЛе: Да. 

маРИНа: Сви су овдје! Како изгледам? 

тОма: Нормално. 

ПаВЛе: Paul McCartney изразио ми је сућут на улазу. 
Једва сам га препознао. Колико он уопће има година? 

таЈНИЦа: Добродошли. Изволите, сједните. Први ред 
је за обитељ. 

маРИНа: Хвала. 

таЈНИЦа: Опростите, само да вас упознам, ово је Јаро-
слав Хуленка, тренутно најтраженији сувремени 
прашки пјесник.

ПаВЛе: Идеш.

маРИНа: Али нема Trumpa! Зашто сте нам рекли да 
долази Trump? 

таЈНИЦа: Долази, слетио је у Загреб, али мало касни. 
Запео је на састанку у Агрокору. Сад ће и велепо-
сланик, он је у својој соби, запео на телефону. 

ПЈеСНИк: Молим вас, сви запели, запели, а мени су 
рекли да ово почиње у 16. Нетко ми је изгледа ла-
гао. Сада је 16 и 15. 

таЈНИЦа: Ужасно ми је жао, али није до нас. Чекају се 
још господин Trump и цар Акихито.

маРИНа: Тко? 

таЈНИЦа: Јапански цар. Не знате га. Јако ријетко до-
лази у Хрватску. 

ПЈеСНИк: Ја имам наступ на отварању банке већ у 17. 
Чешка подружница. Почет ћу читати па тко касни, 
нека се прикључи. Нема више чекања!

 (Пјесник се накашље над говорницом и занесено ре-
цитира стихове на чешком садржаја отприлике: 
“Сад те нема, а неће те бити ни послије. То је тако 
окрутно.” Након чега чита “говор”.)

 Нестао је. Отишао. Напустио нас. Одлетио. Заспао. 
Утихнуо. Оглушио се на позив. Закаснио на идућу 
станицу. Заувијек скинуо чарапе. Одјавио се. Поди-
гао документе. Отказао претплату. Наш покојник. 
Он није био богат, није био лијеп. Није био опте-
рећен естетиком, али није марио ни за ружно. Ни-
су га занимала злоба, завист ни ситна подметања, 
као ни велике организиране пљачке или процеси 
приватизације великих државних фирми. Није био 
симпатичан, још мање антипатичан, али било би 
погрешно закључити да је био апатичан. Ево, рије-
шено! Морам ићи. 
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 (Пјесник одлази, а идући говорник долази до микро-
фона.) 

ГОВОРНИк: Добар дан, господине Путин, госпођо Мер-
кел, царе Акихито, господине Хулек, цијењени др-
жавни дужносници и звијезде из свијета умјетности. 
Cher, Јосипа Лисац, Денис&Денис, Colonija… Да вас 
појединачно набрајам, предуго би трајало. Свима 
осталима се захваљујем на доласку и предлажем 
минуту шутње за нашег Микицу. (Пауза.) 

ПаВЛе: Микицу? 

ГОВОРНИк: Сви који су познавали Микицу у једнаком 
су шоку као ја. Наравно, не вјерујемо да је мртав и 
чекамо да се врати и ушета у ову зграду као свако 
јутро. Ово је сигурно још једна од његових тајних 
операција, које је изводио с таквом елеганцијом и 
дискрецијом по којој је био свјетски познат. Микица 
је дотакнуо живот сваког од нас на кугли земаљској 
и ово није претјеривање. На крају крајева, због то-
га сте сви данас овдје. Ми ћемо можда преживје-
ти ову тугу, али како ће свијет даље функционира-
ти… знате и сами… сад се већ може рећи… бојим 
се оног најгорег. 

 (Помоћник утрчава у дворану, изван себе. Потпуно 
је блијед и у шоку.)

ПОмОћНИк: Јадранка, хитно те требам! Насамо! 

таЈНИЦа (Устане.): Јурице, или сједни или оди ван, ово 
није начин. 

ПОмОћНИк: Испричавам се… Јако је важно. (Тихо, 
Јадранки.) Сад долазим из уреда господина велепо-
сланика и… боже мој, Јадранка, он је мртав! Обје-
шен! За кваку! 

таЈНИЦа: Ајме мени, мајко моја! Не!

ПОмОћНИк: Знам. Страшно. Види, сав се тресем.

ПЈеСНИк: Је л’ он уопће потписао мој уговор? 

таЈНИЦа: Провјерит ћу па вам јавим. Јеси звао хитну?

ПОмОћНИк: Јесам. На путу су овамо. 

маРИНа: Што се догађа? 

таЈНИЦа: Господин велепосланик је пронађен обје-
шен. Мртав. 

тОма: Па зашто?

таЈНИЦа: Не знамо. Тко би га желио убити? 

ПОмОћНИк: Можда се сам, од туге… Ту је његов брат… 
Морамо му рећи. 

ПаВЛе: Идемо ми дома. Ово је све стварно превише…

маРИНа: Ја никуд не идем. Је л’ након овог организи-
рана нека вечерица? 

таЈНИЦа: Да. У Еспланади. 

 (Павле непримјетно оде.)

маРИНа: И смијемо доћи? 

таЈНИЦа: Позвани сте, наравно. Ви сте почасни гости. 
Боже драги, како да му кажем… (Јурици.) Зашто 
си га оставио самог?! Јесам ти рекла да не скидаш 
очи с њега?! 

ПОмОћНИк: То се догодило док сам слао факс. Ужас-
но ми је жао.

маРИНа: А вечера је бесплатна? 

таЈНИЦа: Да! И престаните ме испитивати о вечери, 
управо нам је велепосланик умро! Испричавам се, 
нисам хтјела тако пукнути.

тОма: Предлажем да се одржи комеморација до краја 
и онда објавите вијест. Није добро бркати ствари. 

таЈНИЦа: У реду. Слажем се. То је добар план. 

маРИНа: Гдје је Павле нестао? 

тОма: Немам појма. 

маРИНа: Ти само немој пуно говорити за вечером. Не-
мој давити људе са својим догодовштинама. Ово је 
свјетска класа, нису ти то твоји Бедњанци с кравама. 
Је л’ то јасно? Што ме тако гледаш? Тома?
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шеСтИ ПРИЗОР

 (Стан. Ноћ. Марина се враћа кући, а Павле сједи у 
мраку.) 

ПаВЛе: Три ујутро. Било весело? 

маРИНа: Уплашио си ме, кретену један! Што ту радиш? 

ПаВЛе: Не могу спавати. 

маРИНа: Али Тома спава? 

ПаВЛе: Легао је у поноћ, чим је дошао. Лоше воље. Ка-
же да си заводила неког Јапанца. 

маРИНа: Каквог Јапанца, он нема појма. Човјек је из 
Кореје. Каква ноћ! Ја још увијек не могу доћи к се-
би… Што је био тај ваш тата? James Bond? 

 (Павле ју привуче к себи.)

ПаВЛе: Ти би вриштала да те ја сада угризем?

маРИНа: Не бих. 

ПаВЛе: Не би… Сигурно не би… 

маРИНа: Слушај, Павле, ти знаш колико си ми драг…

ПаВЛе: Знам ја колико сам ти драг. А погледај колико 
си ти мени…

 (Он ју почне љубити, а она се не опире превише. У 
мраку видимо Тому.)

тОма (Накашље се.): Сухо ми је грло, Марина, дај ми 
чашу воде. Кад си се вратила?

 (Они се преплаше и нагло раздвоје.) 

маРИНа: Што је ово?! Сад кад нема тате, ти ћеш ме 
шпијунирати!? 

тОма: Само сам жедан.

маРИНа: Шуњаш се као лопов, добро да те нисам уда-
рила вазом или нечим… То је и опасно, у крајњој 
линији. (Павле одлази.) Камо ти сад идеш? 

ПаВЛе: Лаку ноћ. 

маРИНа: Идем и ја. 

тОма: Марина! 

маРИНа: Да? 

тОма: Чекај ме! 

СедмИ ПРИЗОР

 (Стан. Јутро. Сви су у црнини, управо су се вратили 
са спровода.)

тОма: Не могу вјеровати да га нема. 

ПаВЛе: Било је лијепо… Свидјело би му се. 

маРИНа: Колико је људи дошло… Јесте ви то видјели!? 
Јесмо ми њих требали позвати овамо? 

ПаВЛе: Па било би нормално…

маРИНа: Знам, Павле, па не могу… Гдје? То је пола 
свјетске дипломације… И сви ти богаташи… Ми 
немамо ни један шампањац. 

тОма: Мени цијело вријеме то дјелује ко грешка. Да су 
тати на спровод дошли Путин и Trump? Јебо мај-
ку… мени то не иде у главу. Можда смо их требали 
питати за новце директно. 

ПаВЛе: Какве новце? Требали смо их евентуално нешто 
питати о тати. Али нисам им могао ни прићи од 
осигурања. 

тОма: И хтио сам да ти и ја рашчистимо једну ствар. 
Мени је искрено жао да је тата умро.

ПаВЛе: Ко? Стари?

тОма: Да. 

ПаВЛе: Зашто ми то говориш? 

тОма: Зато што желим да знаш. Важна особа у мом жи-
воту, без обзира што је он више волио тебе. 

ПаВЛе: Мене?

тОма: Да, ја му нисам био баш драг. Стари је волио те 
твоје патничке спике, изигравање жртве и то… Ал’ 
није више битно. А овакав крај је бољи и за њега.
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 Био је стар и болежљив. Ускоро би нешто добио и 
само би се мучио. И на крају би опет умро.

ПаВЛе: Сви на крају умру. 

тОма: То ти кажем.

маРИНа: Људи, имам идеју! 

ПаВЛе: Запослит ћеш се? 

маРИНа: Ти се јављаш?

тОма: Реци идеју?

маРИНа: Еутаназија! 

ПаВЛе: Добра идеја. Ја ћу тебе, ти ћеш мене.

маРИНа: Еутаназија животиња, будало. Тих бесмис-
лених створења с којима људи не знају што би, о 
којима се морају трајно бринути. Морају их шета-
ти кад им се спава, хранити их онда када су и сами 
гладни, бити блиски с њима онда када желе да их 
сви оставе на миру.

тОма: Да убијам животиње које долазе лијечити? И то 
без икаквог правог разлога… 

маРИНа: Без разлога?! Па ако има седам милијарди 
људи, замисли колико има пекинезера… А пси се 
због чипова не могу напустити насред цесте. Раз-
мисли! Био би први у свијету. То је као налазиште 
нафте у властитом дворишту. 

ПаВЛе: Тома ће добити на лоту јер ће убијати кућне 
љубимце? 

маРИНа: Јеси ти свјестан колико је скупо одржавати, 
рецимо, коња?! Пошаљите вашег љубимца на вјеч-
ну ливаду! Од сада је његов живот наша брига! То-
ма, што кажеш? 

тОма: Не знам…

маРИНа: Вјеруј ми, то ће бити рјешење. Треба тести-
рати тржиште. Пробат можеш, то бар није тешко. 

тОма: Само једном? 

маРИНа: Само једном. Први пут. 

тОма: Не знам. Размислит ћу. (Изађе.)

маРИНа: Лоше изгледаш. 

ПаВЛе: Удала си се за идиота који коље пилиће. 

маРИНа: Опет ћемо о томе? 

ПаВЛе: Хоћеш рећи да си сретна? 

маРИНа: Ти си прекинуо са мном, Павле. Ти си нашао 
неког. Ти си ми рекао да ништа међу нама нема 
смисла. 

ПаВЛе: Јасно. И онда је било логично да одмах наста-
виш с братом. У бити, одличан избор. Добра одлу-
ка. Мудра. Честитам. (Гура јој руку међу ноге.) Лије-
па си јутрос. 

маРИНа: Макни се! Зашто ми то радиш?!

ПаВЛе: Што ти радим, Марина? Да не би и мени пред-
ложила еутаназију… 

маРИНа: Што је теби, Павле? 

ПаВЛе: Што је мени?! Не могу више живјети у овом ка-
везу. С вама. Желим бити с тобом, како то не схва-
ћаш... Желим да живимо заједно! Сами!

маРИНа: Слушај ме, Павле, ти се мораш средити. Знаш 
колико те волим и колико си ми драг, али то је све 
било међу нама мало онако… Незрело. 

ПаВЛе: Незрело? 

маРИНа: Па оно. Море, сунце, галебови, а ја имам не-
ке циљеве у животу. 

ПаВЛе: Циљеве? Уу, то је занимљиво… Да чујем?!

маРИНа: Да! Ево, на примјер, мени је јако важно да жи-
вим с човјеком који је с обје ноге на земљи.

ПаВЛе: То сигурно имаш. 

маРИНа: И да зна што жели, да напредује у свему. И 
да ме води на предивна путовања на којима забо-
рављам све о својем животу…

ПаВЛе: Желиш живјети живот који мораш заборавља-
ти на путовањима? 

маРИНа: А како друкчије? 

ПаВЛе: Има друкчије, али ти најприје мораш…
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 (Утрчава Тома.) 

тОма: Убио сам је! Убио! Прва је сређена!! Није уопће 
тако тешко, Марина, имала си право, али ја сам се 
свеједно сав презнојио. Гледам у ту малу овчицу, 
оног тупог погледа… Оне ти нису баш нарочито 
бистре, знаш… Ал’ свеједно је знала да ће умрије-
ти. Знала је, знала. И није јој било драго. 

ПаВЛе: Сутра јањетина? 

тОма: Узео ју је власник, жели јој направити прави 
споменик. Волио ју је јако, али се њихови стилови 
живота нису подударали. 

маРИНа: Је л’ ти платио?

тОма: Све, још сам добио и напојницу!

ПаВЛе: Да, само, за те еутаназије ти није требао ције-
ли факс! 

маРИНа: Није истина, ипак мораш знати анатомију…

тОма: Е па, да наздравимо! Живјели! 

маРИНа: Заборавила сам! Опет су звали из велепослан-
ства. Сутра рано морамо до њих на састанак. Има 
везе са мртвим велепослаником, али то је све што 
су ми рекли. 

ОСмИ ПРИЗОР 

 (Велепосланство. Ту су тајница, велепослаников брат 
Бохуслав и једна дугуљаста млада дама, Оленка. Сви 
су у црнини. Дјевојка стално тихо јеца. Насупрот 
сједе Марина, Тома и Павле. У дну просторије су два 
снагатора из осигурања.) 

таЈНИЦа: Господо, хвала вам што сте дошли. На овом 
састанку инзистирао је господин Хулек, брат нашег 
велепосланика, бог му дао души лако, а иначе као 
што знате – предсједник Чешке. Ови момци су из 
његовог осигурања, не обазирите се на њих. Неће 
вам они ништа. 

маРИНа: Предсједник? Изузетно ми је драго. Марина 
Гунек, ово је мој супруг Тома – лијечник за живо-
тиње и његов млађи брат…

БОхУСЛаВ: Као што вам је познато, мој брат је умро 
под сумњивим околностима.

тОма: Опростите, али зар није закључено да се он убио?

БОхУСЛаВ: Полако. Они само желе да ми тако мислимо.

ПаВЛе: Ја се испричавам, а тко су они? 

БОхУСЛаВ: Доћи ћемо и до тога. Ја сам знао да је мртав 
и прије него су ми јавили јер сам тога дана осјетио 
снажну тупу бол у прсима и затим накратко пао у 
несвијест. Нас двојица смо били јако повезани, ско-
ро патолошки. 

ПаВЛе: Какве везе ми имамо с тим? 

БОхУСЛаВ: Полако, сад долазимо и до тога. (Викне.) 
Оленка! Смири се, не могу мислити од твоје буке! 
(Оленка тужно плаче, а он само одмахне руком.) Ви 
сте од Богумила наслиједили једну дрвену кућицу, 
сва његова плава пословна одијела и 3000 метара 
пољопривредног земљишта код Брна, то је иначе 
наша дједовина. Он је то све оставио господину 
Мартину, али ће то сад привремено бити ваше, си-
лом прилика.

маРИНа: Како то мислите, привремено?

БОхУСЛаВ: Па привремено. Док не пронађемо госпо-
дина Мартина, а онда све иде њему. По том смо 
принципу и саставили уговоре, а ви их, молим вас, 
потпишите.

маРИНа: Опростите, кога да пронађете?

ПаВЛе: Не разумијем….

БОхУСЛаВ (Обраћа се дјевојци.): Смири се, Оленкице… 
Све ће бити у реду. Јесам ти обећао да ћу све рије-
шити? Дијете драго, ово како ти плачеш, то није 
здраво. (Опет њима.) Она је, знате, сада сироче. 
Сама на свијету. 

тОма: То није ваша кћи?
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БОхУСЛаВ: А не, ја немам дјеце. То је кћи јадног Богу-
мила, моја нећакиња.

маРИНа: Погодило ју је самоубојство? Како се каже 
“моја сућут” на чешком? 

тОма: Реците јој да вријеме лијечи све ране. 

маРИНа: Или да може памтити све лијепе тренутке 
које су имали јер је то сад њезин капитал с којим 
иде даље кроз живот...

ПаВЛе: Нека буде сретна што се није дуго мучио.

тОма: Он је сад на неком бољем мјесту.

маРИНа: То дефинитивно! Ми смо звјездана прашина! 

ПаВЛе: Свако зло за неко добро?

тОма: Покопајте га и заборавите. Мртви с мртвима, а 
живи са живима.

БОхУСЛаВ: Не, не, не. Ми требамо конкретно рјешење. 

ПаВЛе: Али ту се ништа више не може. 

БОхУСЛаВ: Боже мој, престаните брбљати! 

ОСИГУРање: Да ми њих ипак удаљимо са састанка?

БОхУСЛаВ: С њима имам састанак! Ако их удаљите, с 
ким да разговарам?! С вама?!

ОСИГУРање: На заповијед!

 (Оленка плаче, сузе рони.) 

тОма: Та је цијела ствар очито јако сложена.

БОхУСЛаВ: Мућните мало главом и сами... Што може 
једна мршава дјевојка наспрам праве, велике, цр-
не смрти? Баш ништа, је л’ тако? Е, сад... оно што 
Оленка не може прихватити и због чега плаче...

таЈНИЦа: И због чега смо вас позвали...

БОхУСЛаВ: Јест нестанак вашег господина оца – Мар-
тина Гунека. 

ПаВЛе: Наш отац није нестао, господине, он је умро. 

БОхУСЛаВ: Неће бити. Ми њега морамо пронаћи под 
сваку цијену. 

маРИНа: Како то мислите? Па био је спровод. 

БОхУмИЛ: У затвореном лијесу. 

тОма: То је због тијела… било је уништено…

БОхУСЛаВ: Његово тијело није нађено. Имају свједоке 
који кажу да су видјели како се, након судара, от-
котрљао директно у Саву. 

ПаВЛе: Али мени су дали његову одјећу, документе, 
крваву капицу… 

БОхУСЛаВ: Наивни сте. Ја сам покренуо истрагу у име 
чешке државе. 

маРИНа: Чекајте, а гдје би онда сада требао бити Мар-
тин? 

таЈНИЦа: У Сави или Дунаву… ако већ није стигао до 
мора. У сваком случају негдје низводно. Није лосос 
да иде узводно, је л’ тако? 

тОма: Значи, ви мислите да је он још жив? А Оленка 
је познавала нашег оца? 

БОхУСЛаВ: Познавала?! Он јој је био више од оца.

таЈНИЦа: Господин Мартин се играо с њом, писао за-
даће, слушао о њеним тужним љубавним прича-
ма, а било их је, вјерујте ми. Ваш отац је знао све 
повјерљиве податке изговорене у овом велепослан-
ству, а кад је дирнуо у осиње гнијездо... 

маРИНа (Прекине ју.): Он је страдао у прометној несрећи. 

БОхУСЛаВ: То је обична пропаганда. Негдје га држе као 
таоца! Али неће се извући. Ја нисам сиромашан...

таЈНИЦа (Весело.): Имају пола Чешке! 

ПаВЛе: Можете ли пријећи на ствар? Ја сам мислио да 
сте ви озбиљан човјек…

БОхУСЛаВ: Захтијеват ћу да се проведе истрага на најви-
шем нивоу. Прочешљат ћемо шуме, ријеке и језера, 
градове и села… Расписат ћемо потјерницу, натје-
рати цијелу земљу да га тражи. А кад га пронађе-
мо, мени ће открити због чега је мој брат убијен, 
а Оленку ће утјешити и она ће тада, надајмо се, 
престати плакати.

ПаВЛе: Идемо одавде. Не могу ово слушати. 
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таЈНИЦа: Не можете само тако. То је протууставно по 
чешким законима. Када предсједник говори… 

маРИНа (Устане.): Врага не можемо! Иначе, ја бих на 
вашем мјесту тој Оленки – два шамара па да видиш 
како би се средила. Ако ми не плачемо, који смо 
му род, не видим које везе има она с тим. Испри-
чавам се. Иначе, драго ми је што сам вас упознала. 

тОма: Сретно с потрагом!

БОхУСЛаВ: То је само врх леденог бријега. 

ПаВЛе: Тата је погинуо прије тједан дана. Имајте ма-
ло милости.

БОхУСЛаВ: Ви сте одустали од човјека само тако. Сра-
мота! Молим вас лијепо, а како може нетко само 
тако нестати и да га више никад нема? Зар вам то 
није сумњиво? 

ПаВЛе: Вама је смрт сумњива? 

БОхУСЛаВ: А вама није? Идите, молим вас, немојте би-
ти наивни, ми смо за све њих ситне рибе…

ПаВЛе: За кога њих? 

БОхУСЛаВ: Што мање знате, боље вам је… 

ПаВЛе: Ви размишљате као политичар… Опростите, 
то су срања…

БОхУСЛаВ: А ви не размишљате уопће! Када предсјед-
ник државе даје налог да се неког, рецимо, при-
слушкује…

тОма: Што с тим? 

БОхУСЛаВ: Како је онда могуће да прислушкују и ње-
га? Тко је дао тај налог, питам ја вас!? Тко?! Тко 
мени ради о глави? Јако сам разочаран овим сас-
танком. Не би ни каменчић подигли да га нађете. 
Ако је његова властита обитељ оваква, како ће тек 
бити у полицији!

 (Оленка јаче зацвили. Бохуслав разговара с њом, али 
она ништа не каже.)

БОхУСЛаВ: Ево ме, душо… Ту сам. Средио сам све, вјеруј 
ми, наћи ће га до краја дана. Немој, Оленкице, то 
ти није здраво… Разбољет ћеш се… О, боже мој…

 (Оленка и даље цвили.)

деВетИ ПРИЗОР 

 (Стан, чује се стално цвиљење. Тома и Марина један 
до другог. Покрај њих је кошарица с псом.)

маРИНа: Спава ми се, немој ме дирати. 

тОма: Требам те нешто.

маРИНа: Желим да од данас спаваш у татиној соби.

тОма: Зашто?

маРИНа: Слободна је, а мени треба мира ноћу. Тако 
сам одлучила и ту нема приговора. Кад дође беба, 
можеш се преселити на кауч.

тОма: Хтио бих бити с тобом, али ако инзистираш.

маРИНа: Инзистирам! 

тОма: У реду. 

маРИНа: Одлично. Пожури, уморна сам. Требаш ме? 

тОма: У вези једног клијента. 

маРИНа: У вези којег? 

тОма: Малтезера. (Отвара кошару и показује јој.): Ви-
ди га. 

маРИНа: Сладак је. Што му је? 

тОма: Мора умријети. 

маРИНа: Болестан је?

тОма: Не, не, напротив. Оставили су га неки људи и 
рекли су да га стварно више не воле. Прво су га ја-
ко вољели и онда је то одједном престало. Кажу да 
су га на све могуће начине покушавали поновно 
завољети, али није им никако успјело. А не желе 
га оставити самог на цести. И нису га хтјели нико-
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ме поклонити јер им је, кажу, неприродно да нетко 
други сад има њиховог пса. 

маРИНа: Али платили су ти.

тОма: То да. Све што сам тражио. А тражио сам, вјеруј 
ми…

маРИНа: Честитам! То си ме требао, да се мало пох-
валиш, је ли? 

тОма: Није то, Марина, него… Ја то не могу учинити… 
Он је потпуно здрав…

маРИНа: Здрав? Па што онда? 

тОма: Па ако је здрав, не смије умријети. 

маРИНа: Ти хоћеш рећи да нитко здрав не умире? Знаш 
да то није истина. 

тОма: Знам. Али свеједно… Млад је, није стар…

маРИНа: Аха, мораш бити стар да би умро… Откад то?

тОма: Цијели живот је пред њим, било би лијепо да га 
проживи.

маРИНа: Можда би било лијепо, али то једноставно није 
тако. Погледај око себе и морат ћеш се сложити. 

тОма: Свеједно. Некако не заслужује то… Погледај га. 

маРИНа: А тко заслужује? Зар постоји живо биће које 
то заслужује? 

тОма: Не. Али постоје нека правила…

маРИНа: Не, Тома, то је све јурећи каос. Кад те окрзне, 
избрише те с лица земље ко да те никад није ни би-
ло. Али то је природно… Уступа се мјесто другом, 
новом животу… Овог човјека нема, ал’ има другог… 
Живот прелази с човјека на човјека као домино. 
Једни легну, други проходају, то је као дисање, из-
мјена плинова… Тако је свеједно да ли је жив овај 
или неки други малтезер.

тОма: Нећу ја то моћи, Марина…

маРИНа: Како су могли људи у рату?! Што сад изво-
диш? Правиш се важан! Ти ниси овдје да доносиш 
одлуке. Људи су се жељели ријешити те животиње 
и они су одлучили… Они су одговорни, а не ти. А 

како би му било и да остане на животу, а да га нит-
ко на овом свијету, али баш нитко, не воли? 

тОма: Не знам. Тешко? 

маРИНа: Тешко, најтеже могуће. То је полагано уми-
рање, сушење срца и гашење бића, али на далеко 
болнији начин. То није нешто за што се треба бо-
рити. Слажеш се са мном? Љубави? 

тОма: Не знам. Збуњен сам.

маРИНа: То је нормално. Ми смо осјећајни људи, ти си 
чак мало патетичан… и теби га је жао. То је лијепо. 
Не мораш то учинити сада, можеш и ујутро… Јутро 
је боље за те ствари, некако је опуштеније. 

тОма: Зашто цвили? Нека престане…

маРИНа: Нешто сања, није важно. Иди сад… Све смо 
си рекли… 

деСетИ ПРИЗОР

 (Стан. Дневна соба. У соби је тридесетак плавих 
одијела која су наслиједили од велепосланика.) 

тОма: Што ћемо ми с тим одијелима? А ниједно није 
мој број. Јеси их ти пробао? 

ПаВЛе: Не носим плава одијела, нисам поштар. Нешто 
је цвилило цијелу ноћ. Нисам ока склопио. Тек око 
шест је престало.

 (Улазе мајстори у стан и почињу фарбати.)

тОма: Да, да, престало је!

ПаВЛе: Што се догађа? 

тОма: Марина је договорила фарбање. Ми частимо.

ПаВЛе: Које фарбање?

тОма: Татине собе. Продали смо намјештај и сад ће 
они ставити тапете. Нећемо ни роза ни плаво, иде-
мо на беж, неутралне варијанте.
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ПаВЛе: О чему причаш? Бацили сте татин намјештај?

тОма: Дај, не драматизирај… Стари кревет, ноћни ор-
марић, труло дрво. То купиш на Њушкалу све зајед-
но за сто куна. 

ПаВЛе: Зашто сте га онда продавали?

тОма: Добили смо бољу цијену.

ПаВЛе: А гдје сам ја у цијелој причи?

тОма: Ту си…

ПаВЛе: Кад сте ме мислили обавијестити?

тОма: Што, хоћеш дио новаца? Могу разговарати с 
Марином, али ми смо већ купили креветић… Не 
вјерујем да се може вратити?

ПаВЛе: Хоћу дио новаца, да. Марина је трудна?

тОма: Није још, али бит ће ускоро. Уз дужно пошто-
вање, ти живиш у нашем стану и не плаћаш режије. 

 (Павлу зазвони мобител.) 

ПаВЛе: Зову неки непознати бројеви од ране зоре. Овај 
је већ кренуо с том потрагом. 

тОма: Знам, и мене су звали. 

ПаВЛе: Мислим, човјек погине, а ти чешки манипула-
тори од тога направе свој проблем. 

тОма: Наводно су видјели тату негдје на Дунаву и та-
ман кад су га Срби хтјели легитимирати, он оде за 
Бугарску… 

ПаВЛе: Тату су видјели!? Да се брчка по Дунаву? Пред-
сједник си скупља бодове за будућу кандидатуру… 
А она Оленка… ескорт која цвили за 50 куна днев-
но и кифлицу. 

 (Тома оде, а након неколико секунди улази непозна-
ти човјек у одијелу.)

ИНСПектОР: Опростите, било је отворено…

тОма: Добар дан! Изволите! Ви сте за паркете? 

ИНСПектОР: Нисам.

тОма: Електричар?

ИНСПектОР: Не.

тОма: За радијатор? 

ИНСПектОР: Инспектор Радовић, требају ми господа То-
ма Гунек и Павле Гунек. Или барем један од двојице.

ПаВЛе: Зашто? 

ИНСПектОР: Не тиче се никог, осим њих. 

ЈедаНаеСтИ ПРИЗОР

 (У кухињи су Марина, Павле и инспектор.)

ИНСПектОР: Опростите ми што сам овако отворен и што 
сам упао, али ја не спавам већ тједан дана. Знам да 
пребрзо говорим, али то је од живаца…

маРИНа: Јесте за кавицу?

ИНСПектОР: Како да не, госпођо! И за двије! И да ли 
случајно имате неки Normabel у својој кућној апо-
текици? Xelex? Био бих јако захвалан. 

маРИНа: Имамо све што вам падне напамет! Мој муж 
је доктор!

ИНСПектОР: Па то је красно! 

ПаВЛе: Што се догодило? 

ИНСПектОР: Господине, мени ће срце стати, мени је тлак 
300, мени вам се накачио на врат један психопат 
са својом неком фуфом и не пушта ме на миру… 
Можете мислити, предсједник Чешке нема другог 
посла него прогањати овдје у Хрватској мене и моју 
полицијску управу! Они очито живе у благостању 
кад им је једина преокупација пронаћи вашег оца! 
Вјерујте ми, мени је сваки људски живот једнако 
битан, ал’ некако ми је најбитнији мој властити. А 
тај чешки садист не зна једну реченицу изговорити, 
а да мени не пријети отказом! То је постало стрес-
но, господо моја… Имам аритмије! Знам, ја стварно 
нисам неки најбољи инспектор на кугли земаљској, 
али зар ме због тога треба убити?! 
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 (Марина доноси ковчежић с таблетама.)

маРИНа: Изволите! Узмите си и за касније, слободно! 

ПаВЛе: Значи, човјек вам је баш сјео на кичму?

ИНСПектОР: Да, сјео?! Скочио! Гледајте, немојте ме 
криво схватити, ја сам сигуран да је тај ваш отац 
био једна непоновљива људска прича, али свијет не 
функционира тако! Ја сам њему јасно рекао: “Бра-
те мили, без обзира на то био ти предсједник или 
не – ми не можемо зауставити живот у Хрватској!” 

маРИНа: А он то жели?!

ИНСПектОР: Наравно! Већ смо зауставили сав жељез-
нички и поморски промет од овог понедјељка. Алар-
мирали Србе и Бугаре. Направили све што смо мог-
ли! Само, човјек је мегаломан! Он би хтио исушити 
ријеке! И да се овај случај разријеши за два тједна… 
Па људи моји драги, ја нисам ни један случај у жи-
воту ријешио за мање од шест мјесеци… Гдје тога 
има?! Па да ја ишта ваљам, зар бих уопће радио у 
нашој државној служби?! Опростите, а колико је 
ваш отац имао година?!

ПаВЛе: 60. 

ИНСПектОР: Ето видите. Скоро па пензионер, за Хрват-
ску то збиља није велики губитак… чак је и плус. Не 
мислим ништа негативно, наравно.

ПаВЛе: Наравно.

ИНСПектОР: Ноћна мора! Озбиљно вам кажем, ја се 
бавим мишљу да дам отказ и одселим заувијек на 
Мрежницу! И још само једно да рашчистимо… Јес-
те ли ви ангажирали тог предсједника Чешке или 
је он сам дошао? 

маРИНа: Ми с тим немамо никакве везе.

ИНСПектОР: Какав је ваш став у вези те смијешне пот-
раге?

ПаВЛе: То су идиоти! Наш тата је мртав, ја то стално 
понављам, не разумијем што се догађа…

ИНСПектОР: Разумно, тако је. А је л’ вама баш јако фа-
ли ваш отац?

ПаВЛе: Какво је то питање?

маРИНа: Дубоке су то емоције. 

ИНСПектОР: Апсолутно! Али нису сигурно дубље од 
Саве, Драве, Дунава, Купе, Коране и тако даље… 
Разумијете ли ме? 

маРИНа: Како не.

ИНСПектОР: Видим ја, овдје имам посла с нормалним 
људима који савршено јасно схваћају да је живот 
живот, а смрт смрт и да ту нема Бога који то може 
средити, је л’ тако!?

маРИНа: Тако је, него како друкчије?

ИНСПектОР: А ако не може драги Бог, како бих онда мо-
гао ја?! Ја немам ни допунско здравствено! Хвала 
на овим таблетама, пуно ми је боље. 

 (У собу упадају Бохуслав, Оленка и двојица из осигу-
рања. Двојица придржавају Оленку да не падне. Она 
и даље само плаче.)

ИНСПектОР: Ево га! Опет он! Реците му да ме остави 
на миру! 

БОхУСЛаВ: Спори сте! Побринут ћу се да добијете от-
каз и ви и ваша влада! 

ИНСПектОР: Добро, господине Бохуслав, па је л’ ви зна-
те једну реченицу изговорити а да мени не дате от-
каз?! Гдје да ја нађем тог господина Гунека кад га 
нема?! Умро је и готово!

БОхУСЛаВ: Тишина! Игнорант! Дно дна! Ја се испри-
чавам, госпођо, довео сам Оленку к вама јер ми је 
госпођа тајница у велепосланству рекла да нас је 
најавила и да сте рекли да је у реду да дођемо.

маРИНа: Наравно да је у реду. Она и даље плаче?

БОхУСЛаВ: Видите и сами. То је сад већ најдуље пла-
кање које је икад забиљежено у повијести туге. Сад 
жели да јој покажете његове фотографије, најдраже 
предмете, можда да јој дарујете неки његов шал…
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ПаВЛе: Средит ћемо то, Марина ће вам донијети.

БОхУСЛаВ: Одите ви с њом дечки. Не може сама ни 
ходати. 

маРИНа: Идемо… (Изађу.)

БОхУСЛаВ: Кад се сјетим колико је живота било само 
у њезином малом прсту, а сад све нестало због ове 
будале! (Удари инспектора по глави.) Како вам није 
неугодно што сте тако глуп и неспособан!?

ИНСПектОР: Гледајте…

БОхУСЛаВ: Шутите већ једном! Ту пијете каву умјесто 
да чешљате Јадранско море! 

ИНСПектОР: Чешљамо, човјече, немојте бити такви да 
си не дате ништа доказати! Сви моји људи су моби-
лизирани и раде 24 сата! Ја сам и сам на рубу смр-
ти! Сад ме мало смирила таблета коју сам узео, ал’ 
иначе сам потпуно изван себе, морате ми вјеровати!

БОхУСЛаВ (погледа ковчежић.): Узет ћу и ја једну! За-
право, двије! Теже је мени с вама него вама са са-
мима собом, је л’ тако?!

ПаВЛе: Желите воде? 

БОхУСЛаВ: Јако љубазно, хвала.

 (Павле му дода чашу воде. Он је искапи и почне се гу-
шити.)

БОхУСЛаВ: Има ли у таблетама пеницилина или сезама?

ПаВЛе: Жао ми је, то збиља не знам. Идем по свог бра-
та… Он ће то знати. Тома! Тома! 

БОхУСЛаВ: Не… Значи дјелују и преко ваше полиције… 
Знао сам... Ситне рибе! 

 (Бохуслав падне мртав.)

ИНСПектОР: Чекајте да видимо пулс… Дакле, ово је 
сад службена обавијест. Даме и господо, убили сте 
предсједника Чешке. Хвала Богу! Ја се испричавам, 
ово је трагедија!

маРИНа: Што се догађа? 

ПаВЛе: Дао сам му воде и само је пао. 

маРИНа: Од воде? 

ИНСПектОР: Узео је и таблетице.
тОма: Које?
ИНСПектОР: Не бих знао.
тОма: Само од једних се ово могло догодити. Тко је от-

варао мој ковчежић?
маРИНа: Ја, због Normabela. Инспектор ме молио.
ИНСПектОР: Боже мој, боже мој, боже мој…
ПаВЛе: Зашто имаш дома тако јаки отров?!
тОма: Немам дома, него у ординацији. Ја то дајем коњи-

ма! Тко је мислио да ћете то дати људима уз каву?!
ПаВЛе: Нисмо ништа дали, сам је узео. Инспекторе, 

видјели сте!
ИНСПектОР: Лако за мене, у Хрватској нећете имати 

проблема, ал’ Чеси...
тОма: Је л’ био омиљен?
ИНСПектОР: Овакав досадан, тешко. Ал’ то не мијења 

на ствар…
маРИНа: Што ћемо с Оленком?
ПаВЛе: Назови тајницу у велепосланство. Нетко ће је 

ваљда одвести до Прага. 
маРИНа: Она је из Брна.
ПаВЛе: Како год. Идем до ње, пробат ћу јој рећи што 

се догодило. 

дВаНаеСтИ ПРИЗОР

 (Павле прилази Оленки.)
ПаВЛе: Оленка...
 (Она само плаче.)
ПаВЛе: Знам да не желиш разговарати, али имам ло-

ше вијести.
ОЛеНка: Немој ми рећи, не желим знати. 

ПаВЛе: Слушај ме... Твој стриц Бохуслав... Узео је табле-
ту...
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ОЛеНка: Нема више ни њега, је л’ тако? 

ПаВЛе: Жао ми је.

ОЛеНка: Један по један одлазе.

ПаВЛе: Грозно. Живот је тако…

ОЛеНка: Откуд ти знаш што је живот? 

ПаВЛе: Имаш право. Је л’ ти мој тата нешто икада спо-
мињао?

ОЛеНка: Што? 

ПаВЛе: Нешто? О било чему? О томе зашто га сви то-
лико траже….

ОЛеНка: Не. Већином смо разговарали о мени. Гово-
рио је да не смијем вјеровати будалама.

ПаВЛе: А ти си им вјеровала?

ОЛеНка: Слаба сам на њих.

ПаВЛе: Долазе доктори. И полиција. Морат ћеш дати 
изјаву. Послије те могу отпратити до велепосланства. 

ОЛеНка: Само ако можеш остати заувијек.

ПаВЛе: Заувијек?

ОЛеНка: Да.

ПаВЛе: Тебе није страх тог заувијек?

ОЛеНка: Да, али ја сам иначе таква. Имам анксиозни 
поремећај. Свега ме страх.

ПаВЛе: Лијепа си.

ОЛеНка: Лијепе су ти тужне жене?

ПаВЛе: Ти си ми лијепа.

ОЛеНка: Ал’ нећу никад бити с тобом. Ти би ме одмах 
заборавио. 

ПаВЛе: Да, то вјеројатно не би била добра идеја.

ОЛеНка: Зашто? Имаш цуру?

ПаВЛе: Немам.

ОЛеНка: Једино ако желиш побјећи са мном?

ПаВЛе: То не могу. Волим неког...

ОЛеНка: Пољуби ме. Да престанем мислити на смрт. 

 (Љубе се.)

тРИНаеСтИ ПРИЗОР

 (Павле улази у дневни боравак, ту је Марина. Баца 
се на њега, грли га.)

маРИНа: Хвала богу, не могу више бити сама. 

ПаВЛе: А Оленка? 

маРИНа: Отишла је.

ПаВЛе: Није рекла камо?

ОЛеНка: Не. Само је рекла да те поздравим. И оста-
вила је мејл.

ПаВЛе: Заспао сам.

маРИНа: Сви су отишли, хвала богу. Преспавао си тро-
сатно полицијско испитивање. Коначно могу оп-
рати стан. Сад је све друкчије. Нисмо овдје никад 
имали леш. 

ПаВЛе: Ако не рачунаш клијенте... Гдје је Тома?

маРИНа: На терену. Што год то значило. Долази тек 
ујутро. Буди са мном, ужасно ме страх.

ПаВЛе: Немам за то живаца. 

маРИНа: Молим? 

ПаВЛе: Опрости, уморан сам. 

маРИНа: Само лези покрај мене. Не могу се смирити... 
Овдје лези, молим те... и пјеват ћемо. 

ПаВЛе: Пјевати?

маРИНа: У мозгу не може бити активиран центар за 
страх док пјеваш. 

ПаВЛе: Али мене није страх. 

маРИНа: Лези, дођи.

ПаВЛе: Не наређуј ми, Марина! За то имаш другог брата. 

 (Павле оде, а Марина тихо почиње пјевати неку дјечју 
успаванку.)
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четРНаеСтИ ПРИЗОР

 (Тома улази у стан. Узбуђено дрхће. Сав је крвав.)

тОма: Марина! Марина!! (Он дотетура до ормарића с 
алкохолом и отвара виски па пије из боце. Руке му 
се тресу па пролијева.) Марина! Зовем те! Гдје си 
више, глупачо једна…

маРИНа: Ту сам. Гдје бих била? Раније си готов с послом? 

тОма: Нисам рекао кад ћу бити готов… Дођи, Мари-
на... Морамо прославити. Био сам тамо! На терену 
сам био… Дали су ми право оружје!

маРИНа: Дали су ти пиштољ?

тОма: Какав пиштољ! Пушку су ми дали! Само мени у 
руке! Знаш како велику пушку… Једва сам је носио, с 
двије руке. Убио сам га… То је она врста метака која 
путује по тијелу и онда изнутра разара све огране. 

маРИНа: Нисам могла спавати цијелу ноћ. Само сам 
пјевала.

тОма: Да, да… Они претворе ткиво у обичну кашу. И 
нема ти спаса! То је муниција без логике, непред-
видива, луда…

маРИНа: Је л’ ти знаш уопће што се јучер догодило? 

тОма: Какве везе има што се јучер догодило?! Причам 
ти о себи, а тебе то не занима!?! Зашто? Зашто те 
ја не занимам!?!

маРИНа: Цијели дан гледам дневник. Чешка се дигла 
на ноге. Узбуна, пријете ратом и стално врте наша 
имена и слике. Кажу да се то морало догодило и 
да се планирало мјесецима раније. Више не знам 
што да мислим, а човјек је умро ту, у нашем стану...

тОма: Марина, ти не разумијеш… Ово на мојим рука-
ма је права, слана, густа крв… Ја сам га убио скроз 
сам! Тог великог, огромног слона! Успио сам! Бје-
жао је, млатарао сурлом, гледао ме оним сивим, 
досадним очима, буљио у мене и онда – цап! Метак 
међу кљове! Ухватио сам га!! Није му било спаса. 

маРИНа: У кавезу у зоолошком врту. 

тОма: Сад кад овако кажеш звучи као да је лако. 

маРИНа: Па није баш као да си у џунгли…

тОма: Никад ниси задовољна. Хтјела си да убијам жи-
вотиње, ти си то предложила, је л’ тако?! Хвалила 
си ме кад сам убио малтезера, а сад кад сам убио 
слона, ником ништа?!

маРИНа: Свака част. Браво. Хура.

тОма: Да, да… Је л’ знаш ти колико је ветеринара ово 
одбило?! Није им пало на памет да убијају у зоо-
лошком. Тај слон је често лоше расположен! Мо-
же те једним потезом сравнити са земљом. Само да 
знаш, то је херојски чин, ући у његов кавез! 

маРИНа: Стави си то у ЦВ. 

тОма: Нормално да хоћу. Идући мјесец убијам лава 
јер немају новаца за одржавање, онда иде мрки 
медвјед јер су се забуном родила два, а успут еду-
цирам и шире групе бизнисмена који желе пуцати 
поподне, након радног времена јер их то опушта. 
Замишљају да пуцају у своје надређене и то сми-
рује њихов тлак. А има пуно националних паркова 
гдје су те животиње још увијек слободне. Има пуно 
простора за напредак. Спојио сам се с једном мес-
ницом којој ћу дистрибуирати месо зебри, коња и 
ових мало егзотичнијих животиња. Одлучио сам, 
од данас само узлазно! 

маРИНа: Као лосос…

тОма: Све то радим за нас!

маРИНа: Добро. 

тОма: Добро. Ти си, значи, рекла – добро. 

маРИНа: Што да кажем?! Вау, Тома, како си велик и 
јак. Нитко није као ти. 

тОма: Ти си ми рекла да ово радим!!!

маРИНа: Јесам да радиш, а не да вјерујеш како је то 
нешто генијално. 

тОма: Ништа те не разумијем. 
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 (Улази Павле.)

маРИНа: Наравно да не разумијеш. 

тОма: Јер сам глуп?! Ја сам глуп?! То хоћеш рећи? 
Глуп, глуп, глуп!!

ПаВЛе: Тко је глуп? 

тОма: Павле, извадио сам срце слону. Желе га проучи-
ти на институту. Још је куцало. 

ПаВЛе: Озбиљно? То је баш храбро. То не може сватко.

тОма: Је л’ тако? Ето видиш. То јој ја цијело вријеме 
објашњавам. Она мисли да сам ја небитан! Хвала 
ти пуно, то си баш лијепо рекао. Озбиљно, хвала 
ти, Павле. 

ПаВЛе: Нема на чему.

маРИНа: Идеш некамо? 

ПаВЛе: Идем до полиције. Морам дати још једну изјаву. 

маРИНа: Искључила сам телефоне. 

ПаВЛе: Требам те, Марина. 

тОма: Зашто ју требаш? То је моја жена, моја!!! Разу-
мијеш!? Зашто ми то радите? Ја то више нећу моћи 
издржати... 

маРИНа: Опери се.

тОма: Идем… Али то није у реду. Нећу то допустити! 
Је л’ јасно?! Све се види... све се то види... (Излази.)

маРИНа: Њему није добро. Бојим се. Само трчи около 
с тим ножем… 

ПаВЛе: Не занима ме он. Хоћеш да ти и ја отпутујемо? 

маРИНа: Како то мислиш?

ПаВЛе: На излет у топлице. Знаш како мислим! Да оде-
мо, побјегнемо… Не могу се више претварати, шу-
тјети, чекати да оде из стана… Дођи…

маРИНа: Не, Павле… Не... Видјет ће нас...

ПаВЛе: Нека гледа. И ја вас гледам по цијеле дане па 
тко ме пита…

 (Љубе се.)

ПетНаеСтИ ПРИЗОР

 (Двије новинарке пред камерама; директно јављање 
је у тијеку.)

ПРВа: Тестинг – тестинг.

дРУГа: У етеру смо. Хура! 

ПРВа: Доиста, хура, драги гледатељи. Можемо слобод-
но сви заједно рећи “хура што смо живи”! Јер има 
много људи управо у овом тренутку који ту рече-
ницу не могу изговорити…

дРУГа: А један од њих је вијест свих данашњих свјет-
ских новина. Да, тако је… За све оне који још нису 
чули – убијен је предсједник Чешке. 

ПРВа: И то управо у нашој домовини чије се име данас 
појавило у свим новинама и на свим порталима, а 
што ће засигурно позитивно утјецати на јачу видљи-
вост наше земље на кугли земаљској и омогућити 
ове године једну ултра успјешну туристичку сезону. 

дРУГа: Што потврђује да народ није био луд кад је из-
мислио ону пословицу: “Свако зло за неко добро.” 

ПРВа: Стоп! Изрежи ово задње, испада да је добро што 
је умро. 

дРУГа: Молим? 

ПРВа: Ти стварно ниси нормална. 

дРУГа: Ја? Ти си прва почела с туристичком сезоном. 

ПРВа: Знам, ал’ то су чињенице, а ово што ти радиш 
је наслађивање. Отвараш шампањац над његовим 
лешом. 

дРУГа: Што ја радим? Понови! 

ПРВа: Чула си ти мене. 

дРУГа: Понови… Ај’ реци још једном ако смијеш…

ПРВа: Иде даље! Тишина, снима се! Чешки предсјед-
ник погинуо је у потрази за Гунеком. Из поузданих 
извора сазнајемо да су му задње ријечи биле сезам 
и пеницилин.
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дРУГа: Стручни мултидисциплинарни тим који је об-
радио те податке вјерује како се ради о шифрама. 

ПРВа: И, наравно, о планираном убојству. Сад је то већ 
низ сличних догађаја. Убијен је чешки велепосла-
ник, а прије тога нестао је портир Мартин Гунек. 
Ови људи имају очито нешто заједничко. Даме и 
господо – знали су превише. 

дРУГа: У тијеку је потрага за Гунеком чије би свједо-
чење бацило толико потребно свјетло на овај црни 
низ догађаја.

ПРВа: Готово! 

дРУГа: Мислим да смо биле добре. 

ПРВа: Ма немам појма. Пуше вјетар, сјебао ми је сву 
косу.

дРУГа: Није, баш ти је супер било. Лудо ти изгледа кад 
је рашчупано. 

ПРВа: Чекај, је л’ ми рашчупано или ми је добро? 

дРУГа: Не знам… Откуд знам?! Пусти ме на миру… 

шеСНаеСтИ ПРИЗОР

 (Министарство унутарњих послова. Опскурна со-
бица. Министар, инспектор и равнатељ полиције.) 

мИНИСтаР: Улази унутра, брзо! Закључај врата! Сјед-
ните! Устаните! Касните! 

ИНСПектОР: Знам, министре, испричавам се. Mea culpa...

РаВНатеЉ ПОЛИЦИЈе: Шути! Ко ти је допустио да го-
вориш?! Јесам рекао, пред министром само ја от-
варам уста! Опрости, пријатељу, кад радим с луђа-
цима! Лет изнад оног гнијезда, јебеш ми све. Зами-
сли ти, молим те, само, на што смо ми у полицији 
спали. Ова будала јутрос јавља да касни на посао 
јер није прешалтао сат на љетно вријеме… И шта 
сад?! Шта?! Шта да му радим?! Да му ломим ноге 

и руке?! Нормално, суспендирао сам га одмах, ал’ 
мени је то мало. Ја бих таквима одмах јебо мајку 
српску па нек виде…

мИНИСтаР: Национализам и шовинизам у министар-
ству!?! Хоћете да вас избацим исте секунде? 

ИНСПектОР: Па своји смо, ми то онако интимно.

мИНИСтаР: Тко је овај идиот?

ИНСПектОР: Инспектор Радовић, на располагању. 

РаВНатеЉ ПОЛИЦИЈе: Опрости, ја сам мислио да то ми 
онако пријатељски разговарамо… Јеби га, испало 
је мало грубо. Sorry. 

мИНИСтаР: Ти ниси при себи, Гулета… ово су службе-
не просторије. Интимно се разговара у подруму, у 
лифту, у сауни и свугдје гдје не хватају мреже при-
слушних апарата. То знају и дјеца на грани. Разу-
мијеш или не разумијеш? 

РаВНатеЉ ПОЛИЦИЈе: Разумијем, нисам малоуман. 

мИНИСтаР: Одлично. Ако ниси малоуман, онда ћеш си 
можда моћи утувити у ту своју главу да ти и ја нис-
мо пријатељи и сто пут сам ти рекао да више нис-
мо на “ти”. То што смо прије десет година једном 
ишли заједно на брзи течај енглеског, то ти не даје 
право да ми се обраћаш ко да смо овце пасли, је л’ 
то сад ријешено?! 

РаВНатеЉ: Стварно нема потребе за прањем мозга, 
Арделићу.

мИНИСтаР: Стоп! Никакав Арделић! Ја сам за тебе госпо-
дин министар, је л’ то јасно или летиш из полиције?! 

РаВНатеЉ: На заповијед! Примљено на знање! Ви сте 
господин министар, а ја сам равнатељ полиције. 

мИНИСтаР: У одласку.

РаВНатеЉ: На заповијед! Како то мислите, у одласку? 

ИНСПектОР: Суспендирани сте.

РаВНатеЉ: А зашто? 

мИНИСтаР: Ти имаш право само на једно питање!!! На 
једно једино!
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РаВНатеЉ: А које је то?

мИНИСтаР: Које је то?! Стварно ме то питаш?! Онако, 
најнормалније? Предсједник Чешке је убијен у Хр-
ватској, усред бијела дана, у стану пропалог вете-
ринара. Несретни случај, ми кажемо и затварамо 
тему. Али екипа у Прагу то доживљава доста озбиљ-
но па почиње прича о државном удару који је извр-
шен од стране Хрвата у договору с Американцима. 

ИНСПектОР: Не мисле ваљда баш то? 

мИНИСтаР: Гдје ви живите?! У инкубатору?! Па истог 
дана су затворили зграду велепосланства и објавили 
прекид свих дипломатских односа између Хрватске 
и Чешке. Уз њих су одмах стали Мађари, Румуњи, 
Срби и Словенци. 

РаВНатеЉ: Опростите…. ако смијем прекинут…

мИНИСтаР: Не смијеш!

ИНСПектОР: Словенци. Зашто ме то не чуди. 

мИНИСтаР: Тишина!

РаВНатеЉ: Ал’ хоћу само питат… ако није проблем…

мИНИСтаР: Реци више!

РаВНатеЉ: На које си то питање… пардон, на које сте 
то питање мислили кад си реко раније да имам пра-
во… знаш оно.

мИНИСтаР: Чешка је објавила опћу опасност. Они мисле 
да је ово само дио велике слагалице. Када се про-
нађе тај нестали, тада ће се и разјаснити несретна 
смрт два чешка брата, предсједника и оног другог. 
Дакле, једино питање је… Гдје је Мартин Гунек?!

ИНСПектОР: Знам ја. Господин је, наводно, умро. 

мИНИСтаР: Да, наравно! Не да нам се радити па ћемо 
рећи да је човјек умро. 

РаВНатеЉ: Није тако, Арделићу… Стварно је страдао 
у прометној несрећи. 

мИНИСтаР: Па ви сте дебили!! Хоћете да и мене најуре?! 
Сада, док овдје разговарамо, Чешка је већ блоки-
рала жељезнички и поморски промет због детаљ-

не потраге. И неће се покренути док се не пронађе 
Мартин Гунек. 

ИНСПектОР: Како су уопће дошли до његовог имена? 

мИНИСтаР: Преко неке Оленке Хулек. 

ИНСПектОР: Како преко ње? Па она само сједи и плаче?

мИНИСтаР: Тако ћу и ја завршити! Је л’ вама јасно у 
каквој смо ситуацији!? Еуропа сваки дан губи ми-
лијуне еура због ваше далматинске фјаке. 

ИНСПектОР: Пардон, ја сам из Мостара. 

мИНИСтаР: Имате 24 сата да га пронађете, иначе лети-
те на цесту! Обојица! Нећу ја своја муда на ражањ 
за вас стављати.

ИНСПектОР: Океј.

мИНИСтаР: Идиоти једни!

РаВНатеЉ: На заповијед, господине министре! 

СедамНаеСтИ ПРИЗОР

 (Тајница и помоћник стоје на цести с неколико ве-
ликих кутија у које су запакиране њихове уредске 
ствари. Гледају у фотографију.)

таЈНИЦа: Сјећаш се? 

ПОмОћНИк: Мој први домјенак у велепосланству. При-
мање оних чешких алпиниста. 

таЈНИЦа: И господин Богумил… Срце. Овдје изгледа 
као да ће живјети сто година. 

ПОмОћНИк: Мислиш да ће ускоро опет отворити ве-
лепосланство? 

таЈНИЦа: У Хрватској? Не вјерујем. 

ПОмОћНИк: Не знам што да радим.

таЈНИЦа: Ја сам аплицирала код Швицараца, ту у цен-
тру. Они се сигурно неће уплест у та срања. 
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ПОмОћНИк: Сад су блокиране и границе. Све ће тако 
стајати док се не нађе Гунек. 

таЈНИЦа: Да сам ја нестала, не би ме тражили ни до 
Вараждина. 

ПОмОћНИк: Расписали су тјералице у свим земљама и 
дијелит ће огромне награде. 

таЈНИЦа: Да! Чеси нуде 100.000 еура, Талијани 20.000, 
Французи дају бесплатан посјет Дизниленду, а Сло-
венци тједан дана на Бледу. Овиси у којој га држа-
ви пронађу. 

ПОмОћНИк: 100.000 еура. Чеси баш воле бацати паре.

таЈНИЦа: Ма они сад мисле да је он неки шпијун и да 
је то траг који ће разријешити убојства велепосла-
ника и предсједника. 

ПОмОћНИк: Ја мислим да се Богумил сам објесио.

таЈНИЦа: Размисли, Јурице. Јеси ти видио те наше ква-
ке горе? А и он ништа није сам обављао у животу. 
Увијек је нетко други морао радити за њега.

ПОмОћНИк: Причај ми о томе. Ма немам појма. Еј, могу 
ја спавати код тебе? Некако ми је дана грозно дома. 

таЈНИЦа: Можеш. Али само ако ти будеш носио све 
ове кутије. 

ОСамНаеСтИ ПРИЗОР

 (Новинарка и један ћелави господин разговарају на 
цести.)

НОВИНаРка: Драги гледатељи, јављамо се директно из 
славне Kärtnerstrasse у Бечу гдје је данас врло сун-
чано и без вјетра. Но, осим времена, изврсне су и 
вијести! Господин с моје лијеве стране рано јутрос, 
док је трчао уз Дунав, видио је, ни више ни мање, не-
го Мартина Гунека. Како знате да је то био баш он? 

ћеЛаВИ: Знам по фотографијама из медија.

НОВИНаРка: Па то је уистину невјеројатно! Што је ра-
дио? 

ћеЛаВИ: Ходао је уз ријеку. Није трчао. 

НОВИНаРка: Јесте ли стекли дојам да не жели бити 
пронађен? 

ћеЛаВИ: Он је цијело вријеме окретао главу на другу 
страну и правио се да разговара на мобител с неким.

НОВИНаРка: А ви сте? 

ћеЛаВИ: Gustav Zimmerman. 

НОВИНаРка: Јесте ли успјели поразговарати с њим. 

ћеЛаВИ: Јесам. 

НОВИНаРка: Јесте! О боже мој! Па је л’ рекао зашто је 
побјегао? 

ћеЛаВИ: Не, није. Рекао је само “петнаест до девет”. 

НОВИНаРка: Петнаест до девет!? То је сигурно нека 
шифра, драги гледатељи. 

ћеЛаВИ: Питао сам га колико је сати. 

НОВИНаРка: И одмах сте позвали полицију?

ћеЛаВИ: Јесам. 

НОВИНаРка: Знамо да је у Аустрији награда за прона-
лазак Мартина Гунека накит по избору у Булгари 
трговини. Да ли ћете тај накит носити или га ми-
слите продати? 

ћеЛаВИ: То је приватно питање и суздржат ћу се од 
одговора, немојте се љутити. 

НОВИНаРка: Наравно. У сваком случају, ви сте херој 
дана! Господине Zimmerman – насмијешите се за 
наше гледатеље у лијепој нашој. Овдје гледајте…
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деВетНаеСтИ ПРИЗОР

 (Поновно стан.)

тОма: Види ово… Марина је добила у граду… (Показује 
мајице и шалицу с натписом “Гдје је Мартин Гунек?”)

ПаВЛе: Која свињарија. 

тОма: Звали су ме данас из туристичке агенције за ко-
ментар. Најтраженије еуропско путовање је аран-
жман “Потражи Гунека”. Као, ако га нађеш, рефун-
дира ти се сав новац за смјештај и путовање. Нај-
више иду Кинези.

ПаВЛе: Зашто нас не оставе на миру…

тОма: А онај у Аустрији којег су нашли, испало је да 
није имао ногу. Лажна узбуна. Чеси мисле да ми за-
ташкавамо информације. Повукли су из продаје сву 
пиву. Лако за пиво, сад раде на томе да се обустави 
и плин. Знаш што ћу ти рећи, ја све више вјерујем 
да је он жив. 

ПаВЛе: Молим?!

тОма: Постоји могућност. Зашто не. Можда стварно 
нисмо покопали тату.

ПаВЛе: О чему ти причаш? 

тОма: Уосталом, други ћемо тједан направити ексху-
мацију па ћемо видјети црно на бијело како стоје 
ствари. 

ПаВЛе: Што ћете направити? Тко? 

тОма: Полиција. 

ПаВЛе: Аха, значи циркус се наставља. То ће се дого-
дити само преко мене мртвог. 

тОма: Ти им не требаш. Ја сам већ потписао. То је до-
вољно. 

ПаВЛе: Што си потписао!? 

тОма: Желим знати истину!

ПаВЛе: Што се теби догодило? Ти си постао монструм, 
чудовиште! Пристао си на све… А зашто? За госто-
вање у “Хрватској уживо”? 

тОма: Како знаш? Код њих сам баш овог тједна. Ми-
слим, траже нас обојицу, ако ти желиш доћи... 

ПаВЛе: Ти то озбиљно? 

тОма: Не, наравно. Већ сам им рекао да си спријечен. 

ПаВЛе: Одлично. 

тОма: И морам те питати. Једноставно морам. Јер је 
важно да знам. Јако је важно.

ПаВЛе: Реци… Чему тај увод?

тОма: Рећи ћу. Хтио сам те питати. Ти и Марина? 

ПаВЛе: Марина и ја што? 

тОма: Знаш што. 

ПаВЛе: Не знам. Што? 

тОма: Знам да је нешто било међу вама некада. То 
знам и то је у реду. 

ПаВЛе: Није било ништа прије. Изашли смо двапут и 
то је све. Значи, опет ћемо сад о томе? 

тОма: Морам знати…

ПаВЛе: Немој се љутити, али она је мени досадна. И 
напорна. И несигурна. И напета. И како ме то уопће 
можеш питати?! Сад си ме стварно наљутио! Па ја 
сам ти брат!

тОма: Знам. Опрости. Али морао сам. Не спавам баш 
добро ноћу. 

ПаВЛе: Откад то? 

тОма: Већ неко вријеме. 

ПаВЛе: Ниси ми рекао. 

тОма: Напет сам и стално нешто мислим, неке грозне, 
одвратне мисли… И онда вас видим заједно, како 
се љубите, како је дираш…

ПаВЛе: Престани лупат глупости, Тома. Идеш ми на 
живце! И ти стварно мислиш да бих ја то теби на-
правио?! Стварно то мислиш? Погледај ме у очи… 
Не бих, Тома. Никада. То што ви имате проблема, 
то са мном нема везе. 

тОма: Каквих проблема? 
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ПаВЛе: Па проблема…

тОма: О чему причаш? 

ПаВЛе: Проблема, обичних, оваквих, онаквих… Сви 
људи имају проблема, зар не? 

тОма: Ево, у томе је ствар. Баш у томе! Зашто си то сад 
рекао?! Нешто знаш што ја не знам, сигуран сам… 
Немој ми муљати и лупати те двосмислене речени-
це! Ви сви мислите да сам ја глуп…

ПаВЛе: Смири се, молим те…

тОма: Нећу!!! Нећу се смирити! То би ти хтио, да се ја 
смирим… А да се можда заувијек смирим, је л’ би 
и то волио!? Да сам ја нестао, умјесто тате…

ПаВЛе: Тата није нестао, тата је мртав!!! Схвати то већ 
једном! Зашто не можемо о томе нормално разго-
варати?! Зашто идеш у ту емисију? Зашто убијаш те 
животиње?! Зашто ексхумираш нашег старог?! Тко 
си ти уопће, човјече?! И још се чудиш да не можеш 
спавати… Мени је то баш драго, ето, да смо до краја 
искрени! То је бар мали трачак наде да постоји у 
теби нешто хумано! И волио бих да више уопће не 
можеш ни ока склопити јер би ти тада можда пало 
на памет да нешто мораш промијенити!

тОма: Ти ћеш мени дијелити лекције… Како ти није 
неугодно? Живиш на мој рачун, увалио си ми се у 
стан, у посао, у живот… Ти си проклети лажљивац и 
не вјерујем ти ни једну једину ријеч, само да знаш!

 (Улази Марина.)

маРИНа: Тома, неки људи те чекају. Што се ви дере-
те овдје?

тОма: Са псом? 

маРИНа: Да. Неки велики. 

тОма: Бернардинац, да. Власник је добио отказ и нема 
га више чиме хранити. Идем. Опростите, али нетко 
овдје мора и радити… (Оде.)

маРИНа: Који је њему данас?

ПаВЛе: Немој ме ништа питати.

маРИНа: О чему сте разговарали? 

ПаВЛе: Што те брига.

маРИНа: Боже, како си тежак. 

ПаВЛе: Ти си баш лагана. 

маРИНа: Само ми немој држати лекције. 

ПаВЛе: Нисам ни намјеравао. 

маРИНа: Одлично! Хвала ти!

ПаВЛе: Стално мислим на наш пољубац. Био је баш 
добар.

маРИНа: Знала сам! Иди ради нешто… досадан си. 

ПаВЛе: И дошао сам по само по још један. Још један и 
пуштам те на миру... (Почну се љубити. Чује се То-
мин глас.)

тОма (Off): Марина...

маРИНа: Да?

тОма: Почни спремати ручак. Ја сам овдје ускоро готов.

дВадеСетИ ПРИЗОР

 (Уред угледне хрватске еуропарламентарке.)

ЗаСтУПНИЦа: Случајно сте ме нашли, ја сам још данас 
требала бити у Bruxellesu. Сједница и даље траје. 
Већ 36 сати у комаду. Заступницима се доноси хра-
на и пиће, а спавају ко птице, свако толико по пола 
сата само да мало живну. 

мИНИСтаР: Вас су пустили?

ЗаСтУПНИЦа: Нису ме пустили, него су ме делегира-
ли на терен.

мИНИСтаР: Углавном, хтио сам захвалити што сте ме 
примили. И чисто да знате, ја се вама баш дивим. 
Била би ми велика жеља да једног дана подржите 
и моју кандидатуру за Еуропарламент. То сам ја 
хтио још од малих ногу. Ови моји дечки из кварта, 
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Ведран је хтио бити аутолимар, Гого је рекао да ће 
имати свој кафић, неки су се и двоумили, а ја сам 
одмах знао – желим бити заступник у Bruxellesu. 

ЗаСтУПНИЦа: Лијепо, баш лијепо. Бит ће свега, само 
се морамо држат на окупу. Заједно. Ја увијек ка-
жем – заједно.

мИНИСтаР: Тако је, заједно. Нема друге. 

ЗаСтУПНИЦа: Као што сигурно знате, сједница је одр-
жана у пуном саставу. Еуропа није никада била у 
горем положају, а наша је земља кључ за рјешење 
свих проблема. 

мИНИСтаР: Хрватска?

ЗаСтУПНИЦа: Коначно смо добили својих пет минута. 
Али то је двосјекли мач. Додуше, код нас је стра-
дао тај несретни Чех, али нестао је и портир који 
је очито био од велике важности. Сви чекају његов 
повратак. Свијет дневно губи милијарду еура због 
прометних блокада, а он још није нађен.

мИНИСтаР: Ма знам...

ЗаСтУПНИЦа: Људи се убијају, и то не само у Чешкој. 
Он је постао као неки спаситељ, сви чекају њего-
во ускрснуће. Нисам религиозна, али ништа друго 
ми не пада на памет. И сад бисмо ми морали про-
наћи тог Мартина овдје, у нашој домовини. Тако 
би засјала наша звјездица на еуропском небу. Са-
мо добро морате провјерити његово подријетло. Да 
не би било, ми га нађемо, а он испадне Србин или 
тако нешто... Хватате ме? 

мИНИСтаР: Хватам. Провјерит ћу, не брините. Можете 
се на мене ослонити. 

ЗаСтУПНИЦа: Је ли? Баш ми је драго... Никад не бих 
рекла... Није због вас особно, него имам лоше ис-
куство. 

мИНИСтаР: Сад је то прошлост.

ЗаСтУПНИЦа: Амен. 

мИНИСтаР: Баш занимљиво да сте рекли “амен” јер се 
о овом случају огласио и Ватикан. Папа апелира на 

људе да се смире и примит ће нашег предсједника 
да поразговарају о свему као људи.

ЗаСтУПНИЦа: Ајде баш лијепо... Да и он одради који сат...

мИНИСтаР: То је све? Или ме још нешто требате? 

ЗаСтУПНИЦа: Ви сте мене требали, Арделићу. 

мИНИСтаР: Јасно, наравно. Опростите ми, мало сам 
збуњен. Сав сам се унио у проблем.

ЗаСтУПНИЦа: Видим. Идите и разувјерите моје разо-
чарање. 

мИНИСтаР: Договорено!

дВадеСет ПРВИ ПРИЗОР

 (Тома и Марина у уреду предсједника Хрватске.) 

таЈНИЦа: Можете ући, предсједник вас очекује. Нешто 
за попити?

маРИНа: Продужени еспресо, молим вас.

таЈНИЦа: Не ради нам апарат за каву, на поправку је. 
Жао ми је.

маРИНа: Онда неки густи сок. 

таЈНИЦа: Уђите, идите да не чека.

 (Предсједник сједи у фотељи и цијело вријеме разго-
вора не испушта мобител из руку. Игра неку игрицу 
и не смије направити паузу јер би изгубио. Они сјед-
ну. Улази тајница са соком.)

таЈНИЦа: Није било густог. Јабука.

маРИНа: Хвала. 

 (Предсједник игра игрицу. Дуга, нелагодна пауза.)

ПРедСЈедНИк: А ви сте?

маРИНа: Марина и Тома Гунек.

ПРедСЈедНИк: Аха.

маРИНа: Случај Гунек. Нестали.
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ПРедСЈедНИк: Аха...

тОма: Имамо с вама састанак, након несретних до-
гађаја који се не престају низати.

ПРедСЈедНИк: Аха...

тОма: И у вези одласка на аудијенцију код Светог оца...

ПРедСЈедНИк: А у три пичке материне!!! (Очито губи 
на игрици.) Опростите. (Одложи мобител па нер-
возно.) Реците, је л’ то све скупа баш тако хитно?!? 
Баш мора, оно, баш данас и то?!

тОма: Рекли су нам да путујемо заједно у Ватикан и 
да је ово припремни састанак.

ПРедСЈедНИк: И ја идем?

тОма: Наравно. 

ПРедСЈедНИк: Први глас.

маРИНа: Знате за цијели тај случај... Човјек је нестао, 
траже га јер вјерују да је због њега убијен предсјед-
ник Чешке и његов брат...

ПРедСЈедНИк: Не гледам ТВ. Настојим смањити стрес...

тОма: Паметно.

ПРедСЈедНИк: И ми скупа идемо код Папе у Рим? 
Путујемо заједно?

маРИНа: Тако су рекли.

ПРедСЈедНИк: Па чему онда журба, све ћете ми то ис-
причати на путу. Знам, наравно да знам за неку ту 
фрку у Еуропи, али нисам запамтио детаље. Нешто 
опет морамо испунити, опет некога испоручити, 
увијек смо им ми трн у оку, никад с нама ништа не 
ваља и тако... Чим чујем тако нешто, моментално се 
искључујем... Немам више снаге, разумијете. Ево 
сад и тај Папа... Досадни су... Неће престат док не 
пронађемо тог човјека. А знате каква је наша поли-
ција... Па треба имати реална очекивања, зар не?

маРИНа: У праву сте, господине предсједниче.

тОма: Идемо ми да вам више не сметамо.

ПРедСЈедНИк: Али ово је био успјешан састанак, је л’ 
тако?

маРИНа: Било ми је драго.

ПРедСЈедНИк: И мени, и мени. Само затворите врата. 
Бит ће како буде. Поздрав. 

 (У хипнотичком заносу враћа се својој игрици.)

дРУГИ чИН

ПРВИ ПРИЗОР

 (Уред равнатеља полиције.) 

ИНСПектОР: Звали сте ме? 

РаВНатеЉ: Је л’ нетко видио да долазиш овамо? 

ИНСПектОР: Колико ја знам, није.

РаВНатеЉ: Боже драги, ти ко да си пекар, а не ин-
спектор!

ИНСПектОР: Зашто пекар? 

РаВНатеЉ: Је л’ те нетко пратио или није? 

ИНСПектОР: Није. Зашто? 

РаВНатеЉ: Зашто? Ништа ти не пада на памет? 

ИНСПектОР: У вези?

РаВНатеЉ: Што ћу с тобом, Радовићу? Ја ћу се убити.

ИНСПектОР: Немојте још и ви. То је као нека зараза. 
Размишљао сам пуно о свему што се догађа јер ноћу 
ионако више не спавам. Живци. И нисам ништа за-
кључио… Не знам како се све то догодило. 

РаВНатеЉ: Знам да не знаш.

ИНСПектОР: Не знам тко стоји иза свега тога. 

РаВНатеЉ: Ни то не знаш јер ништа не знаш. Овдје 
нитко ништа не зна! 

ИНСПектОР: Крхко је знање. 

РаВНатеЉ: Тишина! Ја сам нашао рјешење. 

ИНСПектОР: Ви?! 
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РаВНатеЉ: Што се чудиш!? Нетко у овој држави ко-
ристи мозак. Ма онај Арделић ме зове и пријети ми 
цијеле дане. Ако се не нађе тај Гунек до краја тјед-
на, као летим с посла и то све. Не знам само откуд 
му то да бих ја могао ријешити тај случај!? 

ИНСПектОР: Ма будала. 

РаВНатеЉ: Не разговарај тако о министру! Мало по-
штовања!

ИНСПектОР: Опростите. 

РаВНатеЉ: Иако, стварно си у праву. Будала невиђена. 

ИНСПектОР: И? Које је рјешење? Зар није он мртав? 
Направили су ексхумацију?

РаВНатеЉ: Не, од тога се одустало. Што ако би се от-
крило да је то стварно он? Не, не. Нећемо тим пу-
тем. Ми смо се договорили да је он нестао и нетко 
у Хрватској ће га наћи! Како не разумијеш!? Ми 
пишемо повијест. 

ИНСПектОР: Пишемо повијест?! Ви и ја? 

РаВНатеЉ: Ма ми, Хрвати!

ИНСПектОР: Аха. Који је план? Шаљемо још људи на 
терен? Идемо до Италије и Грчке? 

РаВНтеЉ: Не, не, не. Ништа тако драматично. Имам 
једно угодно и практично рјешење. Желе Гунека? 
Нека га већ једном добију. Платит ћемо човјека који 
ће бити Мартин Гунек.

ИНСПектОР: Лажни Гунек? 

РаВНатеЉ: Зашто не? Људи за паре глуме и веће будале. 

ИНСПектОР: Одлична идеја, али ја не бих у томе судје-
ловао. 

РаВНатеЉ: Не знам зашто мислиш да имаш могућност 
избора?! Ако ја одем, ти летиш три дана раније. 

ИНСПектОР: Добро, не морате одмах пријетити! Имате 
већ неког на уму? 

РаВНатеЉ: Ту сад наступаш ти. Изађи на улицу и ор-
ганизирај се тако да за сат времена овдје приведеш 

двадесет најефектнијих бескућника које имамо на 
располагању.

ИНСПектОР: Само мушкарце?

РаВНатеЉ: Не, рећи ћемо да је Гунек цијело вријеме 
био на операцији промјене спола. Нађи неку високу 
плавушу, одлична идеја. Иди!!! Крени више! Зашто 
си још ту? И никоме ни ријечи о овоме иначе…

ИНСПектОР: Знам све! Не брините, Мартин и ја смо 
натраг за мање од сата! Ово вам је скоро генијална 
идеја, шефе! А ако нас открију? 

РаВНатеЉ: Неће. Доста је било овог каоса. Свима од-
говара да га нађемо.

дРУГИ ПРИЗОР

 (ТВ студио кичасте сценографије.) 

тВ ВОдИтеЉИЦа: С нама је данас у студију угледни ве-
теринар, син човјека о којем у посљедњих мјесец 
дана бруји цијели свијет. Добродошли! За почетак, 
вјерујете ли да је ваш отац жив? 

тОма: Лако могуће. Чујте, он је специфичан, тако ма-
ло боемски лик који је знао некад, када би му било 
доста свега, само одлутати на неколико дана. 

тВ ВОдИтеЉИЦа: Значи, ово се већ догађало? 

тОма: Мислим, није се још никада догађало да умре. 

тВ ВОдИтеЉИЦа: Ако је умро. 

тОма: Тако је, ако је умро.

тВ ВОдИтеЉИЦа: А да ли се прије, тијеком тих краћих 
нестанака, икоме јављао? 

тОма: Није се јављао, хтио је бити сам. 

тВ ВОдИтеЉИЦа: Уз вас, у стану још живи ваша супру-
га и ваш млађи брат Павле. И од њих ћемо узети 
изјаву. Имамо директно укључење из вашег стана. 
Па погледајмо. 
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 (Павле и Марина леже једно преко другога полуголи. 
Не знају да их се снима.)

ПаВЛе: Ово је било тако добро...

маРИНа: Па је. 

ПаВЛе: Јесам бољи од браце?

маРИНа: Шути, глупане. 

ПаВЛе: Значи, овакав је план. Заједно ћемо отпутовати. 
С мало ствари. Идемо све испочетка. Дај, Марина, 
знам да и ти то желиш. И да се није догодила тати-
на смрт, мени је свега доста. Овај наш живот, ти, он, 
ја… то је болесно. Он је полудио, дивља, убија, коље. 

маРИНа: И ужива у томе. Понекад се бојим да би мо-
гао убити и човјека. 

ПаВЛе: Реци отворено. Да би могао убити тебе.

маРИНа: Не драматизирај…

ПаВЛе: Не знам како можеш? Остати у овом стану, у 
овој жабокречини… Није прстом мрднуо за тату…

маРИНа: Не разумијем, што је требао направити? 

ПаВЛе: У реду, како хоћеш. Ти си своје ионако одабрала. 

маРИНа: Што сам одабрала?! 

ПаВЛе: Тому си одабрала. 

маРИНа: Зашто то стално понављаш?! То није истина.

ПаВЛе: Онда реци што хоћеш више! Нацртај ми, Ма-
рина! Уз тебе се осјећам као имбецил. Али идемо 
од основног… Два брата, старији и млађи, разли-
ка 4 године. У браку си са старијим, а јебеш се с 
млађим… Је л’ до туд у реду? 

тВ ВОдИтеЉИЦа: У реду, ми смо се изгледа спојили на 
криви стан. И то се догађа. Вјерујте ми, чешће него 
што бисте мислили. Него, вратимо се на саму потра-
гу. Какав је ваш коментар на посљедње вијести које 
кажу да је ваш отац виђен у тосканској покрајини 
Chianti, у једном неугледном агротуризму? 

 (Тома шути и буљи у празно.)

тВ ВОдИтеЉИЦа: Тома, чујемо се? Драги гледатељи, 
дошло је до техничких сметњи, а ми прелазимо на 
нашу сљедећу тему. Ријечно господарство или чуде-
сан узгој алги на дну Драве... Откуд, како, зашто… 
Мирко, чујемо ли се? 

тРећИ ПРИЗОР

 (Инспектор у парку. Ноћ, мрак. Једна клупа и три 
бескућника око ње. Инспектор сједне на клупу и муд-
ро шути.) 

ПРВИ: Мени је хладно. 

дРУГИ: Малоприје си био жедан, а сад ти је хладно. 
Осјетљива си ти биљчица. 

ПРВИ: Остао сам без стана, посла, жене и бубрега. Ка-
ко да се не жалим?!

дРУГИ: Руку на срце, што ће теби жена? 

тРећИ: Што ће било коме жена? 

ПРВИ: Имаш право. Курве. 

тРећИ: Све осим једне. Анкице.

дРУГИ: Она манекенка? 

тРећИ: Каква манекенка?! Анкица Туђман. Е, да ми је 
он жив, нама би ове клупе биле већ одавно легали-
зиране. Њих двоје су ми баш били лијеп пар. 

ПРВИ: Баш ти знаш како она изгледа…

тРећИ: Како не бих знао. Био сам код њих на неком 
домјенку. Разговарали смо о будућности.

ИНСПектОР: Ја се испричавам, ако се могу надовезати, 
кад већ спомињете будућност… 

дРУГИ: Имате ли неко пиће?

ИНСПектОР: Овдје немам, али набавит ћемо. 

дРУГИ: Изврсно! Али нећете нас тући? 

ИНСПектОР: Зашто бих вас тукао? 
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ПРВИ: Полицајац сте. Они нас увијек туку.

ИНСПектОР: Нисам полицајац, ја сам инспектор. Имам 
питање. Има ли нетко међу вама тко би желио би-
ти изабран да глуми неког другог? Али заувијек, до 
краја живота.

ПРВИ: Никада ме глума није занимала. 

дРУГИ: Ја сам за. Глумит ћемо што год треба. (Устане 
па се заљуља и падне.) 

тРећИ: Нема снаге. Јео је задњи пут у уторак. А реци 
ми, газда, ако се будем претварао да сам нетко дру-
ги, више никада нећу морати бити ја? 

ИНСПектОР: Никада.

тРећИ: Ух, то је изврсно! И баш стварно никада? 

ИНСПектОР: До смрти. 

тРећИ: Реци ми још… Тај нетко други… Какав је он тип? 

ИНСПектОР: Он је велика фаца. Радио је у чешком ве-
лепосланству. 

тРећИ: Политичар. То сам увијек хтио бити. А има ли 
тај други стан? 

ИНСПектОР: Наравно. Има стан с гријањем, струјом и 
топлом водом. 

тРећИ: Гријање… (Насмије се.) 

ИНСПектОР: Ал’ не само то. Он је у свим новинама, тра-
же га по цијелом свијету. Он је нека врста месије 
сувременог доба, као неки малени Исус. 

тРећИ: И тај други ће јести најфинија јела? 

ИНСПектОР: Наравно. Он сваки дан бар једном једе 
бифтек. 

тРећИ: Обожавам бифтек. А алкохол? Је л’ проблем 
што пијем? Тога се не могу одрећи. 

ИНСПектОР: Немој лупат глупости! Што се државе тиче 
што ти пијеш!? Доста је испитивања! Ако се прис-
тајеш одрећи самога себе до даљњег, потпиши ми 
овај папир па да кренемо. 

тРећИ: Може. Још само једна ствар… Цијели живот 
радио сам као портир. Хоће ли вам се то уклапати?

ИНСПектОР: Портир!? Дапаче! То нам добро дође. Сад 
кад крену сви ти интервјуи…

тРећИ: Ал’ ја не знам како бити славан.

ИНСПектОР: Славан? Па то је најлакше на свијету. То 
зна свака будала. Потписуј!

тРећИ: Ево га!

ИНСПектОР: Идемо. Морамо те најприје добро опрати 
и наћи ти неку портирску одјећу. 

тРећИ: А што ћемо с овом двојицом? Они су сад свје-
доци? 

ИНСПектОР: Свиђаш ми се. На све мислиш. (Извади 
пиштољ.) Идемо, дечки – за мном. Ако не може 
ходати, ти га носи. 

ПРВИ: Зашто? Камо? 

ИНСПектОР: Крените равно и не окрећите се док вам ја 
не кажем. Или док не чујете бум… (Трећем.) А ти, 
пријатељу – како се зовеш? 

тРећИ: То ми ви сад реците. 

 (Инспектор се задовољно насмијеши.)

четВРтИ ПРИЗОР

 (У стану су Тома и Марина.) 

маРИНа: Био си лијеп на телевизији. И добро си говорио. 

тОма: Хвала. Павле није ту? 

маРИНа: Не. 

тОма: А гдје је? 

маРИНа: Не знам. 

тОма: Не знаш?

маРИНа: Не. Нисам га видјела цијели дан. 

тОма: Видјела си га. Морала си га видјети. 

маРИНа: Нисам, зашто ми не вјерујеш…
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тОма: Зато што лажеш. 

маРИНа: Што хоћеш од мене? 

тОма: Хоћу да не лажеш и да се насмијешиш кад ме 
видиш.

маРИНа: Је л’ то све?

тОма: Кад би знала колико те волим… 

маРИНа: Имам добре вијести. 

тОма: Пронашли су тату? 

маРИНа: Не, није то. Не знам како да ти кажем...

тОма (Загрли ју.): Тако сам сретан кад си уз мене… Не 
треба ми никаква боља вијест од тога. Јеси ти срет-
на са мном? 

маРИНа: Да...

тОма: Јучер сам убио једног питона па су ми покло-
нили његову кожу и то сам ти спремио као поклон. 
Хоћеш торбицу или ципеле? Или једно и друго? 
(Он ју снажно грли.)

маРИНа: Боли ме. Прејако је… 

тОма: То је љубав, Марина… Љубав боли… (Стеже ју 
још јаче.)

ПетИ ПРИЗОР

 (Инспектор и равнатељ улазе код министра. С њи-
ма је и лажни Гунек.) 

мИНИСтаР: Опет ви. Имате договорено? 

РаВНатеЉ: Ријешио сам проблем! 

ИНСПектОР: Нашао сам га…

РаВНатеЉ: Послао сам га на локацију и он је реализи-
рао мој план. Углавном, операција је успјешно из-
ведена и човјек је пред нама. 

мИНИСтаР: Који човјек?

РаВНатеЉ: Представи се министру. 

ГУНек: Мартин Гунек. То сам ја. 

ИНСПектОР: Браво! Како те нисам препознао!?

мИНИСтаР: Нашли сте га?! Нађен је у Хрватској? Ући 
ћу у Еуропарламент!!! Дјецо моја!! Кога да првог 
загрлим!! Из ових стопа вас водим на јањетину!!!

РаВНатеЉ: Не треба, хвала.

ГУНек: Треба, хвала. Обожавам јањетину. 

мИНИСтаР: Тако је! Ти знаш што ваља! Па гдје си био 
цијело вријеме, мамицу ти твоју?! Добро си нас 
прошетао…

РаВНатеЉ: Одат ћемо вам тајну… То није онај прави 
прави, али је исти. 

мИНИСтаР: Како то мислиш, није прави?

ИНСПектОР: Овако је било…

РаВНатеЉ: Могу сам, хвала!! Оно прије дан, два кад 
смо већ били на рубу да пукне озбиљна брука над 
Хрватском, ја сам рекао сам себи: “уозбиљи се – 
сад или никад!”. И послао сам своје људе на терен.

ИНСПектОР: Ја сам ишао. 

РаВНатеЉ: Да га пронађу. 

мИНИСтаР: Мене сте нашли зајебават?! Ово није пра-
ви Гунек?

ИНСПектОР: Не, али врло је сличан. Тражили смо пре-
ма фотки. 

РаВНатеЉ: Размислите на тренутак. Зар не бисте вољели 
управо ви бити тај који ће сад јавити у Bruxelles да 
сте нашли рјешење? Онај је човјек мртав, то је јас-
но, али како то нитко не може прихватити и све се 
само комплицира, нужно је завршити цијелу ствар. 

ИНСПектОР: Па добар је, што фали…

ГУНек: Ја сам максимално дискретан и можете ми пот-
пуно вјеровати. 

мИНИСтаР: Да Еуропи дам лажну информацију? 

РаВНатеЉ: Ма знам, али не радите то због себе, него 
због државе. 
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мИНИСтаР: Аха… 

РаВНатеЉ: То би дало и Хрватској снажан легитими-
тет, а у крајњој линији, публицитет… 

ИНСПектОР: Људи лажу и за пуно мање ствари, вјеруј-
те ми. 

РаВНатеЉ: И овај овдје је радио као портир. Све је ско-
ро исто, видјет ћете! Окрените ви тај телефон, бит 
ће добро за све. 

мИНИСтаР: Кад то тако кажете, можда бих и могао… 
Уосталом, колико се људи међусобно уопће мо-
гу разликовати? Ништа! Овако ћемо… Идемо сви 
заједно на ручак, а прије ћу јавити у Bruxelles. Са-
да ће коначно и Чеси схватити да ово није било 
ништа особно! 

РаВНатеЉ: Пренесите моје поздраве у Белгију. 

ИНСПектОР: Знам да није тренутак, ал’ хтио сам пита-
ти, некакав мали знак пажње за ово проналажење…

РаВНатеЉ: Ти? Ваљда је то моја идеја! 

мИНИСтаР: Сви ћете све добити, само полако. Треба ко-
рак по корак.Вама је јасно, да је једини предувјет 
за све ово да га та обитељ прихвати. Јер ако они бу-
ду против, онда не можемо ништа… Они су једини 
релевантни свједоци. 

ГУНек: Потрудит ћу се да ме прихвате. Али имам и ја 
неке своје увјете. 

мИНИСтаР: Увјете?

ГУНек: Одричем се самог себе заувијек. То вам се чи-
ни као мала услуга?

ИНСПектОР: Ја бих се себе, особно, одмах одрекао. 

ГУНек: И ја бих, на вашем мјесту. 

 (Смију се.)

мИНИСтаР: У реду. Рећи ћеш своје увјете и све ћемо ти 
осигурати да се осјећаш као господин човјек.

ГУНек: Не тражим ништа специјално. Ја сам велики рад-
ник и само желим радити, за добробит овог друштва.

ИНСПектОР: То си већ почео! Спасио си дупе свима нама!

мИНИСтаР: ‘Ајмо без великих ријечи. Идем обавити 
позиве, а ви га упознајте с фамилијом…

ИНСПектОР: Неки досадни људи.

РаВНатеЉ: Досадни, ал’ тврдоглави, на своју руку. Бојим 
се како ће реагирати…

ГУНек: Реагират ће онако како се ми овдје договоримо. 
Ви само све испричајте, а друго препустите мени.

шеСтИ ПРИЗОР 

 (Тома и Марина су код куће. Сједе за столом и ру-
чају. Улази лажни Гунек, скида капут, скида ципеле 
и ставља папуче.) 

ГУНек: Добар дан, дјецо.

тОма: Изволите? 

ГУНек: Идем само опрати руке па дођем. 

маРИНа: Кога требате? 

ГУНек: Марина, што си то лијепо скухала? Фино мири-
ше. Тако кратко ме нема и већ сте ме заборавили? 

тОма: Ви сте клијент? Испричавам се, имам толико 
посла у задње вријеме…

 (Гунек изађе опрати руке.) 

тОма: Тко је то? Ти га знаш? 

маРИНа: Никад га нисам видјела… Да није неки луђак? 

тОма: Можда неки Павлин пријатељ…

 (Гунек се враћа до њих. Загрли њу па њега. Сједне за 
стол.) 

ГУНек: Дјецо моја, добар тек. 

тОма: Павле није код куће, али доћи ће…

ГУНек: Нема везе. Ми ћемо јести да се безвезе не ох-
лади. Како сте? Причајте, што има ново... Нисам 
се јавио, знам. Можда сте се бринули, али нисам 
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имао откуд. Знате како је. Данас кажеш да ћеш су-
тра, сутра радиш нешто друго па дође већ сриједа… 

тОма: Тко си ти? 

ГУНек: Ја сам Мартин Гунек. Твој тата. 

тОма (Насмије се.): Ти си мој тата?

маРИНа: Мартин је умро, господине, и није се укусно 
овако шалити. Пустите нас на миру. Поједите, ако 
сте гладни, али онда идите. Доста нам је лудила и 
луђака. 

ГУНек: Нећемо се вријеђати, Марина. Бирајмо мало 
изразе. Значи, догодило се оно најгоре. Ипак ме 
предуго није било. Властита дјеца ме се не сјећају. 

маРИНа: Тома, тко је ова будала?! 

ГУНек: Већ сам се представио. Зашто ова груба добро-
дошлица? Тома, морао бих с тобом насамо разго-
варати. 

маРИНа: Избаци га ван!

тОма: О чему бисте разговарали? 

маРИНа: Што те брига!? Потјерај га.

ГУНек: Нећеш ваљда… Поразговарајмо па ја онда идем, 
ако то још увијек будете жељели.

маРИНа: Тома никада неће с вама разговарати, утуви-
те си то у главу!

тОма: Ма хоћу, могао бих. Кад је већ овдје, зашто не? 
Ти можеш појести до краја у соби па ћемо те поз-
вати. Одмах те позовемо, љубави. Немој се дурити 
него само иди. 

 (Марина љуто изађе, а Гунек се приближи Томи.) 

ГУНек: Знаш са женама, свака част. 

тОма: Хвала. Трудим се. 

ГУНек: Види се. Слушај, Тома… ‘Ајмо ми одмах конкрет-
но. Овако стоје ствари. Ја нисам твој отац. 

тОма: Је л’ тако да ниси? Хвала богу, већ сам мислио 
да сам скренуо! 

ГУНек: Али ако ме то будеш питао за пет минута, рећи 
ћу ти да си луд. И никада, никада више никоме то 
нећу признати. 

тОма: Не разумијем. 

ГУНек: Твој је отац мртав јер да је жив већ би га нетко 
нашао у тој великој потрази, је л’ тако? 

тОма: Можда…

ГУНек: Људи излазе на улице, очајни су си, умислили 
су си да је твој стари некакво рјешење проблема. 
Гдје би он био рјешење проблема?! Обичан портир 
са средњом школом који је о свјетској политици 
знао као ја о норвешком господарству, је л’ тако? 

тОма: Наравно. Он није имао појма ни о чему. 

ГУНек: Слажеш се? 

тОма: Мој тата? Па он је био тежак, тврдоглав тип. И 
незадовољан… Никад му ништа није било довољ-
но… Захтјеван, досадан, пуно се знојио… 

ГУНек: Фуј. 

тОма: Ма да – фуј. 

ГУНек: И значи, колико чујем, није ти специјално жао 
што је нестао? 

тОма: Жао? Ма не, дапаче! Марина и ја чекамо бебу 
и он би нам био само вишак. Већ кад разговарамо 
овако отворено. 

ГУНек: Можеш у мене имати повјерења.

тОма: А и њему би било грозно да је остао с нама јер 
тко се добро осјећа кад је вишак? 

ГУНек: Апсолутно! 

тОма: Не пате они који умру него ми који остајемо. А 
ја се стварно трудим што мање патити јер је патња 
бесмислена. Опћенито, већина осјећаја је бесмис-
лена и збуњујућа, је л’ тако? 

ГУНек: Тако је!

тОма: Глава је оно што је важно!! Здрав разум! 
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ГУНек: А ти тога имаш. Одмах сам видио да јако логич-
но размишљаш, а то је данас велика врлина. 

тОма: Мислиш? 

ГУНек: Не да мислим, него знам. На тај начин си мо-
жеш уштедјети много муке. Нелогичност, с друге 
стране, она није јасна… она је каотична, опасна. 

тОма: Точно, баш тако. 

ГУНек: И сад… Будући да си ти логичан и разуман чо-
вјек, хтио сам те питати могу ли се на тебе ослонити?

тОма: Наравно… Само реци, како ти могу помоћи? 

ГУНек: Ја нисам овдје дошао на своју руку, као што 
можеш претпоставити. Мене шаље влада. Они мо-
рају ријешити проблем и закључити ту бесмисле-
ну потрагу. Нитко нема појма како је изгледао ваш 
тата… Тако да ћу ја обавити тај посао умјесто њега. 

тОма: Посао? 

ГУНек: Рјешење свјетске кризе. 

тОма: А да, наравно…

ГУНек: Па сам се хтио с тобом у миру договорити… 
Прије него што крену скупови, митинзи, састанци… 
Што би ти хтио бити? 

тОма: У ком смислу?

ГУНек: Онако… ти си лијечник, образован си човјек… 
Хоћеш можда министарство здравља? 

тОма: Ја?! А што бих тамо радио? 

ГУНек: Како што? Био би министар. 

тОма: Министар?

ГУНек: Наравно! Мој син па да буде нешто мање од то-
га?! Да не би можда био портир?!

тОма: О боже, тата, хвала ти!! 

ГУНек: Нема на чему. Мени ће дати да саставим вла-
ду… Сад се спремамо за пријевремене изборе. Мо-
рамо бити спремни на вријеме. Значи, рекли смо, 
здравље…

тОма: Је л’ се код њих пуно путује? Сад ми је некако 
дошло да водим Марину по свијету… 

ГУНек: Ти би путовао? Може! Хоћеш онда радије вањске 
послове? 

тОма: Је л’ то тешко? 

ГУНек: Што би било тешко… Ти си способан човјек. 

тОма: Јесам. Трудим се. 

ГУНек: Изврсно. Онда смо се све договорили. 

тОма: Јесмо, тата! А како ће они то ријешити с људи-
ма? Како ће их увјерити? 

ГУНек: Кога, људе? Ништа… Само ће им рећи да сам 
ја Мартин Гунек. Треба наћи људе који ништа не 
знају и који на све пристају. А то је пуно лакше не-
го што мислиш. И кад они онда повјерују, само ће 
вијест преносити даље као истину. Истина је иона-
ко ствар договора. Али чврстог договора. Као овог 
између нас двоје. 

 (Марина непримјетно улази у собу. Стоји са стране 
док они разговарају.)

ГУНек: А што ћемо с овом твојом? 

тОма: Марина? Она неће бити проблем. Њу ћу ја сре-
дити. 

ГУНек: Сигуран си? 

тОма: Сто посто. Зна некад бити лоше расположена, 
али то се код ње увијек брзо стабилизира. 

ГУНек: Не знам како да ово питам, осим директно… 
Опрости, ако је преинтимно, али сад кад смо оби-
тељ морамо си чувати леђа, а то не могу ако не 
знам све о вама. 

тОма: Разумијем, само реци. 

ГУНек: Нешто сам начуо у вези Марине и твога бра-
та… Павла…

тОма: А то! То је готово. Прошла прича. 

ГУНек: Готово? То баш знаш или? 
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тОма: Знам. Она је трудна. Само још не зна како да 
ми то каже.

ГУНек: А што ако је дијете његово? 

тОма: Што и да је његово? Јака ствар. Кажем ти, нема 
ту дилеме. Она остаје са мном. (Насмије се.) То бих 
баш волио видјети. Она да оде с пропалим виоли-
нистом… Да ти само знаш колико та воли новце… 
Убила би се за лову. 

ГУНек: Значи, и то је ријешено… 

маРИНа: Ту сам, Тома. Ја сам ту, 

тОма: Зашто стојиш тако у куту, љубави? Сједни с на-
ма. Тако стајати у куту и буљити, то није нормал-
но, то не раде нормалне жене… Ти ћеш сад поста-
ти мајка па се мораш мало средити… Не можеш се 
више понашати као прије, онако како ти падне на 
памет. Сједни овдје, рекао сам ти. 

 (Она сједне.)

ГУНек: Марина, је л’ све у реду? 

маРИНа: Је.

ГУНек: Као да си… плакала? 

маРИНа: Нисам…

тОма: Хормони. То ја најбоље знам. Знаш код кога се 
то види? Код свиња. Женске свиње кад требају ро-
дити… То као да је враг ушао у њих!

ГУНек: Озбиљно? 

тОма: Ма да… 

маРИНа: Ово вам с Павлом неће проћи, само да знате…

тОма: Можеш ми честитати, Марина. Твој је муж по-
стао министар. 

маРИНа: Ти? Министар? Чега?

тОма: Вањских послова. 

 (У стан улази Павле.) 

тОма: Ехеј, ево и тебе! У прави тренутак! Таман сам те 
хтио звати… Придружи нам се! 

ГУНек (Устаје.): Павле… 

ПаВЛе: А ви сте...?

 (Баца се на Павла и грли га, а овај се измиче.) 

ПаВЛе: Тко си ти? 

ГУНек: Ниси ме ваљда заборавио? 

тОма: Марина, оди по шампањац, да прославимо…

ПаВЛе: Што точно славимо? 

тОма: Татин повратак. Да само знаш кроз што је све 
прошао… 

ПаВЛе: Нашли су га? Жив је? Гдје је? 

тОма: Ту је. Пред тобом. Што ти је, Павле? 

маРИНа: Идем ја по шампањац. (Она оде, а Павле и Гу-
нек се гледају.)

тОма: Ни ја га испрва нисам препознао, али онда сам 
схватио колико сам био слијеп… Сјећање искривљује 
људе и догађаје, ништа није онако како нам се чи-
нило… Ово је наш тата!! То је он!

ПаВЛе (Ухвати Тому за гркљан.): Не знам зашто то гово-
риш и што све стоји иза тога али или ћеш зашутјети 
исте секунде или ћу те ту на лицу мјеста удавити!

тОма: Упомоћ!

ГУНек: А нећемо ми тако… Ако ћете на тај начин, мла-
ди господине, у реду. И ми то знамо. (Телефонира.) 
Молим те, пошаљи ми неког овдје у стан, имамо 
физички напад и пријетње смрћу. Човјек је агре-
сиван и треба га удаљити. Да, ту смо у стану. Само 
пожури, молим те! Немој да чекамо! 

тОма: Пусти ме на миру!! (Успије макнути Павлину 
руку. Улази Марина са шампањцем и четири чаше.) 

тОма: Дај то овамо! (Узима шампањац и точи. Долазе 
два полицајца.)

ГУНек: Свака част, брзи сте.

ПОЛИЦаЈаЦ: Реците, господин Гунек… Кога треба при-
вести? 

ГУНек: Младог господина. Мало је темпераментан па 
да се смири… Дан, два да охлади главу и у миру 
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размисли о свему. Ал’ немој да чујем да га је нетко 
такнуо, да му је длака пала с главе! Је л’ то јасно? 

ПОЛИЦаЈаЦ: Јасно! 

 (Полицајци улове Павла.)

ПаВЛе: Макните се! Идем сам!

ПОЛИЦаЈаЦ: Пожури! И тихо! 

ПаВЛе: Тако ћемо, значи? За то сте одлучили? Ствар-
но, Тома? Ви сте проблем ријешили… Тко би рекао 
за тебе? Спретан си ти лик! А што ти глумиш, Ма-
рина? Конобарицу? 

ГУНек: Крените, дечки, нема смисла одуговлачити. Ви-
димо се, Павле, за дан, два.

ПаВЛе: Видимо се? Ти ћеш, значи, остати? 

ГУНек: Камо бих требао ићи? Па ту живим… А ти се 
среди и дођи к себи, сине. 

ПаВЛе: Још једном ме назови сином и то ће ти бити 
задње што си изговорио! Тко те плаћа, стоко једна?! 
Реци тко те плаћа!!

ГУНек: Нема ово смисла… Он је изван себе. Идите, љу-
ди, срце ми се слама, не могу ово више гледати… 

 (Они одвлаче Павла вани.) 

тОма: Онда… Да наздравимо! За велики повратак!

ГУНек: За повратак!

маРИНа: За повратак…

 (Куцају се шампањцем.) 

СедмИ ПРИЗОР

 (Прошло је неколико дана. У стан улазе унук и прас-
тара бакица.) 

УНУк: Доктора Гунека бих требао. 

тОма: Ја сам. Изволите?

УНУк: Разговарали смо у понедјељак телефоном. 

тОма: Тако је, да, наравно. Сад се сјећам. Звали сте у 
вези баке. То је она? 

УНУк: Да. 

Бака: Што је било? 

тОма: Хоћемо ли разговарати насамо? 

УНУк: Нема потребе. Она више ништа не разумије. Ко-
лико ја вама дугујем? 

тОма: Као што сам рекао телефоном, за комплетну ус-
лугу, десет тисућа. 

Бака: Што је било?

УНУк: Донио сам новац, ал’ сам хтио питати... Не мо-
же неки студентски попуст?

тОма: Не може. 

УНУк: А неки попуст за пензионере?

тОма: Немојмо се шалити, она је престала бити пен-
зионер прије десет година.

УНУк: У реду. Узимам комплетну услугу. 

тОма: Добар избор. 

УНУк: Она има своју уштеђевину и има право на што 
бољи пакет.

тОма: Слажем се.

Бака: Што је било? 

УНУк: Имала је дуг и лијеп живот, само да знате. 

тОма: Немојте, молим вас! Нећете се мени ваљда оп-
равдавати. Ако вас игдје неће нитко осуђивати, он-
да је то овдје. 

УНУк: Више не зна за себе. Не сјећа се ни тко сам ја. 
Одузето јој је свако достојанство, а ја се морам сва-
ки дан бринути о њој јер моји родитељи живе вани.

тОма: Без бриге, дечко. Ја само радим свој посао. 

Бака: Што је? Што је било? 

тОма: Молим овдје један потпис. И само још једном 
добро размислите. Послије нема натраг. 

УНУк (Потписује.): Размислио сам. Ево га. Каква је 
послије процедура? 
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тОма: Назват ћу вас кад све буде готово. Али не бри-
ните ни о чему. У овом пакету који сте одабрали, ви 
сте потпуно без обавеза. Само идите и размишљај-
те о заједничким лијепим временима, ал’ немојте 
предуго да не постанете носталгични.

 (Унук грли бакицу.)

УНУк: Збогом, бако. И хвала ти на свему. 

Бака: Што је сад?

тОма: Хоћете само скинути прстенчић и сат? 

УНУк: Јој, да, скоро сам заборавио.

 (Скида баки накит и спрема га у џеп.)

тОма: Неће ју ништа бољети, обећајем вам.

УНУк: Одлично.

тОма: Немојте бити претјерано тужни. Јер ипак... смрт 
је мала свечаност. То је привилегиј живих бића.

УНУк: Како год... Идем ја сад. Па се ви јавите. Ћао, ба-
ко! (Одјури.)

тОма: Одите, идемо... Дајте ми руку...

Бака: Што је било? 

тОма: Ништа није било... 

ОСмИ ПРИЗОР 

 (Марина лежи, а Тома се легне уз њу. Почиње ју ски-
дати.) 

маРИНа: Што то радиш?

тОма: Како лијепо миришеш...

маРИНа: Што ти је сад?

тОма: Како си мекана... топла... Не могу ваљда стално 
радити, морам се некада и одморити. 

маРИНа: Не...

тОма: Зашто не? Сами смо, нема никога. Павле још 
није стигао, а тата је на оним својим договорима. 

маРИНа: Немој...

тОма: Што немој?! Зашто то говориш...? Не бој се, нећу 
дуго, али морам... Због стреса, мој посао је озбиљан, 
тежак... Морам се некако опустити... (Он се залијепио 
уз њу и механички се трза. Она само тупо лежи. Он 
ускоро заврши.) Ево га! Је л’ било страшно?! Није. 
Је л’ ти пала круна с главе? Није јер је није никад 
ни било... Опрости, Марина... нисам тако мислио. 
Пуно те волим. Идем с татом на састанак. Имамо 
договор око министарства. А био бих баш добар ми-
нистар, је л’ тако? Видимо се навечер. Ако се Павле 
врати, ти га мало смири, поразговарај с њим. Тата 
каже да би било добро да буде на нашој страни. Би-
ло би снажније и ефектније све скупа. И нашмин-
кај се мало, размазала ти се шминка. То што ћеш 
сад постати мама, не значи да се мораш одмах за-
пустити. Али ти нећеш, ти ниси таква, ти држиш до 
себе... Љубим те... Слаткице моја...

 (Тома излази, а Марина остаје сама и почиње скида-
ти шминку.) 

деВетИ ПРИЗОР

 (Марина је сама. Улази Павле.) 

ПаВЛе: Сама?

маРИНа: Павле... Стигао си...

ПаВЛе: Само без еуфорије. Гдје су татица и синчић?

маРИНа: Пустили су те? 

ПаВЛе: Искрено, и ја се томе чудим. А чак ми је мало 
и жао. Баш сам се добро одморио. Имао сам своју 
собицу, без цимера... Нема тензије, нема пријетњи, 
плакања, нитко не коље животиње...

маРИНа: То ћеш сад стално спомињати? 

ПаВЛе: Не брини. Нећеш ме још дуго трпјети. Узмем 
ствари и идем. 
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маРИНа: Зашто идеш?

ПаВЛе: Не, то није питање. Питање је зашто ти остајеш?

маРИНа: Камо да одем? 

ПаВЛе: Још увијек си с њим? Након цијелог циркуса? 

маРИНа: Павле, слушај ме… Пусти ме да ти објасним…

ПаВЛе: Не мораш, стварно…

маРИНа: Чекам бебу. 

ПаВЛе: Што чекаш? 

маРИНа: Трудна сам. 

ПаВЛе: Ох, честитам. А тко има част? Тко ће бити та-
тица? 

маРИНа: Па Тома. 

ПаВЛе: Аха, Тома. И то баш знаш, онако, имаш знан-
ствено потврђене доказе? 

маРИНа: Не знам више ништа… Немој отићи, молим 
те, немој… С ким ћу овдје остати? Што да радим? 

ПаВЛе: Јако журим… Не могу ово сада…

маРИНа: Ако одеш, ја ћу… То су страшни људи… Бојим 
се бити овдје сама…

ПаВЛе: Доста је тога, Марина. Уморан сам. 

маРИНа: Али, молим те, ако си ме икада волио…

ПаВЛе: Ја ако сам те волио? Па зашто си шутјела кад се 
тај монструм појавио? Зашто си пристала на све то? 
Наздрављаш тамо с тим идиотима, а мене молиш да 
ти помогнем… Нема теби спаса, драга моја… Како 
ти није јасно!? Ако препознаш неког другог, зау-
вијек је поремећена природа ствари… Сватко има 
своју коцкицу у равнотежи. Не мијења се смрт за 
живот, човјек за човјека. Ви хоћете да га издам до 
краја?! Да кажем да није ни умро? Да никада није 
ни постојао? Како то можеш тражити? Већ сам га 
ионако издао на тисуће начина… 

маРИНа: Ниси га издао…

ПаВЛе: Јесам! Знаш што ми се догађа? Заборављам боју 
његовог гласа, начин на који се смијао, не памтим 

више што га је веселило или чинило тужним… Он 
је умро у неком судару сам, потпуно сам. А мени 
се брише дио по дио сјећања и за неколико година, 
мање него што мислимо, избрисат ће се у потпуности 
све везано уз њега, уз нас. Данас кад сам отворио 
албуме, унутра више нема татиних фотографија... 
Погледај, сада је овај нови на нашим заједничким 
успоменама! На све су мислили!!! Идем одавде. 
Морам. Они то желе. Само им реци да ме се неће 
тако лако ријешити. Никада јавно нећу пристати 
на то да њега зовем својим татом. 

маРИНа: Нећу ни ја… Нисам се била снашла, али подр-
жат ћу те. Разговарат ћу с Томом…

ПаВЛе: Одлично. 

маРИНа: И тестират ћу се… Ако дијете није његово, 
ако је наше…

ПаВЛе: Марина…

маРИНа: Само се немој љутити, не подносим то… Знаш 
да сам уз тебе, одувијек сам била, али тешко је кад 
никоме ниси важан…

ПаВЛе: Мени си важна. А надам се да сам и ја теби. Ако 
стварно желиш помоћи, можеш то направити. Ја ћу 
отићи на тај њихов примитиван скуп и тамо пред 
новинарима, полицијом, министрима, пред свима 
ћу рећи тко је и што је. И требат ћу твоју подршку. 
(Пољуби ју.) 

маРИНа: Имат ћеш је. Обећавам ти. 

ПаВЛе: Договорено. Волим те. Одвест ћу те одавде. 
Ми то можемо. Само ми мораш вјеровати. Чувај 
се, драга…
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деСетИ ПРИЗОР

 (Новинарка у директном јављању, узима изјаву од 
ЕУ заступнице.)

НОВИНаРка: Поштована заступнице, као прво, искрене 
честитке! Похвале пљуште са свих страна! Хрватска 
се напокон истакла на плавом небу са жутим звјез-
дицама! Осјећате ли понос и смирење након овог 
напорног раздобља? 

ЗаСтУПНИЦа: Као прво, захваљујем. Признајем, обавили 
смо голем посао. Наше екипе радиле су даноноћно 
и доказали смо да нас ништа не може зауставити 
на путу до циља. 

НОВИНаРка: До нас су дошле информације да је упра-
во пронађени господин Гунек, најизгледнији кан-
дидат ваше странке за предстојеће изборе. Можете 
ли то потврдити? 

ЗаСтУПНИЦа (Загонетно се насмијеши.): Не могу. Али 
само ћу рећи, гдје има дима, има и ватре. 

НОВИНаРка: Добре старе ватрогасне мудрости. 

ЗаСтУПНИЦа: Скупштина је при крају и ја вјерујем да 
ћете све сазнати још данас до краја дана. Али у сва-
ком случају, господин Гунек је откриће и велика 
нада за наше боље сутра. 

НОВИНаРка: Захваљујем! 

ЈедаНаеСтИ ПРИЗОР 

 (Сви су на великом скупу. Гунек се смијеши раздраган, 
до њега је пресретан Тома, а уз њих стоји безизражај-
на Марина. Сви који нешто значе у граду и држави 
– ту су.) 

ГУНек: Пријатељи моји, опростите ми што остајем без 
ријечи. Дирнут сам вашим повјерењем и ово схва-

ћам као прилику да вам служим и да се свакоднев-
но доказујем. Изборни резултати показат ће и до-
казати свим скептицима да је одлука коју сте данас 
донијели била исправна. Желим бити представник 
ове владе и ове земље из свег срца јер сматрам ка-
ко у добрим рукама можемо постићи чуда… А ово 
је мој син за којег ћете тек чути! 

 (Гунек грли Тому. У том тренутку упада Павле.) 

ПаВЛе: Ако си готов, хвала… И ја бих се придружио 
честиткама. Честитам на великој превари и надам 
се да ћеш завршити у истом оном смрдљивом бла-
ту из којег су те извукли. 

ИНСПектОР: Хеј, хеј, полако… 

РаВНатеЉ: Данас је прослава. Оставимо се прошлих 
времена и ко је коме што дужан… 

мИНИСтаР: Треба се окренути будућности.

ПаВЛе: Је л’ има итко у овој соби тко нема лоботомију!? 
Гдје сам то ја? За колико сте се продали? Није сра-
мота, реците отворено, бар да знам што славимо…

ПОЛИЦИЈа: Шути! Да га удаљимо, господине Гунек? 

тОма: Да!

ГУНек: Заправо… ‘Ајде, немојте. Баш га пустите нека 
више каже што има па да данас и то ријешимо. Ме-
не ово умара и троши ме… 

ПаВЛе: Врло једноставно. Ово није мој тата. Не знам тко 
је господин и не занима ме, али Мартин Гунек није. 

ГУНек: Ја нисам тата? 

ПаВЛе: Шути већ једном… Не разговарам с тобом.

ГУНек: Идемо редом. Испочетка. Може. Апсолутно 
прихваћам твоју теорију. Што значи сљедеће… Ако 
ја лажем, ти говориш истину. У реду, нема пробле-
ма. Само онда вриједи и обратно – ако ти лажеш, 
истина је ово моје. У том случају, ако ја јесам твој 
отац, онда ти ниси и не можеш бити мој син. Никада. 

ПаВЛе: Што је ово? (Смије се.) Врти ми се у глави. Бу-
дало једна…
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ГУНек: А свима је јасно да се о томе и ради. Тко си ти? 
И што си? Живио си на терет Томе и његове жене, 
у њиховом стану јер ти је тако одговарало. Увијек 
против свега, ниси мрднуо прстом да ме нађеш. 
Хтио си упропастити њихову везу и осветити се 
брату за пословни успјех. Ништа немаш. Сам си. 
Само гомилаш дугове и живчане сломове… Нажа-
лост, један од њих је и овај јавни. Не знам тко си, 
не знам тко те шаље, ал’ знам да ниси мој син. Јер 
да је то тако, славио би овдје с нама, грлио би ме и 
веселио се мом повратку. 

тОма: Психопат! 

ПаВЛе: Марина…

 (Тома загрли Марину.)

тОма: Љепотица моја… 

ПаВЛе: Марина, реци нешто…

ГУНек: Ево, кад смо и то ријешили… Сад га одведите. 
Млади господин очито лекцију мора научити на 
тежи начин. 

ПаВЛе: Љубави… Што се догађа? 

 (Полиција га одводи.) 

маРИНа: Не могу. Опрости, више ништа не знам. Само 
желим да све што прије заврши.

ПаВЛе: Завршило је. Имат ћеш лијеп живот. Браво, 
Марина… Успјела си. 

 (Одведу га.)

маРИНа: Павле…

тОма: Боже, какав стрес… Тата, плачеш? 

ГУНек: Како нећу плакати? Кад нетко изгуби разум, 
тужно је само по себи, ал’ кад је у питању твој вла-
стити син… 

тОма: Воде, донесите нам воде… Смири се… Бит ће то 
све у реду. Тако мора бити… (Грли Марину.) Хвала 
ти, љубави… Кад би знала колико те волим. 

дВаНаеСтИ ПРИЗОР

 (Стан. Ту су Тома, Гунек и Марина.) 

тОма: Чујеш ти ово, Марина? 

маРИНа: Које? 

тОма: Слушај… Нема ничега… Све је тако тихо… Чујеш? 

маРИНа: Ништа не чујем!

тОма: Да! О томе се и ради! Напокон мир у овој кући. 
Годинама овдје није било мира. Тишине. Реда. Није 
се знало ко пије, ко плаћа… Мислим, знало се. Ја 
сам плаћао…

ГУНек: Кад си предобар, имаш ту славенску душу, сват-
ко ради с тобом што хоће. То ћемо сад промијенити. 

тОма: Да, коначно!! Све се напокон мијења!! Све те 
године чекања… Баш сам поносан на нас! (Марина 
излази.) Камо идеш, Марина? 

ГУНек: Је л’ с њом све у реду? 

тОма: Наравно. Пусти, већ сам рекао да је то моја бри-
га. Само да њега више нема. Неће се опет однекуд 
појавити? 

ГУНек: Тај се више никада неће појавити. Можеш мир-
но спавати. 

тОма: Никада ми није легао…

ГУНек: Павле? 

тОма: Не подносим што се стално хвалио. Сам себе 
хвалити. То је иритантно. До кад си данас на сас-
танцима?

ГУНек: Не дуље од три. 

тОма: Било је нешто у њему празно, знаш оно као кад 
си у пустињи? 

ГУНек: Не.

тОма: А кад би разговарао с њим, почео би те увлачи-
ти у свој досадни живот. Кунем се, тата, понекад 
сам мислио да ће ме увући у то своје ништа и да 
ћу само нестати. 
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ГУНек: Е видиш! А сад је нестао он, а ти ћеш равно у 
министарство!! Јеси сретан?! Имаш разлога!

тОма: Пресретан! Марина! Гдје си? Што сад она ради? 

ГУНек: Реци, хтио сам те питати… Онако, понекад, ту 
и тамо… Кад баш не буде неког другог рјешења… 

тОма: Да…

ГУНек: Би ли ти имао нешто против да се ја и та твоја 
Марина мало подружимо? Онако успут… Без икак-
вог дубљег значења. 

тОма: Боже, па наравно! Након свега што си учинио за 
нас, то је стварно најмање што можемо… Ал’ гдје је 
она? Опрости, идем провјерити… Не знам што та-
мо ради и зашто ништа не говори. То је чудно, она 
је понекад чудна… А то није добро.

тРИНаеСтИ ПРИЗОР

 (Тома затиче Марину с путном торбом.)

тОма: Што радиш? 

маРИНа: Ништа. Пакирам се. 

тОма: Пакираш се? 

маРИНа: Да. Идем одавде. 

тОма: Зашто? 

маРИНа: Ти и даље мислиш убијати… Без обзира на 
дијете, без обзира на све… Колико год те молила 
да будемо нормална обитељ, тебе то не занима. Ти 
имаш своју мисију. 

тОма: Да будемо обитељ? То си хтјела? Озбиљно? А 
тко то “ми”? Ти, ја и његово дијете? 

маРИНа: Нећу то ни коментирати. 

тОма: Само си завидна! Зла… Сви сте завидни на мом 
успјеху! 

маРИНа: Којем успјеху? Јој, боже, Тома… Теби још 
увијек није јасно? Ти си нитко и ништа. И никада 

ништа нећеш постати… Јер у теби нема ничег. Јад-
ни, глупи Тома… 

четРНаеСтИ ПРИЗОР

 (Тома улази натраг у дневну собу. Сав је крвав. Гунек 
га гледа. Шуте.)

тОма: Исти је осјећај као да је нека животиња… Пот-
пуно исти! Најприје се сва трзала па се смирила… 
Била је тиха. Морао сам. Хтјела је отићи. Пакирала 
се. Ал’ не може отићи. Само тако отићи. То се не 
може. Ја не знам ни чије је то дијете…

ГУНек: Наравно. Ништа не брини. Добро си направио. 
То значи одрасти. Треба бити одговоран. Треба зна-
ти донијети одлуку. Браво, сине… 

тОма: Што ће бити сада? 

ГУНек: Ништа неће бити. Што би било? Одсад идемо 
све испочетка. Нови људи и ново вријеме, нове ис-
тине. Само ти буди уз мене и бит ћеш сигуран. 

ПетНаеСтИ ПРИЗОР 

 (Поновно сједница. Министар, равнатељ, инспектор 
и заступница.) 

мИНИСтаР: Псст!! Не мумљајте! Кад премијер говори, 
остали шуте! 

ГУНек: Све је у реду. Бит ћу врло кратак. Не бих вам 
желио одузимати вријеме. 

РаВНатеЉ: Ма дапаче!

ГУНек: Само сам се хтио захвалити свима вама на по-
моћи и подршци и рећи вам како од данас престаје 
наша сурадња. 
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РаВНатеЉ: Што престаје? 

ГУНек: Папирологију ћемо сређивати овај тједан. На-
равно, добит ћете отпремнину у издашном износу. 

ИНСПектОР: Отказ? Након свега?

ГУНек: Апсолутно. Ви сте људи који су отворено подр-
жали лаж. А таквима у мом тиму нема мјеста. 

 (Чује се жамор.)

ГУНек: Господо, овај састанак је завршен. 

ЗаСтУПНИЦа: Нећеш се овако извући! Из ових стопа 
идем телефонирати…

ГУНек: Изврсно, само онда мораш најприје пријавити 
саму себе. И све њих. 

мИНИСтаР: Гунек, имали смо договор…

ГУНек: Тако је. Звали сте ме да ријешим проблем и ја 
сам га ријешио. А сада се разиђимо у миру… Ис-
причајте ме, имам пуно озбиљног посла…

шеСНаеСтИ ПРИЗОР

 (Човјек одводи папу, а он се заустави.) 

ПаПа: Али имам само још пар реченица.

чОВЈек: Жао ми је. Идемо одмах. Ја ћу вас отпратити 
до папамобила. Све је у реду, говорили сте лијепо 
и дирљиво, али имамо ексклузивно јављање. Сад ће 
нам се обратити… О боже, како сам узбуђен… Овдје 
ће се писати повијест. 

ПаПа (Збуњено.): Амен.

чОВЈек: Немојте више, стварно не можемо, идемо ди-
ректно у дневник… Папа оде, а човјек најави сље-
дећег госта. А сада – драги суграђани, извадите своје 
мобителе да можете забиљежити овај благословље-
ни тренутак и једнога дана показивати то унуцима. 
Обратит ће вам се премијер републике Хрватске… 
Човјек који је спасио свијет! Господин Мартин Гу-
нек и његов син јединац – Тома Гунек! Молим вас, 
један велики и топли пљесак… За вас. За нас. Заједно.

кРаЈ
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Дебора Делбјанко
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У том колоплету свакодневних 
ситуација показује се наличје наших 
живота у којима ништа није важно, 
ништа погубно, ништа тужно и 
трагично ако смо “живи и здрави”.

Д ора Делбјанко, хрватска списатељица (рођена 
у Пули 1980, дипломирала драмске уметности 
2005, актуелни драматург Сатиричног казалишта 

“Керемпух”) написала је изузетно занимљив комад ин-
тригантног наслова Кад је стао свијет. Ради се о драм-
ском штиву утемељеном у фарси, у грађи апсурда, са 
снажним искорацима у веома редак, у савременом 
драмском писању, надреалистички простор. Језички 
и сценски. У таквом миљеу Дора Делбјанко конструи-
ше бизарну причу о смрти, нестанку, васкрсењу чове-
ка чији живот и улога на животној сцени нису били 
посебни до тог, неочекиваног, и у чудним околности-

ма општег немара “несрећног случаја”. Шездесетого-
дишњи портир Мартин Гунек након смрти “доживља-
ва” својих пет минута славе, неочекивано и апсурдно, 
као изненадан, битан играч у општем галиматијасу 
животне игре без јасних правила. На његову сахрану 
долазе најзначајније политичке личности овог вре-
мена, а његова смрт покреће низ трагичних догађаја 
које једино може зауставити, шта друго, него Гунеков 
повратак – међ’ живе. У том колоплету свакодневних 
ситуација показује се наличје наших живота у који-
ма ништа није важно, ништа погубно, ништа тужно и 
трагично ако смо “живи и здрави”. Ми. Односно, ЈА. 
Нестанак, смрт, самоубиство, прељуба, лаж, породична 
обмана, политичка интрига, слепа покорност, глупост, 
трагедија оца, неверство супруге, издаја брата, криво-
клетство политичара, позиционирање протуве – све то 
пролази мимо нас, клопарајући попут старог воза којем 
се не зна коначно одредиште, али то није важно јер он 
тутњи поред нас и не дотиче нас ни његова брзина, ни 
шта превози, ни кад ће да стигне... 

Пише > Милош Латиновић

Драматуршка белешка

Смрт и ускрснуће Мартина Гунека
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Дора Делбјанко очито врло добро познаје мен-
талитет овдашњег човека – којег сви желе да преваре 
или има такав осећај – тако да савршено води причу 
унутар тог простора, троугла “словенске душе” и бал-
канске клоаке, европске манипулације, појачавајући 
динамику како из сцене у сцену спадају велови тајне 
игре у коју су увучени сви актери приче. У томе је по-
тентност комада Када је стао свијет јер му је динамич-
ка структура утемељена у тексту.

Ликови у себи крију инспиративни материјал и 
садрже многе дуалитете – од неспретног, у животу неу-
темељеног ветеринара, опхрваног честим еутаназијама 
животиња, који деловањем динамичке структуре ап-
сурда долази на тло политичком манипуланту, преко 
његовог брата, несхваћеног уметника, обузетог жељом 
да се окористи, те  ветеринарове жене, разапете између 
брака и телесне љубави са мужевљевим братом али и 
за бољим животом без много ангажмана, стижемо до 
маргиналaца с мисијом и политичара са емотивним 
проблемима. Покушај Папе да се обрати, каже, да по-

могне, усмери у кључним тренуцима, бива заустављен 
недостатком минутаже у медијима. 

Времена има, али не за милост и људскост.
Дора Делбјанко пише врло јасним језиком, који 

је у функцији драматуршке структуре. Такав језик је 
лице нашег времена и ових ликова тако блиских нама. 

Комад Када је стао свијет очито би сценски био 
најподеснији у “шекспировском кључу”, без велике 
сценографије и оптерећења на сцени, јер у дијалогу 
је решење и сценског простора и динамичке структу-
ре текста.

Дакле, све је у речима...



52. БИТЕФ
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Н а 52. Битефу приказане су и овакве и онакве пред-
ставе, одличне, добре, а било је и оних трећих... 
Па ипак, овогодишњи Београдски интернацио-

нални театарски фестивал имао је, као мало кад у 
својој повести, савршено успостављену драматургију 
и у складу са тематским одређењем (подласлов Свет 
без људи) био је перфектно селекторски “режиран”, а 
кореспондирао је и с временом, што није нимало безна-
чајно. Битеф је, штавише, имао и наратора. Филозоф 
Срећко Хорват, истина, није најављивао или комента-
рисао поједине представе, али је говором на отварању 
Фестивала практично “провео” публику кроз 52. Битеф 
и посредно дефинисао његову драматургију. Констато-
вао је да слоган Свет без људи код њега провоцира асо-
цијацију на Диогена који је у старом веку, усред дана, 
у Атини, с упаљеном свећом, узалуд тражио човека. 
Хорват у поднаслову Фестивала не препознаје алузију 
на медмексовску стварност света опустошеног након 
катаклизме, нити спилберговску дистопију о планети 
којом ће једном управљати вештачка интелигенција, 

но као поруку да данашњем свету недостаје људскост. 
У то га свакодневно уверавају вести из Европе која све 
евидентније одустаје од својих темељних принципа, ог-
лушујући се о вапаје несрећних миграната. О обешчо-
веченом свету сведочи и бујање деснице, популизма и 
бескрупулозно фалсификовање демократских начела, 
те Хорват поздравља Битеф као прилику да се позо-
риште отвори за директне упливе политике, с надом 
да ће представе провоцирати немир гледалаца, а мож-
да их покренути и на размишљање о данашњем свету.

Драгана Живадинова сећамо се као ћудљивог, 
провокативног, често мистериозног али изузетно ин-
вентивног редитеља чије су представе осамдесетих 
година прошлог века (Сестре Сципион Насице), биле 
део Neue Slowenische Kunsta-а. Овај покрет је редефи-
нисао однос према тзв. ангажованој уметности, озбиљ-
но утичући на естетику и сензибилитет театра – не је-
дино у Југославији. У доба буђења националистичке 
параноје, оптуживани да подривају Југославију, при-
падници покрета, нарочито његово ликовно “крило”, 

Пише > Александар Милосављевић 

О 52. Битефу

У обешчовеченом и 
обездуховљеном свету
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група Ирвин, и музички састав Лајбах, поигравали су 
се са нацистичким симболима и одговарајућом ико-
нографијом. Провоцирали су полуинформисану јав-
ност и отварали просторе за различита тумачења, па 
и она политикантска.

У међувремену, Живадинов је театарска истражи-
вања усмерио ка звездама и космосу. Један је од осни-
вача Културног центра европских свемирских истражи-
вања и иницијатор позоришно-научно-истраживачког 
пројекта који ће обухватити период од 1995. до 2045, а 
биће окончан Живадиновљевим самоуништењем у бе-
скрају космичких пространстава. Данас се Живадинов 
начас приземљио да би представом Одило. Затамњење. 
Ораторијум. (копродукција Словенског младинског 
гледалишча и љубљанског “Кина Шишка”) усмерио 
поглед на феномен поновног буђења фашизма. У по-
пулизму, буђењу екстремистичке националне свести 
осокољене древним митовима и ксенофобији, препо-
знао је светски тренд.

За упризорење приче која тек наизглед сведочи 
о Одилу Глобочнику, најекспониранијем словеначком 
антисемити, нацисти и интимусу Хитлера и Химле-
ра, Живадинов користи литерарни предложак који је 
написао с филозофом Петром Млакаром, а за форму 
инсценације бира ораторијум, чиме наглашава да ће 
тежиште представе бити у певању и ритмичком из-
говарању текста. Ораторијум ће редитељу омогући-
ти и да се поигра формом слетског, мултимедијалног 
спектакла, налик оним нирнбершким између 1923. и 
1938. године, какви су допринели стварању Хитлеро-
ве харизме. У исти мах, овакав избор сценске форме 
омогућава редитељу да се удаљи од судбине и Глобоч-
никове психолошке димензије. Отуда представа по-
стаје сведочанство о рађању и функционисању зла, о 
механизмима који су постојали тридесетих година 20. 
века, но који и данас омогућавају његово постојање.

На малом простору позорнице редитељ смешта 
микрокосмос довољан да би био јасан механизам у 
којем настаје и развија се ритуал из којег ће се генери-
сати усхићење масе чији чланови губе индивидуална 
својства. Све је ту, као што видимо и у документарним 
филмовима о Нирмбергу: свечана атмосфера, осећање 
узвишености догађајем што спаја богове и људе, они-
рички ритам добоша, заставе с одговарајућим зна-
мењима, говорница с које се изричу повесне истине а 
изнад које бдије претећи орао. Наравно, ту је и вођа 
којем се упућује заклетва на вечиту покорност и вер-
ност. Ту је и чупавац који искаче из кутије, Одило који 
израња из подземља и савршено се уклапа у стварност 
нацистичке машинерије за прање свести. Он би био тек 
једна од бизарности епохе да она није ишчашена. Уп-
раво обичност главног актера аутори представе уоча-
вају као пресудну одлику феномена рађања фашизма.

На почетку представе Живадинов дефинише хор 
као основни елемент глумачке поделе на којем је бази-
рана инсценација грчке трагедије. Хор је замајац радње 
и коментатор збивања. Чланови хора нас и у представи 
о Одилу и Злу воде кроз причу, певају, унисоно изго-

Из представе Одило. Затамњење. Ораторијум, фото: Јелена Јанковић
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варају реплике у прецизном ритму који задаје хоро-
вођа, али – као и у античкој трагедији – репрезентују 
јавно мњење, народ.

Чланови хора су на почетку у униформама које 
се, осим понеког детаља, не разликују од нацистичких. 
Разлику уочавамо у симболима: наместо кукастог крста 
или две СС муње, актери Одила на одећи имају уцртане 
глобусе, асоцијацију на актуелну глобализацију. Жива-
динов овом костимографском интервенцијом указује 
на географску општост и распрострањеност данашњих 
процеса који свет воде удесно и сугерише идеолошко 
одређење овог процеса.

На крају ораторијума хор се опрашта од Одила 
и шаље га у заборав, но истовремено хор се пресвлачи 
замењујући униформе безличном одећом, која такође 
наликује униформама. Пре но што ће овако пресву-
чени хористи показати натписе с именима нацистич-
ких концентрационих логора из нацистичке ере, они 
коментаришу преодевање и констатују да је рок прет-
ходној одећи истекао, а куцнуо је час за нову. Реди-
тељ, дакле, отворено жигоше властите сународнике – 
и њихово вишедеценијско ћутање о Одилу, и садашње 
утапање у десничарску Европу.

Представа се завршава тако што преодевени ак-
тери одлазе с позорнице која постепено тоне у мрак. 
И док из off-а чујемо пуцкетање ватре која још тиња, а 
сценом се шири дим као из крематоријума, последњи 
зраци светла рефлектора једва осветљавају табле с на-
зивима концлогора. А онда све прекрива мрак. Глум-
ци нису изашли на сцену да се поклоне јер овде нема 
места аплаузу. 

*  *  *
Свита број 3 Европа француске трупе Ешел 1:1 је 

својеврсна променада кроз 28 држава Европске уније; 
не кроз појавне аспекте њихових репрезентативних 
садржаја но фрагменте начињене од најразноврснијих 
сегмената свакодневице. Гледалац Свите осећа се као 
слушалац радија који насумце мења канале на раз-
личитим европским језицима, тек слутећи који су то 

језици и чији државни радио-програми. Текст пред-
ставе чине тривијалије које сведоче о менталном и 
духовном стању данашњих Европљана, али и судбини 
европских вредности. Резултат је духовита сценска 
игра двоје глумаца које прати пијаниста, игра која је 
увек набијена иронијом којом се указује на свепри-
сутно фалсификовање поменутих вредности и тужну 
истину да је нешто труло у Унији.

Премда је фасцинантна вештина Бјанке Јанузи 
и Лорена Делила који говоре на језицима држава ЕУ 
(у њихову способност уверили смо се кад је на ред до-
шла Хрватска), ипак је више пленило њихово глумач-
ко умеће, споспобност да певају, крећу се и приме-
ном најразличитијих глумачких поступака уверљиво 
прикажу и оно што је иза појавности вербалног исказа 
ликова које тумаче. А иза су били карактери и фино 
нијансирани крокији менталитета нација, па су пред 
нама дефиловале домаћице, блогери, тинејџери, поли-
тичари, алкохоличари, јапији, просјаци, актери рија-
лити шоу програма. 

Сви они изговарају баналне реплике, фрагмен-
те истргнуте из свакодневице, из твитова, ТВ рекла-
ма, новинских интервјуа, скупштинских стенограма, 
програма политичких партија, уличних дијалога, ле-
карских упутстава, савета за понашање у случају те-
рористичких напада и за успех у животу, откривајући 
притом чудесан универзум Уније као европске елите. 
Но, тај универзум препознајемо као ужасно разуђени 
свет, лишен етичке вертикале, сведен на утилитарност 
комерцијалног принципа и јефтине политикантске 
спинове. Видимо га као свет без људскости. Показало 
се да Диоген ни данас у Европи не би нашао човека.

У представи Жориса Лакоста изостаће наравоу-
ченије, јер је амбиција аутора само да покаже мозаик 
невероватних различитости између онога чега (више) 
нема, а што је била намера, и онога што уистину јесте. 
А у европској стварности више нема – људи. Предста-
ва нас упућује и на преиспитивање појма савременог 
театра. Не ради се овде о афирмацији одређеног ре-
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дитељског, драматуршког или глумачког поступка, но 
о чињеници да је савремени театар пример еклекти-
цизма, каткад и споја наизглед неспојивих различи-
тости и разноврсних форми, поступака и поетичких 
принципа. А Свита је баш то, поигравање на граници 
између перформанса и концерта, концептуалистички 
пројекат који по ко зна који пут проблематизује фор-
му и смисао драмског театра, али и ангажман глума-
ца, каткад дајући изведеној музици драмске задатке, 
претварајући је у коментар и активног актера радње.

*  *  *
Логика селекције наставила је беспрекорно да 

функционише и у наставку Фестивала. Мјузикл бео-
градског Народног позоришта Боливуд такође је на 
трагу приче о обешчовечењу савременог света, угро-
женог последицама светске економске кризе, тортуром 
разу зданог неолибералног капитализма, најновијом ве-
ликом сеобом народа, процесом транзиције (која овде 
очигледно траје вечно) или злоупотреба демократије – 
све то нашло се и у мјузиклу списатељице, редитељке 
и перформерке Маја Пелевић. И све је то потврдило 
актуелност и смисленост слогана Свет без људи.

Најава доласка боливудског филмског продуцента 
у малени град на граници неке од евидентно источно-
европских држава, провоцира наде чланова локалног 
позоришта које, с обзиром на транзицију, тавори због 
небриге државе. Глумачке наде уздижу се до успаље-
ности када се прочује да је боливудски продуцент за-
интересован да купи њихов театар. Позориштници су 
убеђени да је пред сваким од њих блистава будућност 
у једној од светски најпрофитнијих филмских продук-
ција. Све што потом уследи већ је добро знана прича 
о изневереним надама. Оно што претходи пропасти 
било би смешно да није тужно сведочанство стања ст-
вари у нас, а понајпре свести оних којима је судбина 
наменила да буду жртве транзиције.

Ауторка је доследна свом активистичком ставу 
и фокусира се на свет театра, а гледаоцима предста-
ве одмах бива јасно да је одабрани пример парадигма 
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онога што се догађа у свим сегментима нашег друшт-
ва. Све указује на то: и начин на који се јавности баца 
мамац, наравно у складу с прокламованом идејом пута 
ка бољитку, и процес опскурне приватизације која се 
одвија ван очију јавности, и превара на коју се своде 
првобитна обећања инвеститора.

Пелевићева акценат ставља на стање свести акте-
ра ове друштвене несреће, а у мјузиклу држава остаје 
готово невидљива, осим што се као њен репрезентант 
појављује директорка театра, суштински у ништа бољем 
положају од оних којима управља. Она је тек тран-
смитер воље и намера државе. У првом плану приче 
су глумице и глумци театра, пуни наде и опхрвани 
очекивањима. Очигледно да су одавно, и мимо свих 
замки које подразумева њихова професија, постали 
жртве транзиције. Такав је случај с младом глумицом 
која отплаћује кредит за стан, што је чини доживот-
ним робом система.

Смештање радње у позоришни амбијент била је 
и највећа и најопаснија замка с којом се списатељица 
ухватила у коштац. Јер позориште је специфична об-
ласт, а поменута замка ове професије првенствено се 
односи на оправдану дозу сујете без које глумцу нема 
изласка на сцену. Пелевићева успешно пролази кроз 
ова искушења и финим интервенцијама, попут оне 
с младом глумицом, успева да обезбеди друштвену 
општост своје приче.

Већ је констатовано да позориште није ексклу-
зивни простор друштвених девијација, рђавих прива-
тизација, проневера, државне неодговорности и изне-
верених надања. Напротив, у контаксту свих зала као 
последица утапања друштва у неолиберални концепт 
и злоупотребе демократије, позориште је још и добро 
прошло. Проблем је, међутим, све остало. Маја Пеле-
вић пажљиво режира мјузикл, ускладивши редитељски 
поступак с основном музичко-сценском матрициом 
форме, али и жестоким друштвеним ангажманом. Ува-
жавајући жанровско-продукционе конвенције, реди-
тељка афирмише боливудске принципе, те доследно и 

тачно гради атмосферу карактеристичну за индијску 
верзију Холивуда. У том смислу модел је јасан: основна 
драмска ситуација мора да буде препознатљива, ком-
пликација треба да буде жестока, патетика је не само 
пожељна но и обавезна, а крај мора да буде срећан. А 
све уз много шљаштећих ефеката. У исти мах, боли-
вудски принцип је у самој основи заразно популистич-
ки, функционише утилитарно као практична подршка 
тенденцији укидања људскости.

Све је, дакле, у боливудској продукцији пренагла-
шено, нарочито глума, све непрестано вибрира између 
лажне трагике и неподношљивог патоса и доведено 
је до кича. Пелевићева развија радњу и редитељски 
разиграва ову матрицу до самосвесног и позоришно 
функционалног кемпа постижући ефекат двоструке 
игре. С једне стране генерише духовитост којом гле-
даоце увлачи у причу, а с друге, боливудским прена-
глашавањима, успоставља дистанцу у односу на дра-
матичну друштвену реалност о којој прича сведочи. 
Но, ту није крај замкама које редитељка поставља, јер 
патетика кича, и мимо боливудске естетике, отвара 
про сто ре за манипулацију. Отуда редитељка, уводећи 
кич у инсценацију, а на трагу своје драме, указује на 
тип деформитета транзиционе, нарочито овдашње 
друштвене збиље. Све је овде, и у представи и у ствар-
ности, последица манипулације, а пристајање актера (и 
представе и стварности, подједнако) на манипулацију 
чини их боливудски оперетским ликовима.

Као што редитељка ходи по ивици између банал-
ног кича и софистицираног кемпа, тако су и глумци 
имали тежак задатак да одоле изазовима преглумљи-
вања, а екипа ове представе, предвођења Јеленом Ђо-
кић и Милошем Ђорђевићем, који су обезбеђивали 
тачан тон игре, тај деликатан задатак је савршено ис-
пунила. Стихови на којима је ауторка доследно ин-
систирала, помогли су да глумачка игра буде чврста. 
Сонгови за које је музику компоновала Ања Ђорђевић 
подгревају боливудску атмосферу, а томе је, као што 
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Из представе Горки – Алтернатива за Немачку?, фото: Јелена Јанковић
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и треба у мјузиклу, допринела и намерно зашећерена 
кореографија Игора Коруге.

*  *  *
Оливер Фрљић је поново гурнуо прст у око свом 

времену. Опет је то урадио директно, провокативно и 
дрско, сада представом коју је режирао у берлинском 
позоришту “Максим Горки”, једном од најлиберал-
нијих немачких театара, у којем се годинама доследно 
спроводи кадровска политика заснована на позитивној 
дискриминацији друштвених мањина. Последњих го-
дина театар предност даје ангажману миграната. Тамо 
је Фрљић провоцирао Немце, проблематизујући нека 
од горућих питања савременог друштвеног и политич-
ког тренутка Немачке.

Наслов представе, Горки – Алтернатива за Не-
мачку?, за коју је заједно с глумцима Фрљић напи-
сао текст могуће је читати на различите начине и ту-
мачити на неколико паралелних нивоа. Горки је име 
берлинског театра и једног од најгласовитијих писаца 
левичара. Алтернатива за Немачку је назив тамошње 
политичке партије, прве радикално десничарске која 
је након Другог светског рата ушла у Бундестаг. Отуда 
редитељ поставља двоструко питање: да ли је у леви-
чарском театру данас могуће говорити о прононсира-
ној десничарској странци и да ли је лево оријентисани 
интелектуалац, уметник и револуционар (Горки), једи-
на истинска (спасоносна) алтернатива за Немачку која 
опасно скреће удесно? 

На почетку представе редитељ гледаоцима по-
ставља замку. Након што су Театар “Максим Горки” 
представили официјелно, као либерално позориште, 
глумци почињу критички да говоре о кадровској поли-
тици свог театра: бесни су што су принуђени да насту-
пају с колегама којима је једина квалификација то што 
су мигранти. А они, нови глумци, најчешће придошли 
из арапских земаља, муслимани, једва да знају језик 
Гетеа и Шилера. Притом, ништа не знају о култури 
народа за који играју представе. Савремена западна 
култура, међутим, подразумева либерални, отворен и 

демократски однос према свему, па у Театру “Максим 
Горки” неће изазвати саблазан ангажман глумаца ЛГ-
БТ оријентације, а у представама овог позоришта може 
се, без зазора, говорити о свему. Зар то није баштина 
истинске демократије?

Но, сада у представи падају маске политичке ко-
ректности и једна од глумица изјављује да не може да 
се сценски љуби с колегом црне боје коже. И не само 
да то отворено каже, но признаје и да осећа мучнину 
због његовог непријатног црначког воња. Расистичке 
и ксенофобичне реакције су тек први корак у изненад-
ном попуштању кочница глумаца, па ће се намах от-
крити много тога што кореспондира с мишљењем све 
већег броја њихових сународника. Или барем оних који 
су гласали за радикалну десницу. Замка је у томе што 
већину актера представе, ако не баш и све њих, чине 
управо “дођоши”, мигранти. Неки су стигли из арап-
ских земаља данас захваћених ратом, један од глумаца 
је Турчин, а презиме једне од глумица је Мишковић.

Фрљић и овде спроводи познати и уходани но 
увек ефектан квазидокументаристички поступак: с 
глум ци ма генерише ситуације које нам представља 
као резултат документаристичког проседеа, као ау-
тентичне, интимне исповести учесника, што ствара 
посебну тензију код публике, али и отвара простор за 
накнадне, дубинске анализе феномена којима се реди-
тељ бави и које ће доцније све слабије бити утемељене 
на исповедном тону.

Тако ступамо у фрљићевски позоришни универ-
зум где је све могуће, па и мешање театарских и драм-
ских жанрова, интерактивни театар или сцена на којој 
се појављује здање Театра “Максим Горки”, монумен-
тална макета институције која постаје један од актера 
представе. Позориште, па и ово берлинско, простор је 
слободе и истине, наравно уметничке, посвећено је ме-
сто где царује мисао, реч, музика, покрет и слика, као 
елементи којима дефинишемо Културу. Но, театар је 
све то само ако поставља права питања свом времену. 
Ако то не учини, или их не постави у правом часу, по-
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зориште је празна љуштура у којој ће глумци, као што 
је то случај у Фрљићевој представи (и у реалности), по-
стати чланови Алтернативе за Немачку.

Тако постепено настаје полемички дискурс, ни-
жу се сцене у којима глумци саопштавају аутентичне 
и лажне податке, сукобљавају политичке ставове или 
се само праве да то чине, откривајући фрагменте за-
страшујуће и опомињуће истине о данашњој Немачкој, 
савременој Европи, али и садашњем свету. Видећемо, 
не без страха, да и у Немачкој пијетет и саосећајност 
изазивају и исповест особе која са сузама у очима ре-
лативизује нацистичку прошлост Немачке, и жене 
која је решила да не убије дете зачето када ју је сило-
вао мигрант из Сирије. Фрљић зна да свака истина има 
најмање два лица, па нам омогућава да уз подједнако 
уверљиву аргументацију чујемо обе стране, суптилно 
нас увлачи у срж проблема да би, као и у претходним 
својим представама, моћно поентирао.

Док слушамо цитате из опасног политичког про-
грама Алтернативе за Немачку, свако од актера ће по-
неким елементом свог костима оденути једну од глу-
мица – у униформу. Та униформа није нацистичка, на 
реверима, раменима или рукавима нема конкретних 
ознака које упућују на припадништво одређеној армији. 
Биће то универзална униформа, овде употребљена као 
двоструки знак: упозорење какво униформа увек сим-
болизује (знак рата и убијања), али и метафорични 
доказ да сами састављамо слагалицу, војника који на 
крају зајаши Театар и одатле нас посматра с благим, 
речитим и надмоћним осмехом. Када се додогоди, по-
зориште више неће бити од помоћи: имаћемо зграде 
и институције, али и свет без људи.

*  *  *
На известан начин Шест лица тражи писца за-

гребачког Сатиричног казалишта “Керемпух” почиње 
тамо где је завршена представа Горки – Алтернатива 
за Немачку?. Обе је режирао Фрљић.

Обешчовечени свет зла чије (поновно) рађање у 
Европи слутимо на крају берлинске продукције, потпу-

но је оживео у “Керемпуху”, па је и стасао у формира-
но биће. Но у загребачкој представи тај застрашујући 
свет није отеловљен у лику војника, симболу диктату-
ре. У региону који делимо с Хрватском ствари стоје 
нешто другачије. У овим крајевима царује лежерност 
коју дефинишемо појмом – примитивизам. То не зна-
чи да је овде зло мање интензивно, разорно и опасно. 
Речју, да је мање – зло.

Зато не чуди што се актери загребачке представе 
на сцени појављују као ординарни примитивци који се 
веселе на свадби. Фрљић реферише на конкретну свад-
бу која је окупила тамошњи крем друштва. Свадба је 
типично овдашња: народњаци треште, званице играју 
како се овде на свадбама плеше, урлају и подврискују, 
али и шмрчу оно што се шмрче и, наравно, пуцају из 
ватреног оружја. Да би свеопште бахато и разуларе-
но шенлучење било потпуно, редитељ је глумцима на 
главе ставио маске свиња. Фрљић не своди овај призор 
на општу метафору, па нам Наратор именом и прези-

Пратећи програм Филозофски театар: Оливер Фрљић и Срећко Хорват, 
фото: Јелена Јанковић
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меном представља свадбаре, проминентне личности 
актуелне хрватске политичке деснице. Кад располо-
жење сватова достигне кулминацију, редитељ прави 
рез и активира механизам квазидокументаристичког 
поступка. Глумци скидају маске и приватно се једни 
другима обраћају негодујући што играју у комаду који 
извргава руглу политичаре, моћне привреднике, попу-
ларне естрадне звезде, опскурне фудбалске мешета-
ре и друге јавне личности, довољно моћне да сваком 
члану глумачке екипе угрозе или пониште каријеру. 
Демократије, слободе мишљења и говора овде нема. 
Али има страха. Искуство вели – сасвим оправданог.

Редитељ нам даје до знања да смо на проби ко-
мада који се припрема у “Керемпуху”. То није чудно 
јер је наслов преставе Шест лица тражи писца, наста-
ле по мотивима истоимене драме Луиђија Пирандела. 
Познато је и да шест ликова из комада покушавају да 
нађу писца дела у којем ће они бити отеловљени на 
сцени. И код Фрљића је исто: ликови извесног писца 
имају карактере, повезани су међусобно догађајима 
који формирају причу, но аутор их је одбацио, као и 
своју драму. Све што је потребно за представу је ту, осим 
писца, а драмски ликови сада, у данашњој Хрватској, 
покушавају да нађу списатеља. Где би га и тражили но 
у театру где се одржавају пробе.

Невоља је у томе што су ово ипак Пиранделови 
ликови, што они са собом нужно, ма где да пођу и где 
год да траже писца, носе нешто од атмосфере у којој 
су првобитно настали. У овом случају то је атмосфера 
Италије с почетка двадесетих година прошлог века, до-
ба успона деснице и Мусолинија. Са собом ови локови 
на сцену не доносе само карактере, сукобе и заплет но 
и фино ткање свакодневице која прожима дух времена 
у којем су настали. Делић те атмосфере препознаје-
мо и у Пиранделовој изјави, управо из тог времена: 
“Фашиста сам зато што сам Италијан”. Убрзо се пре-
домислио, али трагови ових речи остали су до данас.

У таквом колоплету преплиће се неколико игара 
које Фрљић вешто и промишљено комбинује, и то тако 
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да се позиције игара непрестано смењују у првом плану 
представе. На једној страни је игра која се успоставља 
између две епохе – Пиранделове и наше, два времена 
у којима редитељ препознаје сличности између којих 
успоставља паралеле; ту је, затим, игра театра у теа-
тру коју Фрљић, као и у немачкој представи, користи 
да би нас увлачио у причу, али и да би нам омогућио 
успостављање брехтовске дистанце која укида гледао-
чеву пасивност. Фрљић наставља да провоцира гледао-
це, и то жестоко. На крају, као најбитнију препознајемо 
игру различитих политичких и идеолошких платфор-
ми; она нас доводи у позицију истинских актера (сау-
чесника) од чије акције, или од чијег одсуства акције, 
зависи будућност.

Но, не заборавимо контекст и присетимо се да је 
“Керемпух” специфичан театар који репрезентује ко-
мерцијално, булеварско позориште те се представама 
обраћа прецизно маркираној позоришној публици. То 
значи да мора водити рачуна шта говори својим гледа-
оцима. Сатира као темељ концепта подразумева оштар 
друштвени ангажман, но и њихов сасвим одређени по-
глед на свет. Отуда је евидентно да се Фрљић обраћа пре 
свега загребачким љубитељима тзв. лакших жанрова 
које жели да узнемири. У том контексту је Шест лица 
шок за сталне посетиоце овог казалишта.

Као у берлинској педстави, Фрљић и у Загребу 
напада конформизам савременог човека, али и неспо-
собност демократије да се адекватно суочи с оним што 
је изнутра изједа, а што ће – у виду радикалне десни-
це – не само да уништи њену супстанцу него тежи и 
да је сасвим укине. Ако је ова претња у Немачкој тек 
наговештена уласком Алтернативе у Бундестаг, онда 
ствари много горе стоје у Хрватској где је десница на 
власти и увелико формира друштвени амбијент. Упра-
во су ови одјеци надолазеће фашизације друштва пре-
нети из Пиранделовог комада у Фрљићеву представу.

*  *  *

То што је Позориште НО99 из Талина први естон-
ски театар који се појавио на Битефу не значи много, 
јер Битеф нису походиле ни многе друге нације. Ни 
награда “Премио Европа: Позоришна реланост”, коју 
је трупа добила 2017, не обавезује нас одвећ при про-
цени домета њихове представе НО43 Прљавштина, јер 
тим признањем није овенчана ова продукција. Могуће 
је да ће некога, нарочито млађе гледаоце, импресио-
нирати блато у којем су Естонци играли, но искуства с 
претходних Битефа казују да ни то није ексклузивитет.

То не значи да НО43 Прљавштина није узбудљива 
и да њени актери не исказују вештину и задивљујућу 
способност да, крећући се по житком блатишту, ваља-
но испуњавају кореографске и друге задатке. Естонци 
су заслужили топао аплауз публике, а није рђаво ни 
што се њихова представа појавила на Битефу. Добро је 
повремено демонстрирати истину да сваки нараштај 
има право да открива и оно што је већ откривено, јер 
у то постигнуће улаже своју невиност (каткад наив-
ност), али и властити сензибилитет и поглед на свет, 
што њиховом открићу обезбеђује истинску аутентич-
ност. Није лоше ни да гледаоци имају прилику да виде 
и представе попут ове, те да у ери разноврсних фор-
ми софистицираног позоришта, неретко оптерећеног 
технологијом, стекну искуство и с физичким театром.

Представа Број 43 Прљавштина фасцинира енер-
гијом актера, сценским сликама које аутори и глумци 
генеришу у сведеној атмосфери и помоћу оскудних 
средстава, али јој недостаје инвентивност на плану 
драматуршких и редитељских решења. То је сценски 
приказ путовања кроз повест човчанства – од одсуства 
способности комуницирања између људи, буђења сек-
суалности и рађања ритуала из којег настаје очовечено 
свесно биће, а с њим и данас познати свет, преко кон-
ституисања религиозне свести која не поспешује ко-
муникативност (ни између људи, ни између човека и 
бога или човека и света), до апокалиптичног завршет-
ка у којем нема ничег застрашујућег јер се људскост 
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претапа у анимално и наставља да егзистира али на 
другачији начин.

Оваквих представа-манифеста већ је било у по-
зоришној повести, па и на Битефу. Нарочито је било 
невербалних, као што је у огромној мери и естонска 
невербална, али је у већини таквих сценских пројеката 
суштину представљао јасан и по правилу оригиналан 
став аутора на основу којег смо могли да “прочитамо” 
њихов поглед на свет. Код Естонаца, међутим, такав 
став је изостао, а евентуално смо могли да га наслути-
мо у сценама својеврсног обрачуна с религијом. По-
менуто блато у којем су се актери ваљали, којим су се 
гађали, кроз које су гацали и плесали, показало се као 
одвећ поједностављена метафора.

Блато није сметало добро заштићеној публици, па 
је елиминисан евентуални ефекат њиховог озбиљног 
уживљавања и партиципирања у застрашујуће “прљавој” 
стварности. А баш је то некоћ била једна од основних 
интенција промотера ове врсте физичког театра. Вре-
мена се мањају, па је одјек давних идеја (и поступака) 
данас доживео васкрсење само у формалном смислу 
и без праве метапозоришне суштине.

Ипак, са становишта селекторског концепта, пред-
стави је место на 52. Битефу, јер се бави светом у којем 
су људи, и мимо политике на којој се инсистирало у 
претходним представама, сами себе учинили сувиш-
ним. У драматургији Битефа естонска представа ус-
поставља рез између друштвено-политичког ангажма-
на првог дела Фестивала, у којем је акцентовано стање 
ствари у свету који је без људи зато што је обешчове-
чен, и наставка, где су проблеми света сагледани из 
угла човекове интиме.

*  *  *
Много тога у вези са инсталацијом Вечна Русија 

постаје јасније кад узмемо у обзир да је од Марине Да-
видове и Вере Мартинов овај пројекат наручио театар 
из Берлина, што значи да је намењен немачкој публици. 
Показаће се да није без значаја и податак да је Дави-
дова позоришна критичарка, а да се уметничке актив-

ности Мартинове остварују у области сценографије и 
костимографије, те да је била уметнички руководилац 
уметничких институција и театара, па и да је радила 
у Вотермил центру Боба Вилсона, чији је позоришни 
опус снажно одређен ликовношћу.

Вечна Русија је мултимедијално дело које у себе 
укључује и инсталацију начињену од реплика уметнич-
ких дела те разних других елемената, али је и театарско 
предавање, нека врста променаде кроз неколико по-
следњих столећа руске историје; она је за ову прилику 
сагледана у светлу тумачења феномена руског самодр-
жавља. Ауторке се фокусирају само на ову друштвену 
и политичку димензију руске повести, анализирају је 
и тумаче као израз незрелости и неспремности руске 
друштвене елите да истински преузме одговорност за 
судбину државе, но и да се лиши привилегија које им 
редовно обезбеђује самодржац. Реч је о одсуству сме-
лости и конформизму некоћ новостасалих племића, 
који су заједно са својим кметовима и имањима при-
падали императорима, а доцније и страху релатив-
но слободних бољара који се, чак ни кроз Думу, нису 
усуђивали да наруше или ограниче диктаторову моћ. 
И тако све до наших дана.

Ауторке узимају у обзир само повесне ситуације 
и податке које ће поткрепити њихову почетну тезу а 
заобилазе примере који им у том смислу не могу по-
моћи. Но, без обзира како дефинисали форму овог 
дела, оно припада уметности те се на њега и проце-
ну његових уметничких домета не може применити 
критеријум научно-историјске тачности. Ауторке су 
очигледно “драматургију” своје изложбе конципирале 
тако да акценат ставе на период који је с уметничког 
становишта најпровокативнији за анализу руске умет-
ности, дакле на оно што најчешће дефинишемо пој-
мом руског уметничког експеримента из 20-их и 30-
их година прошлог века, али и на везе које откривају 
природни континуитет идеје самодржавља, спајајући 
руске цареве и царице с Лењином и Стаљином, а да-
нас са Путином.
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Тако настаје уметничка структура сачињена од 
разнородних елемената, али и инсталација чији фраг-
менти немају исту специфичну уметничку тежину. Сва-
ки детаљ је са становишта форме и карактера изложбе 
брижљиво осмишљен, а у складу с намерама ауторки; 
оне успевају да кроз сегменте пласирају духовитост 
која се преплиће са суровошћу повесне фактографије. 

На почетку, у класичном позоришном амбијенту 
у којем гледаоци са трибина посматрају позорницу и 
где добијају упутства за предстојећу променаду, пуб-
лика полази у авантуру. Потом су посетиоци изложбе 
вођени кроз разне просторе где посматрају експона-
те који овде добијају смисао театарске сценографије 
и реквизите, слушају фрагменте предавања о поједи-
ним сегментима историје Русије, али се и враћају у 
већ посећене просторе, сада реаранжиране и друга-
чије опремљене сценографијом и реквизитом. Прва 
дестинација је свечана одаја украшена царским порт-
ретима, бистама и скулптурама, племићким грбовима 
и иконама. Ту је постављен трпезаријски сто за обед 
породице Николаја Другог Романова, но ту су и плака-
ти који указују на то да је Први светски рат увелико у 
току. Гледаоци могу да се шетају просторијом, провере 
да ли је порцелан аутентичан и да ли су чаше уистину 
кристалне, а онда пријатну музику намах смењује јед-
нолични претећи и све гласнији звук због којег тањири, 
чиније и чаше почињу звучно да вибрирају. Бука која 
наговештава Револуцију постаје несносна а глас из off-а 
нам наређује да, због безбедности, сместа напустимо 
просторију. Доцније се у њу враћамо а тамо затичемо 
хаос, разбијено посуђе, поломљене бисте, скулптуре 
одевене у неприкладну народну ношњу, оскрнављене 
иконе а на зидовима нове слике – потретрете вођа Ок-
тобарске револуције.

Следи повратак у прошлост а намера је да ко-
рени самодржавља, па и данашењег Путиновог, буду 
пронађени у временима руског царизма. Доцније, ка-
да доспемо у постоктобарско време, слушаћемо пре-
давање о истинским херојима руског уметничког екс-

перимента, касније жртвама стаљинистичких чистки. 
Предавање слушамо у мрачној и загушљивој просто-
рији, седећи у блату (срећом вештачком). Ако су сред-
ства којима су нас ауторке припремиле за Октобар-
ску револуцију била ваљано осмишљена и атрактивно 
пласирана, сада је Давидовој и Мартиновој евидент-
но понестало маштовитости за ефектно представљање 
репресивне атмосфере Стаљиновог терора. Отуда се 
и форма уметничке презентације мења и претвара у 
класично театарско предавање.

Сложени мултимедијални карактер инсталације 
потврђују не само пројекције аутентичних докумен-
тараца или филмова из Ејзенштајнове епохе, него и 
за ову прилику снимљени играни филм који се тиче 
Лењиновог, доције и Стаљиновог, обрачуна с хероина-
ма феминистичког покрета. Невоља је, међутим, што 
о неуједначености појединих сегмената ове структуре 
сведочи и чињеница да ће револуционарност и феми-
нистички активизам Александре Колонтај овде добити 
димензију карикатуралног, јер је филм који илуструје 
њен ангажман одвећ баналан.

Вечна Русија нас неминовно доводи и до нашег 
времена, садашње Русије и Путина, поентирајући већ 
констатоване закључке али исувише поједностављено. 
Чини се да су такав начин и конкретан закључак по-
најпре усклађени са доминантним хоризонтом очеки-
вања немачке публике за коју је дело и наручено. Штета 
што је, упркос могућој тачности, ова врста политичке 
актуелизације банализовала тему, а штета је и што су 
ауторке пропустиле да пројекат у свим елементима 
буде уметнички заоштрен и прецизан, да уметнички 
буде тачан и доследан. Можда би до истих или слич-
них закључака ауторке дошле и да су одолеле иску-
шењу снимања поменутог филмског сегмента, али и 
да су се у анализама дотакле и Билингтонове књиге 
Икона и секира.

Чињеница да је ова инсталација реализована у 
просторима театра, и то – посебно – београдског На-
родног позоришта, обезбеђује додатну димензију де-
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лу: контекстуализује га у сфери сценске игре, а озбиљ-
ност националне институције шетњи кроз лавиринте 
даје дозу мистичности, али указује и на везе између 
државног концепта, идеологије и уметности.

*  *  *
ПА’АМ израелског музичара, дизајнера светла 

и звука Надава Барнее је аутентична мултимедијал-
на инсталација у којој нема глумаца. Истина, на осам 
телевизијских екрана, распоређених изнад позорнице, 
појављују се људи, али је утисак да су то документар-
ни снимци, а особе које се појављују немају конкретне 
глумачке задатке. Тачно је и да се у израелском пер-
формансу чује глас наратора, но ни то није класична 
нарација чији је смисао да глумачким средствима нешто 
саопшти. Свега има у аудио-снимцима које чујемо то-
ком ове представе, разноврсне су теме исповести које 
Барнеа пласира – и туга због губитка блиске особе, и 
проблеми између родитеља и деце, и страхоте холо-
кауста, и свакодневне јадиковке...

У програмском материјалу који представља ПА’АМ 
читамо да аудио снимци имају везе са три “прославље-
не личности израелског јавног живота” – музичарем 
Ераном Зуром, глумицом Ором Меирсон и глумцем 
Дороном Таворијем, но просечном гледаоцу Битефа 
ова имена тешко да нешто значе.

Када бисмо нешто знали о овим личностима, 
можда би нам биле јасније намере аутора инстала-
ције. Овако је тешко (ако не и немогуће) дефинисати 
о чему она заправо говори. Можда о разним аспекти-
ма тескобног доживљаја живота у овом свету; но ути-
сак је не у садашњем свету и овом времену, него пре 
о кафкијански сагледаном свету и кафкијанском до-
живљају човекове судбине. На основу инсталације не 
знамо ни да ли њен аутор сматра да је човек одговоран 
за своју судбину или њу одређује неки виши, рецимо, 
божански наум. Аутор се тиме не бави, а занима га 
нешто сасвим друго – стварање генералне атмосфере, 
глобалног, мултимедијалног пејзажа који је креиран 
спојем текста, музике, звукова и визуелних ефеката. 

Из представе ПА‘АМ, фото: Јелена Јанковић
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С друге стране, селектора Битефа понајпре је занима-
ла баш та димензија израелске продукције – визуелна 
спектакуларност споја изговорене речи, пројектованих 
слика и визуелних ефеката. Ни публици Битефа није 
преостало ништа друго но да се препусти ефектима 
и дозволи да им они усмеравају асоцијативне токове. 
Отуда се и критичарски став о инсталацији ПА’АМ не 
може уздићи изнад пуког утиска. А утисак, као што 
знамо, није и не може да буде критика.

*  *  *
Овогодишњи Битеф је публици понудио занимљи-

во, на моменте и узбудљиво путовање кроз свет без љу-
ди. Испоставило се и да је тај свет на различите начине 
остао без људи, било да је обешчовечен због времена 
које је, под притиском политике, искочило (и наново 
искаче) из зглоба, било да је, исто тако подјармљен 
друштвеним околностима, изгубио властиту хуману 
димензију, или да наговештава наличје будућности 
у којој ће се цивилизацијски круг затворити да би се 
људи постепено трансформисали у животиње. Но, на 
52. Битефу видели смо и представе у којима није би-
ло глумаца.

Ипак, најузбудљивије и најдирљивије искуство са 
светом без људи Битеф нам је подарио представама које 
су, по прецизном налогу фестивалске драматургије, 
оста вљене за епилог. Прво је одиграна Зао ставштина, 
комади без људи Римини протокола. Штефан Кеги, ре-
дитељ и заштитни знак ове компаније, позоришни је 
истраживач који испитује границе театра и извођа чких 
уметности, а кроз опсежне и дуге процесе, консулта-
ције и јавне аудиције проналази особе стручне за сферу 
коју истражује, или људе који су животним искуствима 
везани за ту област, те их уводи у рад на новом пројек-
ту. Тако они постају учесници Кегијевих представа.

Кеги се бави документаристичким театарским 
проседеом, пројектима у којима је истраживани фено-
мен сагледан из различитих углова; но у том поступку 
акценат је стављен на гледиште и искуство оних који су 
у средишту феномена. Отуда су његове представе изра-

Из представе Заоставштина, комади без људи, фото: Јелена Јанковић
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зито провокативне, а извесним елементима и иритант-
не, код гледалаца провоцирају осећај нелагодности јер 
је публици каткад тешко да успостави дистанцу према 
пресном животу који је преточен у уметничку интер-
претацију. Овим поступком се укида дистанца која у 
театру гледаоцима омогућава безбедност. У предста-
вама Римини протокола безбедности нема.

И сада се Кеги, заједно с Домиником Ибером, 
сценографом и редитељем, подухватио провокативне 
теме – смрти. Тачније, умирања као процеса и свесног 
одласка из овог света. Након двогодишњих истражи-
вања спровођених у старачким домовима, болничким 
одељењима за неизлечиве пацијенте, погребним пре-
дузећима, свратиштима за бескућнике, религијским 
и научно-истраживачким центрима, лабораторијама, 
после опсежних разговора са лекарима, неуролозима, 
биолозима, свештеницима и на смрт болесним особама, 
започет је рад на представи. Између неколико стотина 
особа које су биле вољне да сведоче о свом односу пре-
ма блиској смрти, аутори су изабрали осморо. Свако од 
њих је имао задатак да осмисли собу сећања у којој је 
похранио оно што сматра властитом заоставштином. 
Тако је формирано осам соба, осам збирки сачињених 
од видео и аудио-снимака, фотографија, записа и раз-
новрсних предмета. Све ово је требало да једног дана 
сведочи о емоцијама, размишљанима, уверењима и 
животима осморо људи. Та будућност је на Битефу по-
стала садашњост. Ових људи углавном више нема, али 
су ту њихове собе-заоставштине у које публика улази 
и суочава се са – светом без људи.

Шта смо затекли у собама у које се улази у гру-
пама, по редоследу који је одредио случај? Опраштање 
тешко оболелог оца од детета; исповест супружника 
који су живот провели заједно те одлучили да скупа на-
пусте свет; размишљања и закључке вишедеценијских 
истраживања лекара који се научно бави феноменом 
деменције као процесом полаганог нестајања људске 
индивидуе, те води прецизан дневник властитог ишче-
завања; телефонске разговоре старије жене која, свесна 

скорог одласка, организује рад фондације за спас Аф-
рике чијим оснивањем је реализовала свој животни сан; 
аудио-исповести неизлечиве болеснице; документарни 
филм о времешном житељу Цириха турског порекла 
који своју смрт доживљава као повратак у родни крај 
те врши детаљне припреме за пренос својих земних 
остатака и сахрану у Турској; видео-снимке лета пара-
глајдеристе који се пред свако полетање поздравља с 
ћерком свестан да је то можда њихов последњи сусрет, 
јер се сећа погибије пријатеља с којим је делио страст 
према летењу; аудио-снимак са забележеним опро-
штајем од живота старице која последње дане проводи 
у старачком дому пребирајући по избледелим фото-
графијама као једином сведочанству да је постојала.

Амбијент у којем се гледалац нађе када уђе у те-
атарски лавиринт представе наговештава неизвесност 
аутентичне авантуре. Важна је и чињеница да гледаоци 
по разним основама формирају групе које ће улазити 
у собе. Каткад групу чине они што су заједно дошли у 
позориште, а некад се, баш као и у животу, избор пра-
ви случајно, или несвесно. Ту је, затим, и природно уз-
буђење пре уласка у сваку собу-заоставштину, јер не 
знамо шта нас унутра чека, као ни да ли ће се од нас, 
пошто уђемо, нешто очекивати. И ово је још једна од 
аналогија између Заоставштине и животних искуста-
ва свакога од нас. А онда ступамо у собе.

Свака од њих је аранжирана другачије, у свакој 
је постављен другачији декор (сценографија) и друга-
чија реквизита. Каткад смо у научној лабораторији где 
постајемо предмет истраживања и заузимамо унапред 
предвиђена места; понекад се нађемо у стоваришту 
испуњеном пакетима по којима можемо слободно да 
пребирамо; бићемо и гледаоци у некој врсти кућног, 
веома интимног театра; интимна је атмосфера и у со-
би у којој седимо за столом по којем су разбацане фо-
тографије које слободно разгледамо; догодило се и да 
смо публика у сали за специјалне видео-пројекције; 
седели смо и у канцеларији и учествовали у презен-
тацији, овај пут не пословној но исповедној; изували 
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смо се ступајући у простор муслиманског дома застрт 
дебелим теписима, башкарили се по огромном креве-
ту у спаваћој соби...

И форме нашег активног партиципирања у овом 
догађају биле су разнолике: гледали смо и слушали, 
као што то увек бива у театру, али смо испуњавали и 
захтеве наших физички одсутних но гласом и ликом 
на екрану присутних “домаћина”, пили воду која нам 
је нуђена, јели ратлук који нам је послужен, завири-
вали у фиоке или испод кревета, а када смо замољени 
– аплаудирали смо.

Корак по корак, шетајући кроз собе, стекли смо 
најразноврснија искуства са најделикатнијим инти-
мама особа на различите начине суоченим са смрћу, 
постепено смо били уведени у необичан сензибилитет 
света без људи; но света који је до пароксизма испуњен 
људскошћу. Просторима тог света не одзвањају бом-
бастичне изјаве. Чак и када једна од актерки исповеда 
свој животни сан о помоћи афричком континенту, њен 
исказ није део друштвеног ангажмана но израз личне 
решености да узврати љубав и лепоту коју је добила од 
Африке. Када се опрашта од ћерке, тешко оболели не 
може да прикрије страх због могућности да је његова 
болест наследна, а остарели Турчин кроз припреме за 
своју сахрану у Турској манифестује тугу због живота 
проведеног у печалби.

Кеги и Ибер нам представом, на основу свеукуп-
них истраживања, поручују да у овом свету у којем нас 
непрестано растрже свакодневица, још једини тренутак 
истинске интиме можемо наћи у суочавању са смрћу. 
Она ће намах избрисати све што нам се целог живота 
чинило као веома важно и пресудно, указаће нам на 
тривијалност свега због чега смо свакодневно стрепели 
и – вратиће нас нама самима. Трагове таквих емоција 
– пре но размишљања – препознајемо након што смо 
се упознали са заоставштином нама непознатих особа. 
Но, након ове представе постајемо много ближи себи.

*  *  *

Причу о Реквијему за Л започнимо констатацијом 
шта овај театарски пројекат није. Почетна информа-
ција да је Реквијем за Л настао на основу Моцартовог 
дела не значи много. Могла је то да буде и само још 
једна музичка адаптација славног Реквијема. Као што 
то, делимично, и јесте случај с пројектом којим је за-
творен Битеф. Композитор и музичар Фабрицио Касол 
је својим аранжманима увео Моцарта у свет афричке 
и тзв. светске музике, истовремено отворивши про-
стор редитељу и кореографу Алену Плателу да низом 
театарских поступака и средстава, а увек остајући у 
сфери минималистичких сценских решења, понешто 
дарује Моцарту. Спој настао из овог сусрета фасци-
нантан је и узбудљив.

С друге стране, Реквијем за Л био би тек камер-
на представа, или концерт с пажљиво осмишљеним и 
перфектно реализованим мизансценом да је све ос-
тало само на споју Моцарта и сензибилитета Африке. 
Редитељ је отишао много даље.

Паралелно са “концертним” делом, важан сег-
мент пројекта је и видео-снимак на којем су забеле-
жени тренуци истинског умирања извесне госпође Л, 
последњи сати њеног живота. Јасно је да овај сцен-
ски догађај пуни смисао добија тек кроз спој музике, 
и то специфично адаптиране, чињенице да је музич-
ко одређење дела реквијем, дакле литургијска миса у 
част покојника, и чињенице да је реквијем посвећен 
конкретној особи.

Специфичност музичког аранжмана и сензибили-
тета подразумевају снажан утицај афричког фолклора, 
али и реге звука и џеза. У овој интерпретацији – и му-
зичкој и сценској, подједнако – препознајемо похвалу 
животу, па и у моментима када се говори/ пева о смр-
ти. Она овде није прихваћена као коначност и ма шта 
да се налази с друге стране живота, овај реквијем не 
доживљавамо као опроштај од покојника но испраћај 
у ново и другачије. Овакав доживљај, карактеристи-
чан за Црни континент, али и сахране у колевци џеза 
Њу Орлеансу, у супротности је са свечаном строгошћу 
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хришћанског опела. Но, показаће се да Моцартова 
музика може да поднесе овакву адаптацију, као што 
је и сензибилитет Афрке компатибилан с Моцартом.

Трећи елеменат – видео снимак последњих сати 
живота госпође Л – учиниће белгијски пројекат блис-
ким Кегијевој Заоставштини. У овом случају доживљај 
феномена смрти овде је још сложенији и још је темељ-
није везан за сферу емоција, управо због директнијег 

преплитања музике и слике, због грађења специфичне 
сценске атмосфере и радости која је неочекивана за 
извођење реквијема. Отуда је могућност за спровођење 
анализе и рационалног тумачења белгијског пројекта 
знатно сужена, док је, с друге стране, максимално про-
ширено поље индивидуалних асоцијативних токова. О 
томе сведочи и усхићеност публике Битефа и сузе у 
очима огромног броја гледалаца на крају Реквијема за Л.

Из представе Реквијем за Л, фото: Крис Ван дер Бру
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Битеф Полифонија је пре свега – простор, а 
он подразумева читаву архитектуру развоја, 
подршке, комуникације: својим именом, али и 
концептом сакривеним иза њега, Полифонија 
је симболички повезана са музичком формом 
која множину идеја представља у хармонич-
ном односу. Вишегласје је процес и приступ, 
а не стање.

Н а темељима Шкозоришта, у простору УК “Па-
роброд” – који је практично био дом за ову не-
формалну институцију1)– срели смо се као про-

грамски тим/одбор/скуп Битеф Полифоније. Неколико 
пута наглас смо изговорили слоган овогодишњег Би-
теф фестивала, који је тада био тајновит за јавност – 
“Свет без људи”, а Љубица Бељански-Ристић, бивајући 
везивно ткиво међу људима различитих генерација и 
професионалног порекла, који се упуштају у драм-

1) Наизглед контрадикторан однос међу појмовима “неформално” 
и “институција” у случају Шкозоришта морао би бити прикладан 
и више него прихватљив; у томе лежи значај ове иницијативе за 
локалну културну заједницу.

ску едукацију, промишљање извођачких уметности и 
смисла позоришта, нежно пита: шта је то што нас му-
чи када се ради о тако задатом, опустошеном пејзажу 
– као ствараоце или активне учеснике у разноврсним 
драмским/медијским структурама? Које су извођачке 
и образовне праксе кроз које можемо о томе да про-
говоримо, а да садржајно будемо подршка, паралелни 
ток Битефа? Премда пратећи програм, Битеф Поли-
фонија никада није фигурирала као допуна или пот-
питање: она је одувек самостално биће.

Говорећи о савременим омладинским пракса-
ма, новим продукцијама и процесима у којима смо 
учествовали, дошли смо – свако за себе и сви углас 
– до представе која је на неколико начина обележи-
ла протеклу годину. Смрт фашизму! О Рибарима и 
Слободи, у продукцији независне омладинске трупе 
Рефлектор театра, кроз свој рад превазилази границе 
једног медија; не само садржински већ и формално, 
сагледавајући сопствени процес рада, потребе и наме-
ре. Управо због његове идејне слојевитости – јер овај 
пројекат је више од изведбе и функционише на поли-
тичком, идеолошком и интимном плану – Рефлектор 

Пише > Маша Сеничић 

Простор / Подстрек / Полифонија
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театар је у оквиру Битеф Полифоније понудио читав 
програмски сегмент који је аутореференцијалан и 
формира ланчану структуру на основама на којима 
је настала сама представа. Овај блок састоји се од ау-
торских радионица које на тематском и проблемском 
плану додирују више аспеката стваралачког и истра-
живачког процеса, док се питање “Зашто си ти жив?” 
појављује у представи као тачка прелома и носилац 
значења. Срж представе Смрт фашизму! О Рибарима 
и Слободи су различити видови активизма, који досежу 

до личних прича, несумњиво и неповратно испрепле-
тених са друштвено-политичким питањима: зато ово 
и јесте документарна представа, али не и биографска 
драма. На контрапункту између историје, сећања и са-
дашњости, причом о генерацији младих људи који су 
страдали као жртве у борби против фашизма, аутори 
представе износе ставове о сопственој, не нужно био-
лошкој генерацији: њеним херојима, слабостима, уве-
рењима и борби против савременог фашизма, али и 
бесног историјског ревизионизма који широм Европе 

Из представе Смрт фашизму! О Рибарима и Слободи, фото: Јелена Јанковић
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у стопу прати јачање националистичких струја. С тим 
у вези, радионица “Ритам побуне: Ко си ти и где уда-
раш?” коју предводи Драгољуб Ђуричић, омогућује, у 
оквиру овог блока, овладавање основним вештинама 
добошарења, али њен смисао ипак лежи у увиђању мо-
гућности да се дела кроз диверзитет перформативних 
пракси. Ко си ти и где удараш је идентитетско питање 
које изнад свега претпоставља кретање, ту ултиматив-
ну супротност смрти. Још једну радионицу, која пре-
испитује ангажованост својих учесника кроз њихову 
појавност – “Костим за суперхероје: Ко си ти и како 
се облачиш?”– води Ивана Несторовић, чија је намера 
да пружи алат за оспољавање борбених, непоколебљи-
вих аспеката ангажоване личности. Трећа радионица 
која се у оквиру овог циклуса реализује је “Мапирање 
простора и сећања: град и породица Рибар”, заснова-
на на принципима психогеографије, односно покушаја 
да се установи на који је начин простор, као и наш до-
живљај простора, испреплетан са нашим понашањем 
у граду који нам обликује пејзаж знања и сећања. Ин-
тервенцијом тела у том простору, ова радионица нуди 
и залаже се за исписивање нових сећања. Напослетку, 
радионица “Лично је политичко: Зашто си ти у позо-
ришту?” сажима рад позоришно-активистичког двој-
ца у оквиру Центра Е8 и Рефлектор театра, Милене 
Богавац и Војкана Арсића. Иновативну методологију, 
насталу током процеса рада на представи, названу “по-
зориште као омладински рад”, аутори су овом прили-
ком усмерили искључиво ка активистичком аспекту 
тог рада: дискусија коју покрећу фундаментално је 
повезана са питањем идентитета, док иницирају по-
лазнике у процес развоја имагинарне представе, чија 
тема су ставови о друштву свих полазника радионице. 

Битеф Полифонија је мултифункционална 
грађевина, дијалог људи који се познају кроз 
позориште, а један другог не забораве да пи-
тају: “Како си ти жив?”.

Та смрт која се наслућује, метафоричка, буквал-
на, политичка, подсетила ме је на мртвачки театар о 
којем пише Питер Брук – поново дошавши до те гото-
во заборављене књиге, купљене на улици без корица, 
схватам да је оно што Битеф Полифонија представља 
сасвим у супротности са појмовима које Брук анали-
зира и чију природу овде претпоставља; но, духовита 
је његова опаска: “Кад говоримо о мртвачком, сјети-
мо се да је разлика између живота и смрти, тако кри-
стално јасна код људи, понешто мање јасна на другим 
подручјима.”2) Знају ли људи, заиста, разлику између 
живота и смрти: театарских, биолошких, грађанских 
– то је такође једно од наизглед апстрактних питања 
којима се Битеф Полифонија бави када говори о до-
мету нашег присуства унутар развноврсних заједни-
ца, иако оно није нимало у домену апстракције: жив, 
дакле, значи бити активан у друштву.

Други важан аспект поменутог програмског бло-
ка Рефлектор театра у оквиру Битеф Полифоније, и не 
само њега, јесте наслеђе: реинтерпретација познатих 
наратива, проблематизација колективног сећања, по-
новно читање прошлости. У оквиру пројекта Епске иг-
рице, још једне представе у оквиру Битеф Полифоније, 
уметничка група Хоп.Ла! премијерно изводи Женид-
бу Душанову која нуди другачије, неконвенционално 
читање епске поезије, истовремено испитујући идео-
лошке матрице народних песама. Претходне године, 
када је премијерно изведено Зидање Скадра као аутор-
ски рад исте групе, већ је отпочела међу најмлађима 
жива дискусија о томе на који начин епика утиче на 
савремене друштвене односе, те до које мере одређује 
наше међусобне политичке споне. 

Битеф Полифонија ове године покреће и нову 
иницијативу “На лицу места”, охрабрена изузетним 
успехом прошлогодишњег организованог одласка у 
Лазаревац на гледање представе Алиса, која се оди-
гравала у аутентичним, вансценским просторијама 

2) Peter Brook: Prazni prostor, Vidici, Split 1972.
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позоришта. Лице места ове године је Крагујевац, у 
којем се учесници и публика упознају са представом 
Двеста, методологијом рада и специфичним концеп-
том позоришта заједнице Књажевачко-српског театра. 
Битеф Полифонија тежи ка стварању, неговању и са-
моодрживости отворених пракси, а под тим се мисли 
на иновативне идеје које раде у служби креативних и 
партиципативних позоришних форми по специфичном 
“полифоном концепту”. У складу са тим, текст овог 
драмског омнибуса почива на дихотомији жанрова и 
сукобљавању различитих мотива унутар једног већег 
стваралачког колектива. 

Полифонија је нестални облик: коауторство 
без коначних одговора и локација, континент 
могућности.

У непрестаној потрази за радикалним хибридним 
просторима, Битеф Полифонија успева да оде корак 
даље и ове године први пут укључује у програм удру-
жење Филмкултура, које се иницијално бави едукацијом 
у области аудиовизуелних уметности. Међутим, тема 
архивирања, уско повезана са технологијом и наслеђем, 
може се сматрати за раван у којој се сусрећу извођач-
ке уметности са новим медијима. Бинаризам “сада” и 
“после” је окосница “Извођења присуства: радионице 
о архивирању и бивању”, која преиспитује драмски и 
архивски процес: паралелно, исти тај процес бележи/
обухвата медијски, спроводећи методологију која та-
кође кроз дискусију настаје унутар саме радионице.

“1. се примам: Зашто је важно бити први?”, ради-
оница Дражена Хорватића, симболички је остављена 
за крај текста, будући да преиспитује феномен “прв-
ства” током различитих фаза стваралачког процеса у 
оквиру културног наслеђа – од настанка неког садр-
жаја, до последњих корака у његовом коначном облику 
и промоцији. Ова двочасовна радионица са учесници-
ма комуницира на два нивоа, пре свега увлачећи их у 
низ питања у вези са оним што називамо првим, а за-

тим нудећи увид у комплексан друштвени контекст у 
чијим механизмима и сами нејасно истрајавамо при 
покушају да предњачимо; аутор стога издваја тежину 
прве позиције за припаднике једне заједнице, али и 
указује на њену артифицијелну природу. 

Мултимедијална изложба на отварању Битеф 
Полифоније, која потцртава њен инклузивни карактер 
и материјализује додир са сопственом публиком, за-
мишљена је као дословна мрежа гласова (у којој сваки 
представник пројекта коегзистира са другим чланови-
ма), а нуди и тактилни/предметни аспект промишљања 
и истраживања појединачних програма. Отварање Би-
теф Полифоније донекле је њено отелотворење, које 
говори: овако је Полифонија жива – али оно дотиче и 
питање наслеђа, које претходи том животу, понудивши 
га у облику дводеценијске архиве од хартије и других, 
актуелнијих носилаца информација. Интерактивне 
инсталације у заједничком току истовремено предста-
вљају наративне исказе, позив на акцију и подсетник 
на позиције које преузимамо (као аутори) или са који-
ма комуницирамо (као публика). 

Питање “Како си ти жив?” могло би бити намење-
но и позоришту: као згради, као институцији или као 
савезнику, али изнад свега је усмерено на оне који 
Полифонију креирају и са њом расту, а као чланови 
друштвене и стваралачке заједнице сносе одговорност 
за сопствену каквоћу. Програмски одбор 19. Битеф По-
лифоније чини више самосталних мелодијских линија 
које теку независно једна од друге: Борис Чакширан, 
Ана Дајић, Лидија Антоновић, Маша Сеничић, Ирена 
Ристић, Анета Горановић, Дражен Хорватић, Нела Ан-
тоновић и Ђорђе Живадиновић Гргур. 

Битеф Полифонија је екосистем: еволутивно 
и динамично суочавање са питањем и одгово-
ром, циклична структура која од себе одлази 
и себи (позоришту) се враћа.
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Н акон објављивања програма 52. Битефа могло се 
претпоставити оно што је током фестивала и по-
тврђено – позориште као уметничку форму данас 

је веома тешко дефинисати. Основни узрок овог пре-
испитивања је избор десет пројеката, како их назива 
селектор и уметнички директор фестивала Иван Ме-
деница, који излазе из уобичајених оквира позоришне 
уметности и истражују “уметничке феномене савре-
меног театра и извођачких уметности који су (и даље) 
радикални, субверзивни и полемични”1). 

У основи полемике о појединим приказаним 
пројектима је питање “Да ли је то позориште?”, шире 
гледано и “Шта је уопште позориште”. Како год гласио 
одговор, један од чинилаца који га одређује је – про-
стор. Можда је стога позориште ипак најједноставније 
објаснити сада већ класичним (1968) ставом Питера 
Брука да је за настанак позоришног догађаја потребан 

1) Реч уметничког директора Битефа, 
 https://festival.bitef.rs/52BITEF18/621/Rec-umetnickog-direktora.

shtml, приступљено 7. 10. 2018.

празан простор у којем један човек корача, док га други 
посматра, и то је све. Применимо ли Бруково схватање 
на, рецимо, инсталацију у Главном програму 52. Бите-
фа Заоставштина, комади без људи, Штефана Кегија 
и Доминика Ибера (Римини протокол), видећемо како 
ова идеја може постати стваралачки дискурс. Једина 
разлика је у томе што jе човек, у овом примеру, корача 
у медијском простору (видео и аудио), а не у физичком 
простору заједно са посматрачем, што је поетичан на-
чин да се отелотвори присуство преминулог (једна од 
тема инсталације Заоставштина). Претпостављам да 
би се овако могле анализирати дефиниције позоришта 
различитих аутора, и да бисмо на тај начин могли доћи 
до сазнања шта је позориште данас и шта се у његовој 
суштини променило, али то је предмет неког другог 
текста. Нагласила бих и да не треба упасти у замку и 
присуство човека у медијском или виртуелном прос-
тору разумети као гледање филма или слушање аудио 
драме. Напротив, кад год је у представи употребљен 
виртуелни простор, треба анализирати његову оправ-

Пише > Драгана Вилотић 

Сценски дизајн на 52. Битефу 

Гробовима се не аплаудира
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даност и смисао, а прве успешне примере позориште 
је видело још у радовима Ервина Пискатора у Фолкс-
бине2). Можда је највећу недоумицу на овогодишњем 
Битефу изазвало одсуство “живих глумаца” из поједи-
них представа (пројеката). Међутим, треба подсетити 
да смо пре десет година на Битефу видели извођачку 
инсталацију Хајнера Гебелса Штифтерове ствари (Те-
атар Види, Лозана), један од најбољих примера позо-
ришта без глумаца. Својим радом овај аутор показује 
диверзитет у разматрању присуства и одсуства – теме 
којом се често бави. Он тежи разбијању “навике” у пер-
цепцији и константно преиспитује све што је очеки-
вано (све што чујемо и видимо) у позоришту. У свом 
предавању The aestetics of absence Гебелс је навео да је 
идентификовање посматрача представе са субјектом 
глумца ствар традиционалног позоришта и да у њего-
вом делу без глумца све друго што се налази у просто-
ру, што је обично “подршка” игри у представи (завесе, 
светло, дим итд.), постаје носилац пажње, а значење 
му додељује публика3). Његова тврдња је блиска схва-
тању Татјане Дадић Динуловић, која, желећи да де-
финише сценски дизајн као посебну уметничку прак-
су, уметничко дело које јој припада описује као ново, 
самостално и контекстуално, “доминантно ослоњено 
на употребу сценских изражајних средстава, које ус-
поставља активан однос према простору и према пуб-
лици“4). Посредством идеја Брука, Гебелса и Татјане 
Дадић Динуловић долазимо до оквира за посматрање и 
тумачење дела савременог позоришта која смо видели 
на овогодишњем Битефу. Заједнички чинилац су прос-
тор и догађај чија је драматургија заснована на упо-

2) Прва представа за коју је Пискатор користио посебно режиране и 
снимљене филмске секвенце је Узбуркано море (1926) у позоришту 
Фолксбине (Берлин);

3) The aestetics of absence, предавање одржано 2011. на European Graduate 
School https://www.youtube.com/watch?v=2yRjR4aGXRU, приступље-
но 7. 10. 2018.

4) Татјана Дадић Динуловић, Сценски дизајн као уметност, Clio, Бе-
оград, 2017, стр. 286. 

треби сценских средстава (декор, реквизита, ко стим, 
светло и звук), у садејству са текстом који прено се из-
вођачи, било да су присутни у физичком, медијском 
или виртуелном простору.  

ВИЗУЛеНО хИПНОтИСање ПУБЛИке

Представа Одило. Затамњење. Ораторијум. Сло-
венског младинског гледалишча (Љубљана) у режији 
Драгана Живадинова је снажна, прецизно кореогра-
фисана изведба, посвећена мало познатој личности 
из словеначке историје, Одилу Глобочнику, и његовом 
уздизању од истакнутог члана нацистичког покрета 
у Аустрији, до СС и полицијског шефа за цео регион 
Пољске, задуженог за уништавање јеврејских гета, ет-
ничка чишћења и успостављање мреже концентрацио-
них логора. Представа је изведена на позорници Сава 
центра, где је за ову прилику изграђено гледалиште. 
Однос између сцене и гледалишта заснован је на тен-
зији коју ствара динамичан, покренут простор за иг-
ру глумаца. Површина сценског простора једнака је 
површини гледалишног, међутим, стаза за куглање 
која је изграђена на средини простора игре готово да 
задире у публику и руши просторни баланс. Над пуб-
ликом је остварена и нека врста контроле пре почет-
ка представе, када редитељ, који стоји испред улаза у 
салу, тражи да се формирају групе посетилаца према 
старосној доби и да прво уђу они са 50 и више година, 
затим они између 30 и 50, а на крају особе са мање од 
30 година. Сценски простор има наглашену симетрију, 
а визуелна доминанта је геометризовани црни трон у 
средишту чији се делови, помоћу механичких скло-
пова, у једном моменту ротирају и претварају у орла 
са подигнутим крилима. Глумци се крећу по просто-
ру сачињеном од рампи и платформи, оивиченом за-
ставама, означавајући га истовремено као политичку 
платформу, склоп и механизам који је уперен у пуб-
лику. Стаза за куглање на чијем крају смо ми, “живи 
чуњеви”, представља претњу док мирно седимо у гле-
далишту и чекамо када ће кугла кренути према нама, 
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што се у неколико наврата и догађа али не толико аг-
ресивно колико бисмо очекивали. Режија и глумачка 
игра су инспирисани ораторијумом као вокално-ин-
струменталном формом, па током читаве представе 
присуствујемо хорском изговарању и певању текста. 
На тај начин изражавају се намере, наредбе, претње и 
хвалоспеви нацистичком покрету, а великим делом из-
вођења диригује глумац у рукавицама, окренут ка пуб-
лици, суптилно нам показујући савршенство осмиш-
љеног система истребљења из којег они излазе чистих 
руку. Глумци често баратају црним и црвеним куглама 
као симболом моћи. Подижу их у висину и пуштају да 
се котрљају по систему изграђених рампи. Једностав-
ност форме и осећај тежине кугле који имамо док је 
гледамо у глумчевим рукама, наглашава лакоћу ње-
ног убојитог деловања на масе – чиста сила сабијена у 
грумен мржње. Током представе се изузетно успешно 
гради визуелна напетост вођењем пажње посматрача од 
костима (ауторка сценографије и костима Дуња Зупан-
чич) – донекле стилизованих униформи нацистичког 
покрета, преко дизајна светла (Давид Цвелбар) и дизај-
на видеа (Грегор Балог) емитованог на великој пројек-
ционој површини у дубини сцене. Кошмарно-ритуал-
но преплитање црних униформи, црвених елемената 
сценографије и фотографских докумената значајних 
историјских догађаја са додатком одлично осмишљеног 
црвеног фонта на потписима фотографија, директна 
је конотација неуништиве снаге и јасног оживљавања 
национализма и расизма у Европи. Сценски простор 
је покренут и по вертикали постављањем правоугао-
них отвора у поду просценијума, као прореза кроз које 
механизам делује на стиснуте масе народа и војника, 
који се налазе под ногама СС-овског система. Отвори – 
раке, са бројевима остају на крају ораторијума, дакле, 
у њима се представа завршава, праћена страхотним 
звуком налик одрањању земље у рову. 

Боливуд, још једна представа са израженом есте-
тиком, по тексту и у режији Маје Пелевић, изведена 
је на сцени “Раша Плаовић” Народног позоришта Бе-

оград. Она скреће пажњу хистерично оптимистичном 
естетиком кемпа коју не можемо често да видимо у на-
шем позоришту. Представа има пролог на просценију-
му испред спуштене завесе од сребрних трака, где нам 
глумци, налик на чудесна бића, чије крзно је сачињено 
од истих сребрних трака, причају бајку о “машнама и 
машнетинама” из једне радње. Сличну слику видимо 
након подизања завесе кад се открије простор позор-
нице, на којем је приказан прецизан исечак апсурдне 
и помало “надреалне реалности”, аутора сценографије 
Игора Васиљева. Задњи зид је прекривен лепим плавим 
небом са понеким белим облаком, а у њега се визуелно 
утапају глумци чији су костими у истој плавој боји, са 
истим белим облацима. Слика би била идилична да се 
изнад њихових глава не налази ЛЕД трака савијена она-
ко како се савија бодљикава жица на огради, рецимо, 
између Мађарске и Србије, као и да описани простор не 
приказује напуштену фабрику “Младост”. Сквотована 
од стране позоришне трупе, фабрика је мета интереса 
великих продуцената Боливуда, а да мука за профе-
сионалне глумце буде већа, конкуренција за аудицију 
су им мигранти који су задржани на граници. И тако 
се радња овог мјузикла одвија у припремама трупе за 
аудицију, а у појединим тренуцима глумци се повлаче 
на мало острво са палмом када се осете угроженима 
или желе да се издвоје и, можда, покажу да су елита. 
Посебан “кемп моменат” су љубавне сцене, у безна-
дежном покушају да буду озбиљно схваћене, у чему им 
нарочито помаже дизајн светла Милана Коларевића 
са атмосферичним топлим, загаситим тоновима. Иако 
аудиција пропада, живот се хистерично наставља, пева 
се химна, а костими (Марина Вукасовић Меденица) су 
украшени пластичним цветовима којих има свугде – у 
наочарима, чизмама, на главама, на бундама. Могло 
би се претпоставити да је намера ауторке представе 
била да усмери перцепцију публике на пренаглаше-
ну естетику и нерешиве визуелне “замке”, попут ута-
пања костима глумаца  у простор, наговештавајући да 
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можда у стварности заиста живимо артифицијелним 
обликом живота званим транзиција.

ПРОСтОР СЦеНе каО кОНтекСт  
За ЈУтЈУБ жИВОте

Свита бр. 3 “Европа”, француског редитеља Жо-
риста Лакоста, део је уметничког пројекта Енциклопе-
дија речи који истражује изговорену реч у свим њеним 
формама. Полазна идеја аутора и колектива његових 
сарадника – песника, глумаца, визуелних уметника, 
етнографа, музичара, кустоса, редитеља, кореографа 
и продуцената је креирање аудио-архиве која би пру-
жила увид у диверзитет форми и садржаја свега што 
човек чује и која би послужила за стварање извођачких 
дела у области sound art-а, перформанса, концерата. 
Свита бр. 3 изведбеном формом подсећа на речитатив, 
јер се користи наглашавањем и имитирањем ритма и 
акцената говорног језика, при чему двоје солиста из-
воде солистичке деонице на укупно 22 европска јези-
ка. Баш као Свита бр. 2, иначе награђена специјалном 
наградом жирија и наградом публике на 50. Битефу, 
представа почиње као концерт. На сцени “Љуба Та-
дић” Југословенског драмског позоришта, у простору 
оивиченом белим, набраним завесама и белим балет-
ским подом, налазе се пијаниста за клавиром и двоје 
извођача у свечаним оделима. Све изгледа узвишено, 
достојанствено, “европски”. Неко време забављамо 
се открићем да певачи изводе текстове изговорене на 
различитим језицима у садржински врло различитим 
клиповима са Јутјуб канала, али након тога полако 
почињемо да поимамо и њихову семантичку поруку и 
доживљавамо шок јер су клипови пуни говора мржње, 
понижавања, усамљености, хипероптимизма, манипу-
лације итд. Ова представа је добар показатељ снажне 
промене у семантици и перцепцији текста која настаје 
под утицајем промене простора у којем се текст изводи 
тј. трансфером говора са Јутјуб клипа на простор по-
зорнице. Карактер сценског простора трансформише 
се под утицајем поруке текста, па се тако бели простор 

достојансвене Европе, сада доживљава као простор без 
излаза и “ћорсокак”, што је сугерисано и његовом кон-
фигурацијом односно сужавањем ка дубини. У пред-
стави која се бави документованим речима и језиком, 
важну позицију заузимају и натписи – таблои са на-
значеном врстом говора, местом и годином, изведени 
као видео пројекције на мањој површини постављеној 
при врху завеса. За комуникацију такве представе са 
публиком једнако је важно и место поставке површи-
не на коју ће се пројектовати превод текста. Међутим, 
у овом случају, превод није третиран као елемент који 
креира сценски простор. Неадекватне величине и нез-
грапно постављен тако да пресеца волумен сцене по 
средини, на један метар изнад глава извођача, титл 
потпуно руши целовитост сценске слике, баш као и 
разлика у дизајну и фонтовима слова.

ЦИВИЛИЗаЦИЈСка СкРетања  
– ЛажНа ЛеВИЦа И ПРаВО БЛатО

Ако се вратимо на питање шта је позориште, врло 
јасно одређење или идеолошко схватање можемо ви-
дети у раду редитеља Оливера Фрљића. Сви који гле-
дају његове представе, а пре свега уметници са који-
ма сарађује у процесу стварања, знају да се он не ба-
ви уметношћу као приликом за репрезентацију, већ 
позоришном представом тежи да трансформише ст-
варност. И то му полази за руком. У представи Горки 
– Алтернатива за Немачку? Театра “Максим Горки” 
Берлин, Фрљић се бави преиспитивањем левичарске 
културне политике тог позоришта и супротставља је 
чињеници да је десничарска, популистичка партија 
АфД (Alternative für Deutschland), која је основана 2013. 
године, данас у саставу парламента Немачке. Посту-
пак који редитељ примењује и овај пут је деконструк-
ција псеудоанонимности глумачког организма тако да 
публика схвати да је представа реалност и да глумци 
не глуме, већ све време говоре и делују у своје име. 
А затим прелази на разарање организма позоришта, 
дакле позоришта као институције, позоришта као објек-
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та, позоришта као места посвећења. Из тог разлога у 
овој представи постоји сценографија односно изграђен 
сценски простор, иако то у Фрљићевим остварењима 
није уобичајено. Сценограф Игор Паушка на сцену по-
ставља модел позоришне зграде, висине неколико ме-
тара, у размери толикој да објекат може да прође кроз 
портални отвор. Модел са верно приказаном главном 
фасадом и архитектуром позоришта, тимпаноном и 
пиластрима, креће се према просценијуму и долази 
до његове ивице. Према речима редитеља, техничке 
могућности берлинског позоришта допуштале су да 
модел позоришта пређе ивицу просценијума за један 
метар и уђе у публику – позориште је готово пало у 
крило немачких грађана! Глумци затим деконструишу 
зграду позоришта, скидају натпис са његовим именом, 
прозоре, врата и фасаду, и откривају испразну алуми-
нијумску конструкцију зграде по којој се затим пењу, 
“возају” и користе је као некакво превозно средство за 

личну корист. У једном тренутку модел позоришта се 
ротира и открива се простор сличан сакралном, са го-
ворницом у средини, међутим, ово “лице” позоришне 
зграде након краћег времена нестаје, модел се поново 
ротира и позориште сада видимо као фрагментисану 
структуру у којој је сваки глумац изолован у кутку који 
је заузео за себе. У последњем делу представе, када се 
од глумаца тражи да се учлане у партију АфД, ства-
рају се табори “за” и “против”. Представа се заврша-
ва склапањем костима војне униформе на телу једне 
глумице. Тада схватимо да глумци све време на себи 
носе по један фрагмент те униформе, који је код не-
ких мање, а код неких јаче изражен. Карактеристичан 
дизајн звука који прати представе Оливера Фрљића 
темељи се на константном нападу на наша чула слуха 
употребом наглих промена у динамичким опсезима. 
И овај пут редитељ показује да се уљуљканост публике 
мора сурово пресећи.

Из представе Заоставштина, комади без људи
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НО 43 Прљавштина, Театра НО 99 из Талина 
(Ес  тонија) је поетична и драматична представа о љу-
дима, бићу, његовој сврси и вери и може се тумачити 
на много начина с обзиром на изостанак концизног 
текста и дијалога, као и заснивање дела превасходно 
на покрету тела. Најдраматичнији покретач предста-
ве је чињеница да се укупно трагање за одговором на 
питање “шта је човек?” одвија у блату. На позорници 
је изграђена просторија налик на велике заједничке 
канцеларије у пословним зградама, а под је прекри-
вен блатом. На зидовима су велики прозори, али нигде 
нема врата. Чак је и зид према публици до одређене 
висине застакљен. Заменивши невидљиви, позори шни, 
четврти зид видљивим, стакленим зидом, простор 
позорнице је примио особине музеја, где су предмети 
стављени у стаклену витрину и забрањено је додири-
вање. У оваквом простору до колена у блату су људи у 
пословним оделима. Они представљају појединце или 
јединке чије људске, карактерне особине не препознаје-
мо, јер међусобно комуницирају телима – сударају се, 
гурају, нападају и напаствују, тако да се простор који 
је на почетку можда и личио на неку пословну згра-
ду, током представе трансформише у шталу. У другом 
делу представе на моменте се изговара текст. Иако 
визуелно остаје исти, простор се преобраћа у сакрал-
ни објекат, поставком нагог тела глумца као Исуса у 
централном прозору, односно олтару. Глумци постају 
просвећене јединке – верници који прате изабраног 
лидера. У појединим пасажима кретање тела глумаца 
заснива се на коришћењу удова на начин типичан за 
животиње, чак видимо и трансформације људског те-
ла у биће без руку и ногу које рони кроз блато. Реди-
тељи Ене-Лис Семпер и Тит Ојасо пред очима публи-
ке креирају судар естетике препознатљивих изданака 
цивилизације, попут пословних одела, архитектуре 
великих стаклених површина и класичне музике коју 
чујемо у представи, са блатом, тучама и безнађем, а у 
средиште тог судара стављају човека сведеног на те-
ло. Доживљај драматичних збивања на сцени појачан 

је дизајном светла и звука. Дугачку почетну секвен-
цу ритмичног гажења блата која дочекује публику на 
потпуно осветљеној сцени и у гледалишту, касније за-
мењују топли наранџасти тонови и пригушена атмо-
сфера. Дизајн звука је заснован на употреби музике као 
средстава за дириговање људским телом и покретом, а 
посебно поетична звучна слика креирана је пред крај 
представе када се група глумаца телима и гласом ода-
зива на удаљену и једва чујну рику слонова.

мУЛтИмедИЈаЛНе ПРОСтОРНе  
ИНСтаЛаЦИЈе У ПОЗОРИштУ

Просторна инсталација Вечна Русија кустоскиње 
и критичарке Марине Давидове и сценографкиње Ве-
ре Мартинове у основи има тежњу да простором и 
сценским инсталацијама изрази суштину руског по-
литичког система, које ауторке виде као један те исти 
ауторитарни режим, прекидан утопијским покушаји-
ма промене, од времена Царске Русије до данас. Дра-
матургија вођења публике кроз инсталацију почиње 
уласком у простор где изнад врата стоји неонски знак 
“Добродошли у Вечну Русију”, а централну позицију 
заузима дугачак, постављен трпезаријски сто и столи-
це, велики портрет последњег руског цара Николаја II 
на зиду у прочељу, док бочне зидове покривају бројни 
мали портрети историјских личности. У простору је и 
неколико скулптура, лутке дечака и девојчица, налик 
онима из излога продавница, као и дводимензионал-
не фигурине од картона. Након шетње простором и 
преслушавања звучне инсталације, гласовном пору-
ком публици се наређује да изађе кроз врата изнад 
којих светли знак “Утопија” и затим се одлази у прос-
тор нове утопије. Овај поступак понавља се три пута, 
публика се три пута враћа у централни простор али 
препознаје извесне интервенције и трансформације 
у њему. Након повратка из прве утопије, портрет ца-
ра је уклоњен, трпезаријски сто је растурен јер је на 
њега пало стабло, а лутке су нестале. После друге уто-
пије појавио се портрет Стаљина, сто је постао радни 
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сто за партијски састанак. После треће утопије гото-
во цела просторија украшена је портретима Путина. 
Недостатак Народног позоришта као места поставке 
ове инсталације су бројни дугачки ходници, на разним 
етажама, кроз које се публика спроводи до простора 
утопије, јер разбијају континуитет приче. Избор сцен-
ских средстава за креирање сваке просторије заснован 
је на креирању атмосфере или чак илузије уверљи-
вости простора, па пролазак поред тоалета, прозора са 
погледом на улицу и техничких просторија у којима 
причају и телефонирају позоришни радници, предста-
вља предугачку паузу у драматургији приче. Некохе-
рентност постоји и у естетици коришћених сценских 
средстава, на пример, употреба телевизора и картон-
ских фигура у простору Царске Русије. Простори три 
утопије нису обрађени на једнаком нивоу, па неки од 
њих делују недовршено (затвор) док су други детаљно 
изведени (утопија комунизма).

У поставци мултимедијалне инсталације ПА’АМ 
израелског уметника Надава Барнее у Битеф театру, 
просторни однос између сцене и гледалишта типичан 
је за ово позориште. Међутим, сценски простор је у 
три плана готово прекривен видео екранима, а при-
суство глумаца је укључено у представу путем гласа, 
најчешће употребом аудио технологије. У фрагмен-
тисаним сећањима три појединца на болна искуства 
у сусрету са болестима, смрћу и одрастањем, видео 
материјал који се емитује ефектно је осмишљен као 
преплитање фотографија, сцена игре, улице и боја, и 
заиста изгледа као да је у сировом облику извађен из 
нечијег сећања. Слика на видеу није оштра, препознају 
се пиксели, а колорит је често у хладним сивим, плавим 
и зеленим тоновима што појачава утисак усамљености 
и изолованости коју носи суочавање са темом смрти. 
Слику употпуњује употреба светла сценске расвете у 
сличним тоновима са наглашеним ефектом треперења 
и пулсирања. У визуелном смислу слика се контрастно 
мења током изведбе када се пажња са екрана тј. видео 
садржаја пребацује на физички простор сцене у којем 

се налази комплексна светлосна инсталација од инка-
десцентних сијалица у препознатљивим топлим тоно-
вима. Њихово синхронизовано активирање и поставка 
на кабловима различитих дужина креира талас који 
може да наговештава узбуркавање животне енергије 
и трзање из стања анксиозности. Звучним простором 
доминирају три гласа која говоре своје приче, а значај-
ни моменти обележени су продорним сигналним зву-
ковима звоњаве телефона, сирене амбулантних кола 
и болничког апарата за мониторинг пулса. Звучна ат-
мосфера током целе изведбе вођена је електронском 
музиком, да би сам крај представе обележило емито-
вање песме Моје тело је кавез (My body is a cage).

На почетку поменута инсталација Заоставштина, 
комади без људи је последња у низу инсталација на ово-
годишњем Битефу и издваја се од свега виђеног, јер у 
њој нема глумаца, чак ни у виртуелном простору. Тема 
смрти, сусрета са њом и опраштања са овоземаљским 
светом још је драматичнија ако је чујемо од стварних 
актера. Редитељ Штефан Кеги и сценограф Доминик 
Ибер креирали су просторну капсулу сачињену од цен-
тралног простора чекаонице и осам мањих соба чији 
изглед и садржај треба да надилази смрт и представља 
личну заоставштину осам људи који су одлучили да 
поделе свој одлазак са ауторима пројекта. По уласку 
у заоставштину сваке особе, за публиком се затварају 
врата и почиње емитовање аудио или аудио-видео по-
руке. Поједине капсуле су обликоване по узору на жи-
вотне просторе преминулих, са фотографија које види-
мо пред нама, на пример трпезарија или канцеларија. 
Неке су одраз професије или интересовања одређене 
особе, а неке су чак простор неиспуњених жеља, као 
што је мала позорница која се активира емитовањем 
песме коју је одређена особа волела. Иако су простор-
ни исечци у којима је смештена заоставштина изграђе-
ни технологијом и по принципу израде сценографије у 
позоришту, занимљиво је колико се у њима осећа траг 
реалног живота и топлине. Утисак физичког присуства 
дочаран је путем личних ствари које видимо у соби 
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и о којима нам покојници говоре у својим порукама. 
Укупно шест посетилаца може истовремено да уђе у 
сваку просторију, а занимљива је комуникација која 
се одвија тако што посетиоци реагују на сугестије љу-
ди из медијског простора када им поручују да попију 
воду, поједу слаткиш, погледају албум са сликама или 
да аплаудирају. С друге стране, у белој чекаоници нат-
кривеној великим екраном који симулира карту света 
са светлећим тачкама, чији тренутак блеска обележава 
тренутак нечије смрти, стерилно и нејасно је одређен 
боравак публике. Осим великог екрана, над сваким 
вратима видимо дигитални дисплеј који показује пре-
остало време трајања инсталације која је у току. Можда 
је идеја аутора била да кроз приказ протицања време-
на и учесталости смрти на планети осетимо путовање 
капсуле у којој смо смештени са заоставшинама дру-
гих људи који су отишли на пут у вечност.

Доделом награде за најбољу представу Штефану 
Кегију и Доминику Иберу за пројекат Заоставштина, 
комади без људи као и прегледом приказаних пројека-
та на овом Битефу, стиче се утисак да су одшкрину-
та бројна врата која воде у нове моделе позоришног 
деловања и уметничког рада, пре свега значајне за 
формирање нових идеја и промена у нашој средини. 
Битеф фестивал је понудио заокружен поглед на упо-
требу сценског, гледалишног и свих других простора 
у позоришту. Уочљиво је да се и примена различитих 
технологија, које уобичајено користимо у свакоднев-
ном животу, рефлектовала на њену активнију употребу 
у позоришту. Сви пројекти које смо видели припадају 

једном од два суштински различита просторна концеп-
та. Један подразумева креирање догађаја на позорни-
ци који публика посматра седећи у гледалишту, док је 
други конципиран као догађај у изграђеном простору 
у који публика улази и прати га крећући се. Оба мо-
дела представљају просторно-временски симулакрум 
који се служи језиком сценског дизајна и подразумева 
употребу сценских средстава. Текст, глумци, простор, 
сценографија, реквизити, костим, светло и звук су еле-
менти уткани у драматургију догађаја коју одређује 
редитељ, управљајући целокупном сценском сликом 
која се из секунда у секунд мењапред очима гледала-
ца. Публика у оба успостављена модела учествује у 
догађају, некада пасивно (посматрањем), а некада ак-
тивно (кретањем и посматрањем) и њеним присуством 
је дефинисано постојање позоришне представе. На 52. 
Битефу који се одвијао под слоганом “Свет без људи” 
и темом смрти која прожима велики број приказаних 
пројеката, приметно је и одсуство аплауза као позо-
ришне конвенције која означава завршетак предста-
ве и наставак реалности из које смо неко време били 
одсутни. Међутим, сасвим је логично одсуство аплау-
за након гледања пројекта Заоставштина, комади без 
људи или на крају представе Одило. Затамњење. Ора-
торијум. завршене закопавањем у гроб, јер гробовима 
се не аплаудира.

Овогодишњи фестивал закључен је представом 
Реквијем за Л, изведеном у Центру “Сава”, што ће би-
ти тема посебног текста.
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А ндраш Урбан је један од најоригиналнијих реди-
теља овог региона. Његов театар је ангажован, 
окренут према савременим друштвеним тема-

ма. Позоришна режија је његова платформа за кри-
тику и особен уметнички израз. Стручњаци се слажу 
са чињеницом да је Урбаново дело јединствена појава 
у нашој новијој позоришној историји. Поред бројних 
признања за свој рад недавно је добио и Награду “Бојан 
Ступица” Савеза драмских уметника Србије, намењену 
најбољим редитељима. Награђен је за режију предста-
ве Родољупци Јована Стерије Поповића у београдском 
Народном позоришту.

Урбан је рођен у Сенти, где је завршио основну и 
средњу школу. У родном граду већ са 17 година орга-
низује прву креативно-уметничку позоришну радиони-
цу у којој се појављује као писац сценарија, редитељ и 
глумац. Затим са вршњацима оснива уметничку групу 
AIOWA. Учествује на бројним семинарима и стручним 
усавршавањима где стиче знања у области савременог 
сценског изражавања, што ће му бити од велике користи 
за грађење успешне позоришне каријере. 

Разговарала > Оливера Милошевић 

Интервју: Андраш Урбан, редитељ, добитник Награде “Бојан Ступица”

Постоји и 
другачији 
свет

Андраш Урбан, фото: Zsófia Szerda
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Студирао је на Академији уметности у Новом Са-
ду у класи Влатка Гилића и режирао у Народном по-
зоришту у Суботици. Деведесетих напушта студије и 
враћа се у Сенту, да би 2000. дипломирао у класи Бо-
ре Драшковића. По завршетку студија почиње његов 
професионални ангажман у Позоришту “Деже Косто-
лањи” у Суботици.

Оснива независну позоришну групу под радним 
именом Ансамбл Андраша Урбана и остварује значајну 
међународну сарадњу са позоришним трупама сличне 
оријентације, првенствено са позориштима у Мађар-
ској. Одлази на студијско путовање у Јапан. За свој по-
зоришни ангажман награђиван је бројним и значајним 
наградана на фестивалима у земљи и иностранству. 
Осим што је директор позоришта “Деже Костолањи” 
у Суботици, руководи и Фестивалом “Desire”. 

Богат редитељски опус Андраша Урбана сведо-
чи о његовом разноликом интересовању. Награђен 
је бројним и значајним наградама на позоришним 
фестивалима (Битеф, Фестивал алтернативног театра 
Мађарске, Стеријино позорје, Инфант, МЕСС). Треба 
издвојити признање “Јасаи Мари” које је Урбан добио 
2008, а додељује се као најзначајнија награда Мађар-
ске за позоришну уметност.

Награда “Бојан Ступица” није само још једна у низу 
бројних које последњих година добијаш. Специфич‑
на је јер носи име изузетно значајног југословенског 
редитеља. Како си разумео ово признање?

То признање сам некада очекивао тј. имао сам 
‘трип’ да треба да добијем ту награду. Изненадило ме 
је када сам чуо да сам овај пут номинован. Искрено 
сам се обрадовао одлуци. Још увек то доживљавам 
као југословенску награду, зато је посебна и зато ми 
је посебно драга. Али, награде као награде… мислим 
да се треба ослободити оптерећења наградама. Добро-
дошле су кад стигну, али за дан-два не мислим више 
о томе, идем даље, оне ми нису репер ни за шта. На-

граде не одређују идентитет, а ни принципе рада или 
идеје о свету.

Ову награду си добио за режију Родољубаца у бе‑
оградском Народном позоришту. Та представа је 
многоструко значајна, не само због теме и начи‑
на на који си Стерију учинио нашим савремеником, 
не само што се то догодило на сцени најзначајнијег 
националног театра, него и зато што си из дубоког 
сна пробудио ансамбл који у овом остварењу снаж‑
но “грува” о темама које муче и нас данас. Шта теби 
значе ови Родољупци?

Да се не лажемо, није исто направити добру пред-
ставу у истакнутој националној институцији или у ал-
тернативним условима. Ипак, свима много више значи 
ако је то у Београду и у истакнутој установи. Никада 
нисам ни маштао, нити хтео да радим у великим, отуђе-
ним институцијама које саме себе ждеру, али и људе 
који ту раде. Стварно нисам. И био сам увек скептичан 
према томе. У Народном позоришту имао сам ансамбл 
изабраних глумаца који су хтели да раде ту представу. 
Можда су ме првих дана гледали као чудака (не знам 
зашто, али мислим да ме још увек тако гледају), но у 
једном часу осетио сам да ми верују и да желе да иду 
са мном. Задобио сам њихово поверење, можда због 
искрености, не знам. Затим сам и ја осетио жељу да 
идем са њима. Нисмо се бавили причом каква је то ин-
ституција, да ли је ансамбл у целини успаван или није, 
радио сам са људима. Тако смо направили представу 
у коју смо сви у том тренутку веровали, прихватали 
ризике…. Да, то је можда била и суштина нашег ра-
да на тој представи: бити спреман и прихватати ри-
зик. С њихове стране свакако. Знате, често пропад-
ну представе јер неки глумци или ансамбли мисле 
да су чувари нечега, неке традиције или приступа 
одређеној теми, па су већи свеци од папе. Због тога 
најмање брину о отоме да ли ће представа коју раде 
бити жива или не. Овде то није био случај. Наши Ро-
дољупци су доказ да не можемо отписати људе и ин-
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ституције, да неуспехе не можемо правдати људи-
ма и институцијом. Одлични су то глумци! Добри, 
и као људи занимљиви, колико-толико отворени за 
ову врсту рада у позоришту.

Јасно је да би моја режија Стеријиних Родољубаца 
била другачија у Пешти него у Београду. Хоћу да кажем 
да би тамо највероватније били важни други слојеви 
приче, други акценти би се тамо јаче чули... Ови у На-
родном позоришту у Београду су о нашој стварности.

Апсурдно је да је готово истог дана када је објављена 
вест о овој награди с места директора Драме Народ‑
ног позоришта смењен Жељко Хубач који те је поз‑
вао да радиш Родољупце, а затим и друге редитеље 
млађе генерације који су ово позориште уздигли из 
летаргије на ниво једног од реперторски најначај‑
нијих. Какав је твој коментар тог догађаја?

Мислим да је смена Хубача са овог места велика 
грешка, штетна за целокупну културу Србије. Хубач је 
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човек који је много допринео да у то позориште љу-
ди улазе с искреном уметничком знатижељом, јасним 
осећајем да се ту дешавају занимљиве ствари, да могу 
да очекују неочекивано. Уосталом, ансамбл протестује 
због те смене и показује да ову промену неће дозволи-
ти. Они то сигурно не раде из квазиполитичког разлога, 
нити због тога што су им код Хубача биле обезбеђене 
улоге или плата без рада. Они протестују јер желе да 
раде, да могу да верују у свој позив, да не троше свој 
живот и таленат на глупости. Они желе да раде зна-
чајне представе, да буду део живог и савременог ст-
варалаштва. Највећа је глупост сломити уметницима 
каријере, одузимати им могућност да делују и раде до-
бро. У те људе треба улагати. Хубач је направио добре 
потезе, иницирао уметнички развој институције, а то 
нису само награде. У најмању руку су награде. Мно-
го значајније је што је позориште с тим ансамблом и 
тим људима оживело, постало значајно. То не треба 
зау ста вити него треба подржати, стати иза тога и би-
ти поносан на то. Добро је да су глумци то осетили, 
битни глумци овог позоришта, и да су стали иза њега.

Волела бих да се овде сетиш почетка. Одакле потиче 
твоје интересовање за позориште, како је кренула 
та прича и у ком правцу те је одвела?

Прво сам мислио да ћу бити писац. Чим сам пре-
стао да мислим да ћу свирати рокенрол. Па сам се нека-
ко кроз писање уплео у позориште, почео с вршњацима 
да пишем комаде, режирам и да играмо те представе, 
хепенинге и перформансе које смо сами радили. Било 
је то већ у средњој школи. Једне године постало ми је 
јасно да нећу на глуму него на режију. Никада нисмо 
били привржени такозваном драмском театру. Том ус-
таљеном моделу који ни сам не зна више о чему гово-
ри и да ли уопште говори о нечему, или само одржа-
ва привид театра. Били смо на свој начин екстремни, 
све остало је значило компромис. Хоћу да кажем да 
је позориште ипак жива форма и жива материја. Го-
ворити о нечему не значи само политичку ангажова-

ност. Не причам о томе. Како год вам деловало нело-
гично, мене политика не занима. Говорити о нечему у 
позоришту за мене значи постојати у датом сценском 
простору живо и аутентично, померати одређене гра-
нице перцепције, сопствене блокаде па тиме и туђе, 
долазити до спознаје о сукобу са самим собом, есте-
тиком и друштвом. За мене је позориште и даље фор-
мална авантура (авантура у форми), то значи да се и 
даље бавим основним питањима театра и уметности. 
Позориште је за мене још увек посебна уметност која 
барата својим, а не језиком литературе. Литерарност 
убија суштину театра. А ми то често радимо. Позо-
риште и дискурс о театру преводимо на језик и одре-
днице литературе. Позориште, какве год да има везе 
са књижевношћу, није литература. Позориште је по-
зориште! Без обзира на то којим језиком говори. При-
ча ли неку причу или не, прича је – позоришна, она 
је однос публике са сложеним дешавањем на сцени у 
датом времену и простору. Остварује се у специфич-
ном односу глумца-извођача и публике.

У позоришту се данас гласније и директније но у дру‑
гим уметностима говори о друштву намерно занема‑
риваним темама. Шта је по теби задатак позоришта?

Да забавља људе. А коме је шта забавно, већ је 
нешто сасвим друго. Немојмо се претварати да ми по-
крећемо револуције. Мени то и није циљ. Да нека моја 
представа делује на неког човека тако како делује до-
бра књига на читаоца, сасвим је океј. Не очекујем да 
после представе узме у руке мотику и срп, па крене да 
руши систем. Али, није лоше да заједно поразмисли-
мо о томе, о нашем односу према постојању и нашем 
односу према свету.

Очигледно је да је позориште преузело тај задатак 
на себе: да говори о друштву. Сама позоришна пред-
става, ако то подразумева извођаче и публику, већ је 
по себи друштвени догађај, друштвено дешавање. Па 
бавимо се онда животом који се дешава сада. Али ба-
вимо се, поред тога, и животом који се дешава на сце-
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ни. Уметношћу. Позориште не служи томе да устанете 
од телевизора да бисте отишли до театра како бисте 
се уверили да свет и даље постоји и да је у стварности 
све у реду. Није у реду.

Радиш по читавом региону, како би упоредио ра‑
зличите бивше југословенске средине – када је реч 
о позоришту, али и о друштвеним околностима?

Не могу то сада. Уморан сам од Балкана, од свих 
наших проблема идентитета, лажи и последица распа-
да Југославије и тих... ратова 90-тих. Желим да идем 
негде и видим да постоји другачији свет. И да је у ре-
ду да постоји. Гушим се, клаустрофобичан сам од ове 
количине крви, насиља, демагогије, од чувара тради-
ција, од неспособности обрачунавања са прошлошћу, 
од онога да људи морају да верују у све ово што се де-
шава да би им животи имали смисла, да морају да бра-
не оно што им је уништило смисао постојања, да бране 
национална достигнућа у ратовима; јер ако признају 
пораз, бивају обесмишљени... Живимо на рубовима, 
а представљамо се као да није тако. Стварност је ско-
ројевићка, налазимо се у неком ретро простору који 
се продаје као нешто ново. За подгрејане глупости го-
ворима да је то живот, да је то савремени живот. Као 
да смо у неком међупростору, у неком понављању, у 
некој већ одавно одиграној партији. Али жртве су пра-
ве. У тој “партији” једино су крв и страдања стварни.

У Суботици водиш две значајне институције – Позо‑
риште “Деже Костолањи” и Фестивал “Desire”. Какво 
је њихово место у твојој позоришној агенди? Како 
си задовољан подршком за те две твоје, рекла бих, 
мисије?

Фестивал “Desire” је пројекат Позоришта “Ко-
столањи”. Реч је о истој институцији. Рад у Суботици, 
у матичном театру, изузетно ми је важан. То је ипак 
основа, без обзире на турбуленције и на понекад безна-
дежно стање. То је мала установа, премала. Прилично 
смо страдали у тој, такозваној, рационализацији која 
је уведена лоше и нестручно. Фестивалу је један од 

највећих проблема тај што нема фиксни буџет на који 
бисмо могли унапред да рачунамо. Нико неће да схва-
ти да ми фестивал радимо паралелно са пословима у 
Позоришту. Значи, дуплирамо свој посао за исте плате. 
Техничко особље често напушта посао јер не може да 
се издржава од 30.000 динара, а раде баш одговоран и 
тежак посао... А онда нам још одузимају и радна места. 
Тренутно су велике промене у нашем малом ансам-
блу. Промишљам како даље и да ли уопште наставити. 

Био си у Мексику. Откуд тамо? Какве утиске носиш 
из те далеке земље?

Представа What is Europe? била је на на фести-
валу “Кервентино”. То је представа у продукцији Сце-
не МЕСС из Сарајева, рађена по мотивима дела Ласла 
Вегела, на основу књиге Живот на рубу. То је у ствари 
моја, наша прича о Југославији. И базирана је и на Ве-
геловом есеју What is Jugoslavija. Не играмо, нажалост, 
редовно ову представу, само када је позвана на неки 
фестивал. Она је ратни обред, обрачун и оптужница. 
Волим ту представу. Интересантно је у Мексику било 
посматрати како проради трансфер, како се људи пре-
познају, како мењају термине ЕУ у САД, избеглице из 
Сирије у своје мигранте итд. Када одем на други кон-
тинент често ме изненади другачији живот, па после 
извесног времена кажем: да, и то је живот, може се и 
тако, живи се и тако.

Шта те чини срећним и оствареним?

Не знам да ли сам срећан и остварен. Волим своју 
децу, радујем се љубави. Тичу ме се моје представе. 
Не дивим им се, не гледам себе у њима, али гинем 
док их радим. Верујем док радим, то јест уништавам 
се сумњом, покушавам да будем искрен. Испуњен сам 
када се деси представа. То волим!



О Б Р А З О В А Њ Е
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Н акон година, па и деценија доминације предста-
ва за дјецу рађених у популарно-забавном мани-
ру и потпуног изостанка позоришних остварења 

намијењених младима, 2014. године представа Кинез 
Ање Суше с изузетним успјехом увела је у црногорски 
позоришни контекст до тада непознат концепт одго-
ворног позоришта за дјецу и младе. Овај концепт под-
разумијева конфронтацију, активност и одговорност у 
позоришном бављењу стварним проблемима и акту-
елним темама младих генерација данас – схватање да 
позориште треба да иде у корак са стварношћу дјете-
та, да се тиче његовог свакодневног живота кoји носи 
и болне аспекте и да поставља дјеци битна питања, даје 
импулс за размишљање, суочава их са дилемама, не 
изостављајући при томе естетски доживљај.

Ова представа настала је као инсценација по-
бједничког текста Маје Тодоровић са првог Конкурса 
за најбољи драмски текст за дјецу и младе у Црној Го-
ри, који је 2013, као бијенални, установило Удружење 

за развој позоришта за дјецу и младе АСИТЕЖ Црна 
Гора у сарадњи са Которским фестивалом позоришта 
за дјецу и Градским позориштем Подгорица. Конкурс 
је установљен с циљем да подстакне развој црногор-
ске драмске литературе за дјечију и младу публику и 
стимулише извођење нових домаћих драмских тек-
стова. Кинез је суптилно, поетски написан комад, који 
са озбиљношћу и дубином третира болно одрастање и 
грађење идентитета у окружју поремећеног система 
вриједности из визуре младих раног пубертетског уз-
раста, те без патернализма и лажног уљепшавања об-
рађује “тешке” теме као што су губитак, одлазак, смрт, 
различите (пост)транзиционе трауме, а с друге стране 
нуди охрабрење, наду и подстицај. Овај текст пробу-
дио је и наду да долазе боља времена за домаћи драм-
ски текст за младу публику, а тиме и за позориште на-
мијењено овој циљној групи у Црној Гори.

Међутим, наде су се изјаловиле односно пока-
зале да квалитет представе Кинез можемо приписати 

Пише > Маја Мрђеновић 
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податку да су списатељица и редитељка формиране и 
дјелују у другим, развијенијим и отворенијим среди-
нама. На Конкурсу за најбољи драмски текст за дјецу и 
младе у Црној Гори 2015. и 2017. награде су, због сла-
бог квалитета текстова, додијељене тек условно и као 
подстицај. Представа Кавез, настала према побједнич-
ком тексту са другог конкурса, који је написала и ин-
сценирала Мирјана Медојевић, као и остале представе 
намијењене дјеци и младима настале у овом периоду, 
те четрдесетак драмских текстова која су изњедрила 
три досадашња конкурса (2013, 2015, 2017), потврди-
ли су чињеницу да позоришни ствараоци који дјелују 
у Црној Гори врло ријетко имају прилике да виде ква-
литетне представе за младу публику, те да махом не 
успијевају пронаћи адекватан модус обраћања дјеци 
и младима који би произилазио из њиховог начина 
мишљења и дјеловања и имао првенствено умјетнич-
ке, а не васпитно-едукативне циљеве. 

На основу анализе тематско-стилских одредни-
ца текстова са сва три конкурса и систематизације 
података (број текстова, узраст коме се обраћају, до-
минантни садржаји, драматуршки поступци, приступ 
дјеци и младима и сл.), евидентан је недостатак инте-
ресовања за драмско стваралаштво намијењено мла-
дим генерацијама, што се огледа како у малом броју 
пристиглих текстова, тако и у њиховом генерално ве-
ома слабом квалитету. Показало се, иако је Конкурс за 
најбољи драмски текст за дјецу и младе у Црној Гори 
заиста подстакао драмско стваралаштво за ове циљне 
групе, да се у тим текстовима углавном рефлектују 
анахроне и спутавајуће идеје одраслих о дјетињству, 
које су махом доминантне и у продукцијама намијење-
ним дјеци и младима у Црној Гори, а настају као адап-
тације бајки и познатих прича. У овом тексту поку-
шаћемо да анализирамо тренутак у којем се налази 
домаће драмско писмо за дјецу и младе, кроз разма-
трање тематско-стилских одреднице текстова који су 
стигли на трећи Конкурс за најбољи драмски текст за 
дјецу и младе у Црној Гори; потражићемо затим узро-

ке за лоше стање на овом пољу у ширем културном и 
друштвено-политичком контексту, те дати неколико 
општих препорука за даље акције које би доприњеле 
промоцији и развоју домаћег драмског стваралаштва 
за младу публику.

тРећИ кОНкУРС За НаЈБОЉИ дРамСкИ  
текСт За дЈеЦУ И мЛаде У ЦРНОЈ ГОРИ

Текстови који су стигли на трећи Конкурс на раз-
нолике начине доминантно се баве темом одрастања, 
сазријевања, потраге за идентитетом у прелазу из дје-
чијег или адолесцентског у одрасло доба; присутни су 
и малобројни текстови који експлоатишу наративне 
обрасце бајке, уз кориштење савремене иконографије 
и одсуство суровости; док се један текст уклапа у “за-
шећерени” конзумеризам и лакрдијашење. 

Ивова одисеја1) кроз форму “драме у драми” ба-
ви се дјечачким периодом историјске личности Ива 
Визина, првог Бокеља који је опловио свијет – оквир 
је садашњица у којој се открива споменик славном 
поморцу, а кроз причу нас води тајанствени лик скит-
нице наратора, који потцртава оно што је већ и из са-
ме радње више него јасно и најављује догађаје који се 
затим одигравају. Визинова личност је ултраидеали-
зована, његов живот приказан је сладуњаво као неко 
остваривање “америчког сна” – посредује се идеја да 
и сиромашна дјеца, лишена исте “стартне позиције” 
као имућнија, могу постићи све само уколико заврше 
школу. У контексту разулареног капитализма, овакве 
идеје дјелују демагошки, на начин оправдавања дубо-
ких друштвених неједнакости и неправди, и сваљују 
одговорност искључиво на појединца. Заплет комада 
је доста неувјерљив, натегнут, раби конвенције препо-
знавања и изгубљених сродника, а ликови блиједи, ски-

1) Текст који је побиједио на Трећем Конкурсу за најбољи драмски 
текст за дјецу и младе у Црној Гори написала је Јелена Милоше-
вић; у току је његова инсценација у Градском позоришту Подго-
рица, у режији Зорана Ракочевића.
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цозни, стереотипни, шематски, супротности су оштро 
оцртане, клишеизирано су дати као добри и лоши.

Протагониста комада Ничији, само свој је тинејџер 
Игор, штићеник дома за незбринуту дјецу, који је мал-
верзацијама надлежних као дијете одузет из брижне 
хранитељске породице пуне љубави и дат другој, не-
заинтересованој и грубој, којој је хранитељство само 
начин да повећа приходе. Иако покушава да третира 
многе битне савремене друштвене околности (корум-
пирани друштвени систем који не штити грађане ни-
ти ради у њиховом најбољем интересу) и посљедице 
које оне остављају на породичне и личне животе, те 
поставља нека битна питања (да ли је крађа оправдана 
кад је робинхудовска, да ли је оправдано насиље када 
се њиме штити слабији од насиља, и како се поставити 
да бисмо заштитили себе у систему који нас не шти-
ти), драма их углавном само начиње и распршује се у 
многобројим темама које дотиче, али не продубљује, 
што, упркос доброј намјери, ограничава њене идејне 
могућности. Попут Ивове одисеје, и овај комад афир-
мише императив да се “успије” и могућност да се то 
деси упркос свим друштвеним неправдама, чиме се оне 
у ствари релативизују. Текст карактеришу спорадичне 
композиционе натегнутости и траљавости, попут дугих 
монолога којима главни лик објашњава публици оно 
што није приказано.

Миљеница је савремена породична драма која 
која прати одрастање једне тинејџерке у дисфункцио-
налној породици чије поремећене односе карактери-
ше немогућност успостављања емоција и аутентичног 
контакта. Протагонисткиња од ове ситуације бјежи у 
алкохол, дрогу, промискуитет, док крај доноси пот-
пуно неувјерљиво накалемљен heppy end. Проблеми 
и ове драме су невјешта композиција и идејна импо-
тентност, она је испуњена клишеима усмјереним да 
шокирају публику (инцест, самоубиство...), али они 
нису дојмљивије и дубље разрађени, изостаје специ-
фична тема и основна емоција.

Текст Собе доноси причу о младим људима који 
су из дисфункционалних породица побјегли у свијет 
криминала и наркоманије. У комаду су наглашена 
друштвена значења, поремећени друштвени систем 
који погубно утиче на младе генерације пружајући 
им искривљене узоре и моделе, а осликани су уз еле-
менте брутализма (полицајац садиста мучи и силује 
главне ликове, хомофобија). Иако тежи да пропитује 
битне теме, основни проблем ове драме је визура, на-
чин обраде тема, који није прилагођен младој публици. 
Транс посредује беземотивну, мрачну, хладну и безлич-
ну слику свијета неодређеног мјеста и времена. Текст 
је фрагментарне, отворене структуре, свијет драме је 
деконструисан, њени протагонисти, означени као А и Б 
обезличени су, крајње редуковане психолошке димен-
зије, плошни. Тематизује се безразложно чињење зла 
у бесмисленом свијету, брутализам, садомазохизам, 
перверзије, необјашњива и безузрочна неемпатичност 
и суровост. А и Б дјелују као неке зле (ауто)деструк-
тивне машине, празне, порозне, лишене могућности 
комунцирања. Драма је лишена дијалога, саткана од 
дугих неповезаних монолога који разоткривају фраг-
менте догађаја и тема – атмосферу свеколике мржње 
А и Б према околини.

Драме Ђевић камен и Овчице карактерише стил-
ска специфичност, наглашенија артифицијелност и 
поетичност, уз укључивање елемената фантастике, у 
чијим се оквирима такође приказују путеви одрастања 
и иницијације. Ђевић камен је фрагментарна, ауторе-
флексивна антибајка, састављена од низа лабаво хро-
нолошки повезаних сцена из живота адолесценткиње 
Чарне. На свом трагалачком путу за младићем-каме-
ном у који се заљубила, али и за великим свијетом у 
који би да побјегне из свог клаустрофобичног села, су-
среће различите мушке ликове са којима остварује ра-
зличите односе. На самом крају, неупечатљиво, површ-
но и збрзано, Чарнино трагање доведено је у везу са 
псеудолегендом о настанку Црне Горе. Најбољи дио 
драме су сонгови у слободном стиху које одликује не-
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обична поетичност, преплетена меланхолијом и мла-
далачком бунтовношћу. Овчице на алегоричан начин 
доносе окружје неке недефинисане школске средине, 
вјероватно факултета, гдје су студенти представљени 
као стадо разнобојних оваца, а професор као пас чувар. 
На крају прилично херметичног и збрчканог комада, 
на миг пса чувара, несхваћену и бунтовну црну овцу 
убија конформистички остатак стада. Форма је такође 
отворена, фрагментарна, изостаје прави дијалог, чиме 
се указује на отуђеност, ликови су деперсонализовани 
и одређени једном доминантном особином. 

Машин гљивар користи наративне обрасце бајке 
и покушава да се, кроз причу о недозвољеном препли-
тању људског и вилинског свијета, бави смислом бивања 
смртним човјеком који зна за патњу и тугу. Драму ка-
рактеришу компликован заплет, збрзан и нејасан крај, 
те крупна ограничења у погледу идејних могућности. 
Зденка и ванземаљци доноси хумором проткану причу 
о посјети ванземаљског капетана и његовог помоћни-
ка малом граду на Земљи, због капетанове заљубље-
ности у својеглаву и бунтовну Зденку. Текст покушава 
да отвори и тему неких социјалних аномалија кроз ре-
акције градских званичника и грађана на овај посјет, 
али то остаје декларативно, непродубљено и скицозно. 

Када је ријеч о тексту Неко ново краљевство, при-
ча о путовању на змају роботу, невјешто и лабаво кон-
струисана, носи искључиво крајње испразне, патерна-
листичке забављачко-дидактичке тенденције, уз снаж-
но, дидаскалијама подвучено усмјерење на визуелну 
спектакуларност (змајеви, роботи, летење, подморски 
свијет...).

кУЛтУРа За дЈеЦУ И мЛаде У ЦРНОЈ ГОРИ

Културни систем у Црној Гори не функционише 
“од врха”, што се онда огледа и у свим његовим сег-
ментима. Другим ријечима, промишљена културна и 
позоришна политика на свим нивоима, која би треба-
ло да представља неопходну форму, односно оквир за 
обликовање умјетничких садржаја – не постоји. Цр-

на Гора је земља која се декларативно залаже за “из-
градњу и унапријеђење система културе у складу са 
међународним стандардима, а нарочито стандардима 
Европске уније” (члан 3 Закона о култури). Међутим, 
као што се врло лако може утврдити анализом закон-
ских и стратешких докумената и методом посматрања 
и компарације, у црногорском културном систему на 
снази је централизован, нетранспарентан и недијалоги-
чан систем одлучивања. У културним стратегијама на 
државном и локалним нивоима нигдје није истакнуто 
шта се од постојећих културних институција понаособ 
очекује, нити је развијена било каква методологија ква-
литативне евалуације, што омогућава да се буџетска 
средства додијељују без прецизних критеријума, “ло-
гиком стечених права”.

Директори јавних институција културе именују 
се ретроградно и недемократски, без услова и рокова, 
а не бирају на основу конкурса и предложеног рада 
установе. Другим ријечима, на снази је потпуна по-
литизација јавних функција у области културе или та-
козвано кадровирање, мимо свих стандарда и правила 
цивилизованог свијета. Показатељ да култура много 
више служи политици него што важи обрнуто, јесте 
и финансирање културних институција на начин да 
јавни сектор има апсолутни примат и загарантована 
средства, без обзира на квалитет програма и учинке. 
И у овом случају постоји само једно централизовано 
мјесто на коме се одлуке доносе, што значи да је ква-
литет, диверзитет и континуитет практично немогуће 
постићи. Када смо код квалитета и учинака, треба по-
менути и да су у црногорској култури све евалуације, 
осим спорадичних квантитативних, табу-тема, а да, 
с друге стране, неприкривено бујају клијентелизам и 
лично-интересни односи.

У генерално квантитативно слабо развијеној, 
а квалитативно углавном провинцијалној црногор-
ској културној продукцији, права дјеце и омладине на 
културу и умјетност призната су само декларативно, 
док је у пракси њихово остваривање отежано, ако не 
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Из представе Иво Визин – Капетан од снова, по тексту Ивова одисеја Јелене Милошевић

и онемогућено, због незадовољавајућег степена раз-
вијености културно-умјетничке понуде за ове циљне 
групе. Истраживања културних потреба и пракси по-
казују да примарна социјализација просјечног дјетета 
у овој земљи не укључује довољно културних садржаја, 
те да не води развијању културних потреба и навика. 
Кроз анализу надлежности и активности одговорних 
Владиних тијела, те релевантних правно-нормативних 
аката и стратешких докумената, стиче се увид да право 
дјеце и младих на културу у Црној Гори не може бити 
задовољено постојећим средствима и инструментима 
актуелне културне политике. Стање на овом пољу је 

незадовољавајуће, раскорак између декларативног и 
чињеничног стања је огроман. Евидентна је конфузија 
у погледу одговорности Владиних тијела око тога чија 
је надлежност култура за дјецу и омладину, а веома је 
неразвијена и међуресорна и међусекторска сарадња. 
Као дубинске узроке за овакву ситуацију можемо иден-
тификовати првенствено централизован систем одлу-
чивана, необразложено и произвољно кориштење појма 
“јавни интерес” у култури, те некритичко преузимање 
сродних докумената социјално развијенијих држава.

Неповољну ситуацију на овом пољу додатно по-
горшава чињеница да у Црној Гори нити једна од 14 
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јавних установа културе на државном нивоу, као ни 
једна од 29 општинских јавних установа културе није 
примарно посвећена култури за дјецу и младе, ријет-
ко има програме за ове циљне групе и нема свијест да 
одговорност за развијање културних потреба дјеце и 
омладине треба да буде међу најбитнијим приорите-
тима сваке од њих.

ПРеПОРУке За кВаЛИтатИВНИ РаЗВОЈ 
ПОЗОРИшНе УмЈетНОСтИ За мЛадУ  
ПУБЛИкУ У ЦРНОЈ ГОРИ

Имајући у виду алармантни недостатак стручно-
сти у управљању културним системом на свим нивои-
ма, јасно је да се ситуација, мада се ријетки позитив-
ни инциденти могу појављивати, неће поправити без 
свеобухватне стратегије подизања квалитета и “отва-
рања” за подстицајне утицаје развијених средина, који 
подразумијевају одустајање како од политичке подоб-
ности и кадровирања као темеља културне политике, 
тако и од свеопште самодовољне паланачке учмалости. 

Општеприхваћено је да је квалитет позоришта 
за дјецу и младе, што у нашем позоришном систему 
евидентно има другоразредни статус, непогрешив ин-
дикатор зрелости и софистицираности не само позо-
ришне културе сваке земље него и зрелости и грађан-
ске развијености друштва у цјелини. Због тога је нуж-
но системско изналажење додатних, свеобухватних 
подстицаја за истраживање специфичности драмског 
писања и креирања театара намијењених младим ге-
нерацијама. При осмишљавању и имплементирању 
ових подстицаја није потребно измишљати неке пот-
пуно нове стратегије и начине, већ преузети и прила-
годити доказано добре праксе земаља са високораз-
вијеним позориштем за дјецу и младе и прилагодити 
их локалним условима.

Најпогоднији инструменти културне политике 
да се успостави “нова генерација” позоришних ствара-
лаца који ће стварати другачије, естетски и тематски 
вриједно позориште за дјецу и младе јесте улагање у 

њихово одговарајуће образовање и усавршавање. Пре-
ма ријечима Сусан Остен (Suzanne Osten), редитељке, 
оснивачице и умјетничке директорице чувеног швед-
ског позоришта “Унга Клара”, “дјетињство би заправо 
требало бити обавезан предмет на свим умјетничким 
академијама” (Fischerер, 2007: 57). Према њеним рије-
чима, свако ко се бави умјетношћу требало би да учи 
о том најбитнијем периоду у животу, који је и дио жи-
вота који полаже темеље за креативност (исто). Да је 
потребно будити нову свијест о дјетињству слаже се и 
Волфганг Шнајдер (Wolfgang Schneider, 2002), тврдњом 
да је неопходно интензивно ангажовање у покретању 
иницијатива и дискусија с циљем “да се живот дјеце, 
младих и тинејџера учини тежиштем нашег култур-
ног развоја” (Schneider, 2002: 216). Осим обавезних и 
изборних предмета који би се бавили дјетињством и 
креирањем позоришта за дјецу и омладину на Факул-
тету драмских умјетности, требало би редовно орга-
низовати и различите врсте радионица и стварати мо-
гућности за непрестано усавршавање као што су ста-
жирање, партнерски програми, семинари, креативне 
лабараторије и слично. Ово је потребно да се дешава 
како у Црној Гори тако и кроз подстицање и финанси-
рање учешћа студената и професионалаца на оваквим 
усавршавањима у иностранству.

Неопходност засебног изучавања позоришта за 
дјецу и младе на Факултету драмских умјетности и кроз 
програме усавршавања произилази из тога што се оно 
не смије једноставно изводити из позоришта за одра-
сле, него посједује сопствене карактеристике и естет-
ски језик и треба да развија сопствене форме којима 
креира и преноси значења. А као што није “умањени” 
театар за одрасле, није нити образовна алатка, што је 
најчешћа заблуда и практична погрешка када позо-
риште за дјецу и младе творе они који немају довољно 
квалитетног знања у овом подручју. Нужно је пронаћи 
форме које извиру из дјечијих начина размишљања и 
дјеловања и спајати их са познатим формама позо-
ришта да би се конструисале нове умјетничке форме 
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пријемчиве младој публици (Schoman, 2006: 55). По-
годан инструмент културне политике усмјерен ка раз-
воју квалитета и подршци ауторима у овом правцу су 
и награде, па би тако требало увести, поред постојећег 
Конкурса за најбољи драмски текст за дјецу и младе 
у Црној Гори, рецимо засебну награду за позоришно 
стваралаштво намијењено дјеци и младима у оквиру 
награда Бијенала црногорског театра и слично.

Позориштима за дјецу и младе, као и сваком по-
зоришту уопште, потребна је промишљена, профили-
сана и развијена репертоарска политика. Сам појам 
“репертоарске политике” у нашем локалном контексту 
схвата се на погубно сужен начин – обично се своди 
на избор драмских текстова који ће се постављати и то 
по неким најуопштенијим критеријумима, као што су 
бинарно организоване подјеле типа: драма-комедија, 
домаћи-страни, савремени-класични. Када је Градско 
позориште у питању, репертоарска политика своди се 
на редослијед: драмска представа за дјецу, представа 
за одрасле, луткарска представа за дјецу, без дубљих 
дистинкција и промишљања зашто се нешто поставља 
(представе у оквиру сваке од ових група су међусоб-
но сличне, са претежно забављачким тежњама које се 
у представама намијењеним дјеци мијешају са дида-
ктичним). Репертоарска политика би, насупрот томе, 
требало да буде “резултат сложенијег и продубљенијег 
промишљања позоришта, његових естетских, друштве-
них и интелектуалних функција у одређеној средини у 
одређеном времену” (Меденица, 2009: 137). Креатори 
репертоара морају учинити напор и потрудити се да 
прате, прихватају и креативно обрађују свјетска иску-
ства и теже естетској и културно-друштвеној компа-
тибилности са напредним интернационалним тенден-
цијама, које подразумијевају увођење најозбиљнијих 
животних и друштвених тема у позориште за дјецу и 
младе (осим тога, трендови су мали број извођача, 
минималистичка сценографија, мобилност предста-
ве, комуникација актера са публиком, играње за мали 
број гледалаца да се успостави бољи контакт са сваким 

појединцем итд). Одговорни за репертоар морају да 
буду крајње обавијештени и да теже отворености по-
зоришта, што значи његовању двосмјерне сарадње са 
иностранством, спремност на сарадњу и дијељење ин-
фраструктуре са независним трупама, копродукције, 
сарадњу са фестивалима итд.

При креирању репертоара и представа које га са-
чињавају потребно је имати у виду публику у одређеној 
социјалној ситуацији, односно материјални и друштве-
ни контекст у коме настају и перципирају се представе. 
Стога, неопходно је да се и у Црној Гори одбаци окорје-
ла предрасуда да позориште за дјецу не треба изравно 
да комуницира са реалношћу и да се бави “тешким” 
темама, односно да треба да постоје било какве та-
бу-теме у овој врсти позоришта. Треба настојати да се 
у домаћу праксу уведе концепт одговорног позоришта 
које има свијест о социјалној реалности и темама које 
она продукује, и које има храбрости да “гледа право у 
очи” својој публици и отвара јој врата за разумијевање 
свијета који је окружује. “Позориште за дјецу и младе 
не треба да буде наставак дисциплиновања и форма-
лизације званичног образовања, него да сумња, пре-
испитује и критикује свијет у којем је дијете рођено, 
да им омогући да схвате недосљедности наметнутих 
структура” (Кечели, 2012: 243). Подизање квалитета 
продукције које ће бити препознато и у регионалним 
и свјетским оквирима, једини је ефикасан начин да 
се позоришни посленици на овом пољу боре против 
широко распрострањеног омаловажавајућег и неда-
лековидог става финансијера да представе за младу 
публику могу бити “мало јефтиније” од оних за одра-
слу. Ради тога позориште за дјецу и младе мора своју 
публику озбиљно да схвата и да поставља подједнако 
високе захтјеве умјетности и рецепцији.

При осмишљавању репертоара у позоришту за 
дјецу и младе потребно је да све узрасне скупине буду 
обухваћене, и ово је, ради невелике територије земље 
и мало позоришних актера, неопходно координирати 
на нивоу цијеле државе. Одређивање узраста циљане 
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публике, када је свака појединачна представа у питању, 
ваља схватити озбиљно и као обавезност, јер различи-
ти узрасти дјетета подразумијевају и битно различи-
те моћи перцепције, сензорне и интелектуалне спо-
собности (Schoman, 2006: 53). Представе за тобоже 
све узрасте, такозвано “породично позориште” (как-
ве најчешће теже да буду представе за дјецу и младе у 
Црној Гори због могућности за минималан број про-
дукција годишње) замка су односно “конфекција” иза 
које су најизраженије комерцијалне намјере. А бри-
га искључиво за профит и посматрање дјеце која су у 
позоришту “заробљена”, односно довођена публика у 
највећој мјери као конзумент, неодговорна је и недо-
пустива пракса. 

У контексту подизања квалитета продукције, али 
и развоја младе публике, врло је битно поменути и ши-
роко распрострањене партиципативне праксе – прак-
су одржавања радионица са дјецом одређеног узраста 
прије и у току настанка представе. Потребно је да ст-
вараоци уче од дјеце, да пусте да их они “подижу на 
свој изнимно отворени стваралачки ниво” (Govedić, 
2008: 23), при чему професионалци треба да “фаци-
литирају артикулацију дјечијих тумачења, искустава 
и компетенција, умјесто да ‘гурају’ дјечије гледалиште 
у властиту стилску, политичку и етичку перспективу” 
(исто). На таквим радионицама позоришни креатори 
консултују се са будућом публиком о теми и начину 
њене обраде и непосредно стичу увид у осјетилна ис-
куства публике. С друге стране и дјеца бивају додатно 
заинтересована када осјете да их се узима озбиљно и 
тако се ствара нека врста креативног савезништва – “на 
првом је мјесту тежиште на размјени идеја и мишљења 
између казалиштараца и дјеце” (Schneider, 2002: 78). 
При томе се прво професионалци са дјецом или мла-
дима одређеног узраста баве темом комада, затим у 
њиховом присуству пробају, а млада публика гледа и 
изражава мишљење о виђеном. Према њиховим реак-
цијама људи из позоришта могу преиспитати у којој 
мјери дјеловање одговара њиховој намјери, и на осно-

ву изнијетих запажања и предлога утврдити промјене 
за следећу пробу. Такав процесни разговор о садржају 
и форми, осим што унапређује квалитет, подстиче и 
дијалог и обострано разумијевање (исто, стр. 77, 78). 
Ово подстиче како квалитет позоришта за младе гене-
рације тако и свеукупни квалитет живота генерација 
од којих зависи будућност сваке земље.
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Мађарска луткарска сцена развија 
се већ извесно време захваљујући 
тридесетогодишњацима и 
четрдесетогодишњацима, данас 
најзначајнијим писцима, дизајнерима, 
редитељима и глумцима који 
дефинишу репертоар дванаест 
луткарских позоришта. Међутим, 
не може се рећи да живимо у 
револуционарним временима. 

Б удимпештанско (раније Државно) луткарско по-
зориште, највеће и најстарије међу професио-
налним позориштима, следеће сезоне слави 70 

година постојања. На три позорнице овог театра сва-
ке сезоне изведе се приближно 350–380 представа, уз 
присуство више од 100.000 гледалаца, већином деце. 
Радним данима обично се приказују по две предста-
ве организоване за групе, док су преподневни и попо-
дневни термини викендима предвиђени за породице. 
У складу са слоганом “Луткарство није ствар узраста, 

већ стил”, изводе се и поподневне представе за тинејџе-
ре и одрасле. Звучи импресивно, али ове сезоне у ре-
пертоару који чини тридесет представа, само четири 
су за гледаоце старије од 16 година, док су две за ста-
рије од 14 година, и све се играју на малој позорници 
са 100 места (велика сцена прима 400 гледалаца). У 
децембру се приказују 52 представе, од којих само се-
дам припадају овој категорији. Роберт Алфолди је ре-
жирао три представе у Будимпештанском луткарском 
позоришту. Кабаре Кандера и Еба у његовој режији до-
био је награду позоришних критичара за најбољи мју-
зикл/забавну представу. На Великој сцени премијер-
но је приказан у априлу 2015, међутим, уместо 400, 
у дворани је било само 280 гледалаца. Након годину 
дана Кабаре је скинут с репертоара због слабе посете. 
Гледано из овог угла, да ли слоган може да допринесе 
популаризацији позоришта? Зар Алфолдијево име не 
може да прода улазнице? Но, хајде да то кажемо ма-
ло учтивије: Будимпешта није Праг или Салцбург где 
се одрасли не плаше да посете туристичку атракцију 
црног луткарског позоришта (Black Puppet Theatre) 
односно марионетског позоришта. 

Од укупно 19 луткарских позоришта у земљи 
(укључујући и Будимпешту), седам немају сталне тру-

Пише > Тимеа Пап 

Уважавање вештине израде
Превела са енглеског > Лидија Капичић
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пе; већина је основана после промене режима а трупе 
чине локални аматери и појединци који су похађали 
двогодишњи курс Државног луткарског позоришта. На 
Универзитету (раније Вишој школи) за позоришне и 
филмске уметности, прва класа луткара дипломирала 
је 1999, од тада су дипломирале четири класе са отпри-
лике 40 луткара будући да курс почиње сваких четири 
или пет година. Прва класа луткарских редитеља ди-
пломирала је 2013, друга 2018. са по пет студената у 
класи. Већина глумаца још увек се бави луткарством, 
док седам редитеља ради у луткарским позоришти-
ма. Ови редитељи раде и у другим позориштима, али 
у већини случајева то су или мале продукције које по-
стављају независне сцене или представе за децу у репер-
тоарским позориштима. Тренутни студенти луткарске 
глуме и режије похађају другу годину Универзитета, 
на коме нема стручног кадра који се бави искључиво 
луткарством због мањка професора са звањем докто-
ра. (Надамо се скорој промени ситуације с обзиром на 
растући број школованих луткара млађе генерације.) 

У Будимпештанском луткарском позоришту пред-
ставе се играју више сезона (најдужи стаж имају Аван-
туре веверице Микија, на репертоару још од 1961, сле-
ди Крцко Орашчић из 1978; обе представе обојене су 
естетиком времена у ком су настале), док су у другим 
позориштима највећи хитови кратког даха. Већина 
позоришта у земљи има знатно мање простора за лут-
карско позориште за разлику од оних у главном граду. 
Свако позориште има 4–6 премијера по сезони, струк-
тура недељног репертоара је мање-више слична оној 
у Будимпештанском луткарком позоришту, с малом 
разликом: та позоришта не могу да приуште продук-
ције за старији узраст, чак ни за старије од 10 година. 
Међутим, постоје деца и њихови родитељи који траже 
забаву – циничари кажу да је то искључиво из финан-
сијских разлога, али несумњиво и педагошко-психо-
лошки разлози говоре у прилог корисности представа 
за млађе од 3 године – тако да већ десетак година по-
стоји тренд постављања представа за најмлађе који је 

успоставило будимпештанско позориште “Колибри”, 
чији пример следе скоро сва луткарска позоришта. 
Ипак, да би трупе “одржале професионално здравље и 
свежину”, неки редитељи ризикују и постављају пред-
ставе чија циљна група нису деца. Или, прецизније, чија 
циљна група нису васпитачи и васпитачице односно 
учитељи и учитељице који одлучују о куповини сезон-
ских карата. Тај избор обично се чини без удубљивања 
и на основу једноставног критеријума – наслова. Ако 
је наслов познат, квалитет представе није битан, ако 
је у питању премијера ауторског дела или адаптација 
савременог романа, постоји барем тренутак оклевања, 
пошто, погледајмо истини у очи, у великој већини куп-
ци сезонских карата су веома конзервативни. Додуше, 
и то варира од региона до региона, од града до града. 
Публика у различитим срединама није подједнако сен-
зибилисана за представе које се баве вршњачким на-
сиљем, дрогама, смрћу, деменцијом или разводом. За 
реформу репертоара (са љупким, утешним представа-
ма, о којима не треба превише да размишљају одрасли 
који само желе да “ставе плус” на списак “васпитање 
деце”), потребно је пуно времена, много више од пе-
тогодишњег мандата. Луткарска позоришта никад ни-
су представљала бригу за политичаре. На почетку ове 
сезоне државни секретар за културу Министарства за 
људске ресурсе изјавио је на једном скупу да ће влада 
имати стратегију и да би луткарска позоришта треба-
ло да испуне очекивања владе. 

Али, како је већ поменуто, на сцени су последњих 
10–15 година настале значајне промене. Класици лут-
карског позоришта су приче, а не драме, пошто је лут-
карство жанр изразито техничке природе, а луткарске 
технике разликују се у зависности од количине и ква-
литета текста. Зато би за свако ново постављање пред-
ставе, без обзира да ли је у питању Андерсен, Грим или 
позната мађарска народна бајка, требало да се пише 
нови текст. Дора Гимеши је најзначајнији драматург/
драмска списатељица (и списатељица уопште) луткар-
ства која адаптира и пише ауторска дела, што је још 
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битније, посвећена је тој старосној групи и том жанру. 
Женски ликови у њеним драмама представљени су као 
снажне и независне личности, њихов глас се чује, спо-
собне су да одлучују, преузму контролу, равноправне су 
у сваком односу. Она пружа узоре са којима девојчице 
могу да се поистовећују, штавише и узоре за дечаке, 
пошто они постају све рањивији. Урсула Нађ, која је не-
давно дипломирала, била је добар студент Гимешијеве 
– доценткиње на Универзитету за позориште и филм 

– и чека је светла будућност. Ту су и мултиталентова-
ни редитељи Андраш Вереш, Ангела Колоши, Роберт 
Марко, који пише адаптације. Они имају на уму строга 
правила луткарског позоришта – од карактеристичних 
техника до старосних група, за разлику од истакнутих 
савремених драмских писаца који сарађују са луткар-
ским позориштима. Очигледно увек постоје изузеци 
који инстинктивно осећају ове захтеве, али, искрено, 
у причи недостају дечја пер спектива и интересовања. 

Из представе Будимпештанског луткарског позоришта
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У скоријој адаптацији Царевог новог одела (намењена за 
узраст 6+, практично за публику узраста 6–10 година) 
артикулисана је критика тренутног политичког миљеа, 
док је бајка потпуно изостала. Важно је имати пове-
рења у децу и показати им оно што ће им помоћи да 
израсту у свесне и одговорне грађане, али фокусирати 
се у адаптацији само на текућу политику, без узимања 
аудиторијума у обзир, нема никаквог смисла.

Луткарско позориште је визуелни жанр, али, па-
радоксално, текст још увек доминира у његовим “са-
стојцима”. Државно луткарско позориште имало је 
серију опера-балета, од Бартока до Стравинског, које 
су го стовале широм света шездесетих и седамдесе-
тих година прошлог века. Данас су две one-man-show 
представе водећи представници мађарског луткарског 
позоришта на међународној сцени. Оба аутора изво-
де невербалне представе које функционишу у сваком 
окружењу, од позорнице до улице: Андраш Ленарт с 
малим луткама оживљава читав један свет дословно 
из кофера, кори стећи технике које је углавном сам 
измислио, а Бенце Шаркади ради марионетске етиде. 
Они су мајстори у вођењу лутака, у њиховим етидама у 
погледу лутке/фигуре и манипулатора/аниматора не-
ма драматур шких питања. Ако је на сцени ишта наро-
чито, то је начин на који редитељи огољавају луткара 
као глумца и аниматора лутке.

У недавној адаптацији романа Ништа ауторке 
Јане Телер (адаптација Дора Гимеши), дизајнер-ре-
дитељ Карољ Хофер осмислио је квазибунраку лутке 
висине 60–70 цм (уместо три само је један аниматор 
– поновићемо, то је тренд већ неко време). Прича се 
приказује кроз лутка-презентацију аниматора када су 
били тинејџери, и аниматори као старије верзије ли-
кова. Ту постоји још једна “цака”: у једном тренутку 
глумци почињу да свирају инструменте, као рок бенд, 
изводећи адаптиране песме једног од најпопуларнијих 
мађарских бендова. Поново постављамо питање по-
дижући глас и тензију: ко то у микрофон, на пример, 
на сав глас пева песму после сцене у којој је силова-

на тринаестогодишња девојчица? Девојчица или ста-
рија жена?

Луткарско позориште показује друштвену одго-
ворност за сваку старосну групу пажљиво одабраним 
причама пуним добрих примера и основних моралних 
истина, с друге стране, показује мало или нимало инте-
ресовања за историју у протеклих 100 година од када је 
“уметничко луткарство” пустило корен на мађар ском 
тлу. Посебна форма луткарског позоришта које се из-
води у јавним просторима, као што су Панч и Џуди, 
Касперле, Петрушка и слично, одувек је одсликавало 
друштвене и политичке промене које су утицале на 
публику. Такво позориште свог представника у Мађар-
ској има у лику Витеза Ласла, који увек брани власт, 
ђавола и смрт. После смрти Хенрика Кемењија, чији 
је деда оживео Витеза Ласла, има оних који настављају 
ову традицију, али с једином намером да забаве.

Луткарска позоришта нису политички подељена 
као генерално мађарска позоришта, постоји само јед-
но удружење. То значи да се расправе на фестивали-
ма могу фокусирати на професију. Ипак, нема много 
простора за дебате, пошто у Мађарској постоји само 
један истакнут фестивал луткарства који организује 
Луткарско позориште Чирока (Ciroka) у Кечкемету, 
сваке, или сваке две године, што зави од подршке фи-
нансијера културе. То су демократска окупљања: сва-
ко позориште прикаже оно што га најбоље представља. 
Луткарска позоришта учествују у програмима дечјих 
позоришних фестивала (постоје и такмичења), али 
тиме се списак завршава. Нека луткарска позоришта 
тврде да је фестивал међународни, али то можемо 
сматрати невином лажи: позивање најближег луткар-
ског позоришта са друге стране границе не чини фе-
стивал истински међународним; као што ни додавање 
4–6 представа месечном репертоару, без праве визије, 
није дефиниција фестивала.

Луткарско позориште је по дефиницији ком-
плетно уметничко дело са текстом, музиком, покре-
тима, који су некад невидљиви, и визуелним елемен-
тима. Лутка је ликовно дело, знак, метафора чије зна-
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чење, улога и карактеристике морају бити лако пре-
познатљиви. Неживи материјал оживљава тако што 
му се удахне душа, анимација. Али дизајнирање лут-
ке захтева не само уметност и визију него и вештину 
израде. Два најзначајнија дизајнера, Ерик Гросшмит 
и Акош Матраволђи, били су и остали творци лутака, 
с друге стране Силард Борарош је први дизајнер који 
се школовао у Прагу, а затим отворио радионицу по-
ред атељеа. Они доминирају сценом у последњих де-
сет година, а сада су дошли у фазу када имају слободу 
да експериментишу. На пример, Борарош сарађује са 
редитељем Робертом Марком, у скоријим представама 
труде се да помере границе могућности које пружају 
технике традиционалне ручне лутке, где је луткар ви-
дљив и користи своје тело као простор игре. Сви они 
имају специфични стил, као и Карољ Хофер и још је-
дан млади дизајнер, Габор Михач, чије су лутке под 
великим утицајем популарне културе. Али сви су они 
“класични” дизајнери оријентисани ка законима тра-
диционалне луткарске сцене. У Мађарској нема високе 
технологије, нема експериментисања са виртуелном 
или проширеном реалношћу односно компјутерски 
генерисаном анимацијом. Највећи помак учиниле су 
представе независне плесне трупе “Симптоми” која се 
никада није бавила луткарством.

Кад је реч о развоју публике тинејџерског узра-
ста, ове нетакуте области треба освојити. Већина ре-
дитеља, без обзира на старост и образовање (Андраш 
Вереш и Ката Чато дипломирали су у Бјалистоку, од 
тада су активни у Мађарској и Пољској, Агнеш Кути је 
похађала школу “Ернст Буш” у Берлину, Габор Тенђел, 
Карољ Хофер, Ангела Колоши су редитељи усмерени 
на глумца и будимпештански студенти, као и Роберт 
Марко), баве се класичним луткарским позориштем, 
делимично зато што другачији рад не одговара њихо-
вим интересовањима, а делимично, што је већи про-
блем, зато што њихови професори нити су били, ни-
ти су свесни могућности које пружају нови трендови, 
не познају важне актере у овој области, те их стога не 
могу са њима повезати нити показати нове технике 

својим студентима. Жанрови се не мешају. Кореогра-
фи су радили у луткарском позоришту, али физички 
театар као такав није био присутан. Два млада лутка-
ра, Домокош Ковач и Ана Марко-Валенћик, недавно су 
креирали представе под снажним утицајем Дуде Паиве. 
Ковачева представа Х.А:Н. бави се родним питањима 
и веома је емотивна соло представа о изналажењу ис-
тинског себе, док се представа Време за умирање Ане 
Марко-Валенћик бави старењем и смрћу.

С друге стране, не-луткарска позоришта користе 
лутке у својим продукцијама. У већини као илустра-
ције, али има редитеља, на пример, Ремуш Сиксаи у 
представи Јастучко у позоришту Радноти, који је по-
казао довољно сензибилитета да изгради представу на 
апстракцији коју само лутка може с пуним правом да 
понесе. Ове сезоне Сиксаи је у Будимпештанском лут-
карском позоришту режирао Шекспирову Буру, која 
је наишла на велико одобравање критике, као пример 
плодне сарадње између стручњака и почетника. Тамаш 
Фодор игра Проспера као гост у овој представи. Фодор 
није луткарски редитељ, али је већ 40 година посвећен 
овом жанру на независној сцени са ансамблом Орфео, 
касније на сцени “Студио К театра”, постављајући одли-
чне луткарске представе односно представе с луткама 
за децу и одрасле. Током седамдесетих година прошлог 
века доминирале су политичке поруке у представама за 
одрасле, али нису резултирале оснивањем позоришта 
налик позоришту “Bread and Puppet”.

Значајне промене могу се видети нарочито у по-
следњој деценији: излажење испред паноа, задржавање 
глумца на сцени, његово стављање насупрот лутке или 
постављање прича са непријатним садржајем су кључне 
прекретнице које обележавају ове радикалне помаке. 
Али треба правалити дуг пут да би се досегла суштина 
лутака, односно апстракција или експериментисањем 
са постдрамским структурама или скупом техником. 
То је осетљиво питање балансирања редитеља између 
финансијских и уметничких резултата. Револуција је 
одгођена за нека мирнија времена.
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Д рама Небески одред двојице дебитантских драм-
ских писаца Ђорђа Лебовића и Александра Обре-
новића, “прекретничко дело у послератној дра-

матургији” (Марјановић 2000: 170), једнo је од значај-
нијих остварења у српској драми 20. века. Неоспоран 
и очигледан замах у развоју српске драме десио се од 
средине шесте деценије прошлог века и драме Небески 
одред “успостављајући тај период као природну грани-
цу од које легитимно говоримо о савременој српској 
драми, у њеном пуном капацитету и значају” (Радоњић 
2017: 18). Указујући на временску димензију у којој су 
се писци нашли, а која је у много чему одредила ток 
послератне драматуршке мисли, ови писци били су 
присиљени да “пишу у духу социјалистичког реали-
зма, с обзиром на познату чињеницу да сама природа 
позоришне уметности условљава строжу идеолошку 
цензуру” (Марјановић 2000: 170). Имајући у виду та-
кав комплексан друштвени и културолошки контекст 
у којем је драма настала, разумљив је и очекиван за-
кључак да је ово дело, пре свега, врло храбро отвори-
ло расправу о моралности и људској природи, којом 
се, мање или више успешно, бави целокупна светска 

књижевност, свака епоха и сваки писац на свој начин.1) 
Небески одред, у том смислу, може представљати једну 
велику етичку алегорију о људској природи (Стамен-
ковић 1987: 56), о томе да је сваки човек одговоран за 
све што се може десити другом људском бићу, и на тај 
начин ћемо, овом приликом, приступити овом драм-
ском остварењу. Тим трагом, етички и морални слој 
ове драме отвара дискурс “ангажоване филозофске 
и моралистичке драме” (Палавестра 1998: 148–149), 
што је, без дилеме, имало утицаја на наступајуће дра-
матуршке токове.

Двоструки наслов овог дела (Небески одред и 
Himmelkommando) указује, без сумње, на специфич-
ност и амбивалентност теме којом ће се бавити мла-
ди аутори. По језику који се у драми користи (немач-

1) У студији посвећеној Небеском одреду – “Пред вратима пакла (Ђ. 
Лебовић и А. Обреновић)” Петар Марјановић истиче да у година-
ма после Другог светског рата још увек није начињен продор са-
времене европске драмске књижевности (мисли се, пре свега, на 
дела Самјуела Бекета и Ежена Јонеска). Такве драматуршке идеје 
нису биле познате југословенској културној јавности, те је отуда 
разумљиво и јасно опредељење да се обрађују теме које су присут-
не у Небеском одреду (Марјановић 2000: 170).

Пише > Милена Ж. Кулић 

Трагични усуд у драми 
Небески одред
Лебовића и Обреновића
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ки, хебрејски, француски, руски, мађарски, пољски, 
италијански, латински, логорски жаргон), ово дело је 
права европска драма, трагом драме коју је још Сартр 
називао “драма филозофског сензибилитета” (Марја-
новић 2000: 178). Да бисмо на прави начин схватили 
списатељску мотивацију, врло је важно подсетити се 
онога што је Ђорђе Лебовић забележио у Пишчевој бе-
лежници: “Када сам се вратио из логора у живот, ви-
део сам пред собом само два избора – заборавити или 
говорити. Прво нисам могао, значи друго сам морао” 
(Лебовић 2007: 12–13). Потребу да се проговоре и запи-
шу суровости такозваних логорских занатлија смрти, 
проналазимо и у белешкама једног од чланова Небе-
ског одреда из 1944. године: “Сматрам за своју дужност, 
пред својим народом и пред лицем света, да саопштим 
оно што сам доживео и овде видео” (Лебовић 2007: 
8). Отуда проистиче овај комад који је, с очигледним 
ослонцем на покушаје старије позоришне мисли, за-
хваћен “идејом трагичног апсурда од чега савремена 
светска авангарда гради своје визије беспомоћности и 
отуђења” (Палавестра 1998: 148), а истовремено је и 
важан документ о једном времену. 

Уочавајући, по психолошким законитостима, да 
би експлицитно представљање смрти у читалачкој или 
позоришној публици изазвало згражавање, писци су, 
“прибегавајући индиректном методу”, показали како се 
страхоте једног концентрационог логора могу бестијал-
но рефлектовати у малој групи људи, у групи логора-
ша који су приморани да буду оно што нису, спаљујући 
несрећне жртве “хитлеровске варијанте коначног ре-
шења” у историји (Стаменковић 1987: 55). Логораши 
односно припадници Небеског одреда, обављају џелатске 
послове односно егзукацију десетина хиљада невиних 
људи у гасним коморама, показујући како најсуровији 
експеримент у историји утиче на поступке људи. Супе-
риорно, са зрелошћу искусних драматичара, два писца 
су представила причу о чудовишно-животињ ским зби-
вањима, “о стравичним људским судбинама у једном 
концентрационом логору из прошлог рата, али на на-

чин који до сада није примењен нигде у свету” (Ста-
менковић 1987: 56). Сугестивним поступцима, по на-
воду Владимира Стаменковића, писци су успели да го-
воре и о неким исконским особинама људске природе: 
о виталности човекове моћи да се сроди са несрећом, 
о непрекидној тежњи да потражи излаз из тескобе, о 
вољи за смислом људског постојања (Стаменковић 
1987: 56–57). Драма у неким фрагментима делује као 
фантазија “сотоне-злотвора” и “демона разарања”, а 
читаоцу се причињава као прикладна и интересантна 
послератна лектира. “Овај рат се тиче свих нас”, за-
писао је Херман Раушнинг у књизи Моји повјерљиви 
разговори са Хитлером. “То није европски рат, који се 
креће око политичких проблема. То је провала звије-
ри из понора” (Раушнинг 1945: 14). Писци су, имајући 
то у виду, обрадили тему која је, својом суштином вр-
ло актуелна и нама блиска, обрађујући један важан 
проблем – одговорност и савест човека који се нађе у 
нечовечној (скоро животињској) ситуацији. Све дра-
матуршке несавршености којих има и које је критика 
примећивала и анализирала, како се чини, у присту-
пу овој теми нису примаран проблем јер овде је реч 
не само о драмској “хроници једног крематоријума” 
(Палавестра 1998: 148), већ о једној модерној траге-
дији нашег савременика, па у крајњем смислу, и нас 
самих када се нађемо у мучној ситуацији. 

Прича о осморици затвореника нацистичког ло-
гора Аушвиц, примораних да убијају друге затворенике 
да би продужили сопствено постојање за три месеца, 
може се, како се често наводи у литератури, означити 
као гротескна трагедија (Марјановић 2000: 170).2) Оно 
што има особеност трагичног, пре свега, јесте то што 
у оваквим приликама дубоки људски осећаји постају 
бесмислени, непознати и неповољни, чак и гротескни; 
те отуда и овакав наслов текста. Док се клатно теорије 
драмских жанрова креће између два термина (гроте-

2) Гротескна трагедија је жанровска одредница која се често примењује 
на дело Ива Брешана Представа Хамлет у селу Мрдуша Доња, иако 
у овом случају није реч о истоветном жанровском одређењу. 
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ске и трагедије) у овом случају пролази кроз “тачку 
потенцијалне равнотеже смештену тачно у центар” 
(Мост 2015: 30). Наиме, гротеска својим карикатурал-
но-фантастичним и искривљеним сликама стварности 
не изазива, како се очекује, смех и комику, већ “застра-
шујућа и мучна осећања” (Живковић 2001: 248). У том 
смислу, гротеска се приближава тумачењима трагичног 
осећања, односно жанру трагедије; што је, без дилеме, 
жанр који је привлачио пажњу озбиљних књижевних 
критичара и филозофа, у античким временима се ни 
о ком другом жанру није теоретисало тако рано и ин-
тензивно (в. Мост 2015: 32). Трагедија је, по Аристо-
теловом делу О песничкој уметности, подражавање 
“радње и живота”, те отуда проистиче да “лица не де-
лају да подражавају карактере, него ради делања узи-
мају да приказују карактере” (Аристотел 1982: 16–22). 
Ови драмски аутори пред нас нису изнели карактере, 
нити само циклонизирање, ни убијање; већ је предста-
вљен, како то назива Бора Глишић у једној оштрој по-
зоришној критици Небеског одреда (Нин, 1957), “један 
од најужаснијих предмета” (Лебовић 2007: 319) – на-
цистичка свирепа и сурова убијања, која, трагом Ари-
стотелове идеје, врше сами заточеници.3) Овакав из-
бор теме можемо, с правом, тумачити и као исконску 
потребу младих аутора за запрепашћењем, ефектима 
зачудности које код гледалаца изазива оваква позо-
ришно-драмска уметност. Језива идеја уништења чове-

3) Бора Глишић у свом тексту о Небеском одреду врло оштро оцењује 
смелост Ђ. Лебовића и А. Обреновића да се, врло млади, сусретну 
са овако великом темом. Он пише да оно што је видео на представи 
Небески одред на Стеријином позорју јесте јасна “побуна људске 
свести против једне несрећно-нелогично-нехумано постављене тезе 
– која се окреће против саме себе и против драме, која трагични 
мотив третира не само спиритуално већ и анимално: нема ни 
херојства, ни било какве идеологије, ни људске вере, ни сневања, ни 
спасоносне илузије, ни спомена на милионе који су пали, ни сећања, 
ни племенитости мисли. Чак ни гротеске. Сав је живот човеков 
само и једино биологија и физиолошке функције. Авај, ако је то 
све. У шта онда човек да верује? И тако, уместо древне, изанђале 
катарзе која се обавља у позоришту, гледаоцима остаје једино да 
после представе групно оду специјалистима за психоанализу” 
(Лебовић 2007: 319).

ка у Небеском одреду има, дакле, трагичну “пројекцију 
дехуманизације” (Палавестра 1998: 149) какву имају, 
свака на свој начин, и трагедија и гротеска. 

Одлуком да се изоставе назнаке које означавају 
одређене целине појединих сцена, наговештен је одређе-
ни континутитет како спољашњих дешавања, тако и 
унутрашњих токова свести самих актера драме, указући 
на тврдњу коју, нешто касније, Ђорђе Лебовић изно-
си у роману Semper idem – “Зло је увек исто” (Лебовић 
2016: 436). На основу одређених дијалога и дидаска-
лија у самој драми, читаоцу се нуди увид у тачно вре-
менско дефинисање ове драме – седам појава4) и про-
лог дешавају се од друге недеље октобра 1944. до Бо-
жића 1945. године. Дакле, 85 дана позне јесени и зиме, 
у које се смешта сва гротеска ове трагедије и чекање 
пред вратима пакла. 

Пролог драме Небески одред, на самом почетку, 
нуди специфичан херменеутички изазов, упркос твр-
дњи да је овај део драме управо један од фрагмената 
“у којем се види недостатак драматуршког искуства 
писаца”, имајући у виду да су ово писали врло млади 
људи, тачније двадесетосмогодишњаци (Марјановић 
2000: 171). Неки критичари су, пак, мишљења да Ле-
бовић и Обреновић, иако је ово њихово прво драмско 
дело, ипак “нису платили дуг почетништву, што је уто-
лико већи подвиг када се има у виду тема њиховог ко-
мада” (Стаменковић 1987: 3). Откривањем почетних 
шифрованих исказа писца пролога, увиђамо одређе-
не подударности. 

Из прве три реченице пролога можемо сазнати 
да је приповедач ове туробне приче био затвореник у 
Освјенћиму и да већ дуже време носи на левој руци 

4) Драматуршки врло вешто Лебовић и Обреновић су, без назнака 
одређених целина, сваку од седам појава завршили и почели сцен-
ски ефектно. Прва појава завршава стрељањем логораша који не 
пристају на понуду нациста, друга појава првим нељудским чи-
ном Капоа који узвикује “Ја сам капо. Тишина”, трећа – насиље 
Капоа, ударање пендреком Серба, четврта – самоубиство 48964, 
пета – Капо одлази на (само)убилачки задатак, последња, седма 
појава – очекују нацисте и смрт (Марјановић 2000: 177). 
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тетовиран број А-12750. Оно што је врло интересантно 
за тумачење овог текста јесте податак који обра злаже 
Петар Марјановић у есеју Пред вратима пакла: Ђорђе 
Лебовић је, као четрнаестогодишњи дечак, због оца и 
мајке Јевреја, био затворен у Освјенћиму и на њего-
вој руци је урезан управо поменути логорски број (в. 
Марјановић 2000: 171–172). Дакле, са непуних пет-
наест година овај рођени Сомборац је “обезличен у 
петоцифрени број, који му је утетовиран негде испод 
крематоријумских димњака Освјенћима, да би до краја 
оног, Другог рата, ни њему знано како, успео да пре-
живи мочваре Бжезинке, Грос-Розен, Zeksenhauzen, 
бомбардовања, глад, пегавац” (Радоњић 2004: 15). Два-
наест година након тога (1957), Лебовић и Обреновић 
написали су Небески одред.

Након стилизоване и јасне експозиције, припо-
ведач среће логораша 33142 (“његово име никоме није 
било важно”), последњег преживелог из Небеског одреда 
(“у дворишту једног од крематоријума леже закопани 
последњи чланови”; Лебовић 1959: 9). Трагом Михизо-
ве идеје (анахронизми су случајни и када су намерни), 
аутори читаоцима нуде једну приповедачко-драмску 
замку, у којој се врло вешто и заводљиво преплићу ст-
варност / истина и фикција, али прича, својом ауто-
номношћу, носи одређену уверљивост:

Трудићу се да оживим приче свог пријатеља 33142. 
Можда ћу у свом причању нешто да изменим или да 
прескочим. Лица која ћу поменути можда у стварности 
и нису постојала, али постојало је све оно што их је ок-
руживало. У једној врелој таванској соби, ружне згра-
де од црвених опека, можда су изговорене исте речи и 
можда су учињени исти покрети као у овој причи. (..) 
Личности ће говорити језиком који ће свима бити ра-
зумљив, а не логорашким жаргоном, који би могли да 
разумеју само они коју су били тамо (Лебовић 1959: 9).

Ова уводна појава, у свим својим особеностима, 
има одлике класичне драматургије, представљајући не 
само успелу експозицију, него се у њој “представља ос-
новна сценска ситуација и отвара заплет трагичне гро-

теске”.5) Интересантна је и напомена аутора која гласи 
овако: “Да бисте имали што сликовитију представу, за-
мислите да се ово дешава на позорници” (Лебовић 1959: 
9). Оваквим коментаром, несумњиво је наговештена 
могућност позоришне инсценације оваквог драмског 
материјала, као и јасна жеља аутора да то тако буде6). 
Ово сложено дело је врло тешко поставити на сцену, 
иако нетачност тврдње доказује хронологија уметнич-

5) Петар Марјановић даље указује на то да је ово једина појава која 
се дешава у екстеријеру – “ван вреле и задимљене таванске собе 
у којој се збива пет кључних појава”, као и експлицито предста-
вљено осећање тескобе – “фашисти би довели групу логораша и 
остављали их ту под јаком стражом, да чекају. Дуго би се чуо само 
жагор покислих људи и пљуштање кише” (Марјановић 2000: 71). 

6) Аутори, још једном, наглашавају позоришност овог драмског те-
кста, што уочавамо у опису собе заробљеника: “Ако замислите ту 
собу на позорници онда би врата била на средини зида у дубини, а 
прозор се не би ни видео, јер се налази негде иза десног портала. 
Само његов решеткасти оквир пројектовао би се на зиду у коме су 
врата, кад је видно, или кад преко њега пређе светлост рефлекто-
ра” (Лебовић 1959: 11). 
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ки врло успелих изведби Небеског одреда, који се, по 
свему судећи, може играти и реалистички и као басна 
релативности моралних закона, или пак играти тако 
да се покаже како се лако обичан живот може прео-
бразити у гротескни апсурд (в. Стаменковић1989: 56).7)

Након што Командант (Kommandoführer) оба-
вести логораше (здраве heftlinge способне за рад у 
Sonderkommando-у) о ономе што их очекује у “губи-
лишту какво се у историји Европе не памти пре овога 
века”8), само је један логораш из Небеског одреда одбио 
да обавља посао који му је био намењен – да убија не-
дужне сународнике и непријатеље. Овај моменат у дра-
ми захтева детаљније промишљање и поставља јасно 
питање – колико често је човек спреман на смрт зарад 
својих моралних идеала и принципа? Да ли је то кука-
вички потез или херојски чин? Они који су пристали 
на овај логорски режим у једном тренутку изјављују 
да би “боље било да смо одбили, сад би све било у ре-
ду” (Лебовић 1959: 31), као да су имали у виду онај 
цитат из Књиге проповедникове из Старог завета: “Јер 
живи знају да ће умрети, а мртви не знају ништа, нити 
им следи награда. И љубави њихове и мржње њихове 
и зависти нестало је.” О овом питању је размишљао и 
Слободан Селенић који сматра да човек, сазнавши да 
може да продужи живот на три месеца као убица, “о 

7) Премијера Небеског одреда била је 20. децембра 1956. у Покрајин-
ском народном позоришту у Приштини, у режији Слободана По-
пића, али је стварну афирмацију ово дело имало у представи Срп-
ског народног позоришта у Новом Саду (1957) у режији Димитрија 
Ђурковића (Марјановић 2000: 351). Небески одред је, још, извођен 
и у Београду (1957), Ужицу (1957), Бачкој Тополи (1958), Пољској 
(1959). На репертоару Српског народног позоришта у Новом Саду 
још једном се нашао Небески одред тек 2014. године, у режији Мие 
Кнежевић. 

8) “Овде је крематоријум у коме се уништавају непријатељи Вође и 
сав баласт Нове Европе. Ви ћете радити у Himmelkommando, да ме 
боље разумете – у Небеском одреду, како су ваши претходници ду-
ховито назвали ту екипу. Вашу дужност обављаћете три месеца. По 
истеку тог рока ликвирираћемо вас, а на ваше место довешћемо 
другу групу. Јасно? Добро. Не желим никога да присиљавам. Ако 
неко неће да ради тај посао, нека слободно иступи из строја. Биће 
одмах стрељан. Има ли таквих? Одлично” (Лебовић 1959: 18).

себи дознаје податак који захтева озбиљно преиспи-
тивање појма хуманости (...) и смисла хуманистич-
ке побуде” (Селенић 1977: 24). Марјановић, с друге 
стране, сматра да “не би требало просуђивати ни ис-
корак из строја оних који су изабрали тренутну смрт, 
али ни оних који остају у колони, желећи да по сваку 
цену живе још три месеца” (Марјановић 2000: 172).9)

После уводне појаве, пратимо мучну судбину 
седморице чланова овог Небеског одреда.10) Они су “ра-
зличитих вера, националности, порекла, образовања и 
професија, али су стављени у заједничку, вишеструко 
трагичну и људски понижавајућу ситуацију” у којој ће 
се борити, како са непријатељским канџама тако и са 
моралним наказама (у себи), све до неминовне и не-
избежне смрти на крају драме (в. Марјановић 2000: 
71). Није овде реч само о осморици затвореника јед-
ног логора смрти, овде је, једноставно речено, реч о 
“универзалној пропасти читавог поретка” који се ни-
када у историји људског рода није десио (Раушнинг 

9) Марјановић се, пишући о овој дилеми, позива на тумачење једног 
од најпопуларнијих светских психијатара данашњице – Скота Пека 
и књигу Људи лажи, у којој је предмет истраживања управо зло као 
такво. Скот, тумачећи ситуације сличне логорским, истиче да је 
природна људска склоност ка прилагођавању и да је то одговор на 
одређену стресну ситуацију у којој се човек налази извесно време 
(Марјановић 2000: 172).

10) У Небеском одреду налазе се: “Један здепасти човек, кратког вра-
та, око 40 година и сторо исто толико килограма (..) назовимо га 
просто Зелени. Прекопута њега, седео је човек истих година, исте 
тежине (..), број на капуту био му је 58964, зовимо га 58964. Онај 
тридесетогодишњак који је седео на столу и буљио у своју мокру 
капу. Он је био Муселман. (...) Човек од 42–45 година, са жутим, 
подбулим лицем, који је седео на столици између стола и кревета 
на коме се сместио 58964, имао је скоро ново, уредно одржавано 
одело. Такве људе логораши су звали ‘проминентима’. Нека се и 
он зове Проминент. На првом спрату кревета, поред прозора, се-
део је сићушан човек, боље рећи живи костур. Имао је 45 година 
и никада није хтео да скине капу са главе. Назовимо га зато Чо-
век под капом. (...) Поред врата стоји младић од 27 година, њего-
ва глава је сва умотана у прљаве завоје, тако да му се лице једва 
види. Зваћемо га Рањеник. Можда је имао нешто преко 30 година 
онај што се ослонио на кревет, али је било тешко утврдити, јер је 
био најмршавији од свих. На капуту и спреда и страга крупним 
словима писало му је СК” (Лебовић 1959: 10–12).
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1945: 13). На зидовима ове собе у којој су смештени 
заробљени хефтлинзи означени по боји (зелени, црве-
ни и жути троугао, у зависности од преступа), нацији 
и броју, налазио се ироничан и суров натпис: ARBEIT 
MARCHT FREI (рад ослобађа). Младост и детињство 
Ђорђа Лебовића, поред овог логорског натписа, по 
свему судећи, обележио је још један стравично суров 
натпис који стоји изнад портала евангелистичке цркве 
у Сомбору – SEMPER IDEM (увек исто), а који је пара-
дигматичан када говоримо о његовом детињству и ње-
говом последњем књижевном делу. Језички врло вешто, 
драматуршки пажљиво, писци су постепено градили 
карактер сваке личности из те логорске собе, те читао-
ци кроз грозу мучне исповедно-дијалошке форме сва-
ког од њих сазнају како је њихов живот изгледао пре 
логора. У малој соби која својом врелином заудара на 
смрт, често је са седморицом затвореника и Рус, нека-
дашњи професор књижевности (налив-перо и кутија за 
наочаре у џепу од капута), а сада “најчуднији портир 
на свету”, који након годину и по дана у логору смрти 
очајнички дане проводи у потрази са својим “сином” 
и у потрази за такозваним осмим”.11) И сам признаје 
да је пуком срећом постао портир: “пустио сам стоти-
не хиљада да уђу кроз капију, а ниједног нисам видео 
како излази. Ни једног јединог” (Лебовић 1959: 23). 

11) Врло је значајна улога коју су писци наменили Старцу Русу. Чи-
талачка и позоришна публика, као и сами затвореници, управо 
од Руса сазнају све оно чиме ће се затвореници бавити – све што 
је потребно да знамо о купатилима и пећима. У логору је владала 
хладна радозналост, затвореници су гледали на ситуацију са не-
ком врстом радознале објективности, а Рус је био тај који им је 
одговарао на сва питања и упознао са оним што ће се тек догоди-
ти. “Купатило, запамтите. Два реда тушева на стропу, два шупља 
гвоздена стуба обмотана дебелим челичним жицама и једна једина 
врата која служе само за улаз. (...) Циклон их убија. Ти га убацу-
јеш. Сви ви. Кроз отвор на таваници. Има два отвора, тачно изнад 
шупљих стубова. На њима је гвоздени поклопац. Као на шахту. Ти 
дођеш и отвориш поклопац. Људи погледају горе. Сви гледају те-
ме. Ти бациш циклон-бомбу у леви отвор, а ти, ти у десни. Ти брзо 
спустиш поклопац. Људи те више не гледају. (...) Затим их одвезете 
на печење. Печете их у пећима као пекар хлеб, али као заборавни 
пекар, као пекар који не извуче на време хлеб из пећи па му пот-
пуно изгори” (Лебовић 1959: 20–22).

Заједничка одлика ових затвореника, по закључку 
Петра Марјановића, јесте неугасива тежња за нормал-
ним (обичним) животом: свако је свој кутак средио са 
жељом да начини привид дома12); у соби где ће и умрети 
налази се шумско цвеће (“сасвим спарушено, као сла-
ма”); Проминент, бивши пољски дипломата обраћа се 
свима са “ви”, наивно уверен да је то нешто што не мо-
же да изгуби ни у логору; Зелени, енергични и поште-
ни лопов прича своје авантуре из прошлости (Марја-
новић 2000: 173). Такви напори затвореника да живе 
нормално, упркос чињеници да су неповратно осуђени 
на смрт, у најмању руку, делује гротескно. Сукоби међу 
њима, по својој бесмислености и бесциљности, бли ски 
бекетовским драмским ситуацијама, подижу напетост 
у гледаоцима и читалачкој публици, пружајући, у сва-
ком тренутку, привид наде да пред вратима пакла, пред 
смрћу, може да се нађе излаз. Живот задржава свој 
суштински смисао (Виктор Франкл то назива смисао 
in extremis) чак и у оваквим околностима, у логорима 
смрти где су се догађала збиљска истребљења. У овом 
воду Небеског одреда издваја се један затвореник, уло-
гом која му је случајно дата: то је капо тј. Грк (Греко), 
вајар који невољно прихвата све дужности вође једне 
логорске групе (“ваја им карактере”), свестан да ће, 
у супротном, завршити најпре у купатилу, па потом 
у пећи, као и остали затвореници осуђени на смрт.13) 

12) “Свако је свој кутак наместио по сопственом укусу. Проминент је 
своју собу уредио као какав војник, а изнад ње је направио поли-
чицу на којој је држао четке за одело и обућу, пасту и четкицу за 
зубе. Зид изнад поличице украсио је многобројним фотографија-
ма личности и предела. И Зелени је направио поличицу, али је он 
на њу ставио боце са пићем и конзерве хране. СК је на уредно на-
мешетном кревету држао само једно масовно сандуче. Муселман 
очигледно није марио за естетику. Лежиште му је било у немогућем 
нереду. 58964 и Рањеник нису ничим украсили своја места, али су 
их пристојно наместили. Човек под капом је накупио много књига, 
и натрпао их је под покривач. О креветску ограду окачио је своје 
верске реквизите: талес и цицес” (Лебовић 1959: 33). 

13) Гротескно у овом драмском тексту јесте и сукоб између оних који 
раде на пећи и оних који раде у купатилима. Када долази до про-
мене послова, схватамо да су они који раде на пећима уверени да 
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Након “одређене границе онечовечења када схвата да 
је постао одљуђени батинаш”, капо одлучује да учини 
наизглед херојски чин, убија Команданта, што убрза-
ва смрт осталих чланова Небеског одреда (Марјановић 
2000: 174). Капои у логорима су често били суровији и 
од самих стражара, те су увек, попут Грека, одабирани 
они логораши чији карактер обећава да ће бити поде-
сан за такав поступак, а ако нису сарађивали – били су 
брзо и лако деградирани. По запису Виктора Франкла 
они су се “са есесовцима и логорашким стражарима 
асимилирали па се, психолошки, могу просуђивати 
као и они” (Франкл 1982: 19). Тим трагом, разумљиво 
је опредељење Лебовића да у Небеском одреду влада 
уверење да је Капо највећи злочинац међу њима, иа-
ко није убио ниједног човека.14)

Чести и врло занимљиви с драматушке стране су 
разговори о верском опредељењу, односно о виђењу 
света и занатлијама смрти у односу на верске посту-
лате и убеђења међу члановима Небеског одреда. Ре-
лигиозне тенденције логораша биле су “најискреније 
што се може замислити” (Франкл 1982: 42), показујући 
да је, упркос свој примитивности у којој се налази за-
робљеник, могуће продубљеније доживети духовност, 
макар спорадично и скривено у ћошку логорске ће-
лије. Човек под капом, Јеврејин, од почетка драме не 

је њихов грех мањи јер “не учествују у грозном и бруталном чину 
циклонизирања” (Марјановић 2000: 174). 

14) Греко тј. Капо у Небеском одреду, на самом почетку драме (пре него 
што је постао Капо), моли Зеленог за украдене цигарете, макар за 
опушак, који би му касније, када изађу, наравно, вратио. Ова сце-
на, коју су писци наметнули као врло важну, понављајући је неко-
лико пута, постаје занимљива када уочимо каква је позиција коју 
има Капо кад добије своја задужења. Виктор Франкл (логораш бр. 
119104) записује да су “цигарете могли пушити једино капи којима 
су била зајамчена два наградна купона на тједан” (Франкл 1982: 
21–22). Остали затвореници су углавном мењали цигарете за хра-
ну; када је неки од њих почео пушити своје мало следовање, оста-
ли су знали да не верује да може издржати ни дан у логору (овде 
је битно споменути Серба који своје цигарете дели другим логора-
шима пре него што оконча живот). Оваквим једним обртом, Греко 
представља дословну фугуру једног Вође, који је добио оно што је 
желео на почетку (цигарете и уверење да чини праву ствар). 

крије своја веровања (што показују и предмети које 
сви виде – талес, цицес; као и храна коју једе односно 
не једе). Противник таквих верских ограничења јесте 
Муселман (Емилио, Ђузепе) који отворено показује не-
слагање са Човеком под капом, називајући га погрдно 
“крематоријумским ђубретом”, смета му што не једе 
трефл и кобасице као и остали, већ само кромпир и 
хлеб. Већ на почетку драме Муселман оштро реагује 
када угледа Талмуд, Јеврејску библију и говори да је 
то “крволочна књига, у њој сигурно пише како се кољу 
хришћанска деца у синагоги за њихове проклете праз-
нике” (Лебовић 1959: 14). Доцније, Муселман показује 
да му смета што је Човек под капом уверен да су сви 
остали разбојници, да неће ићи у рај, а да је он “божји 
питомац”. “Да изговориш једну пишљиву хебрејску реч 
– не смеш, забрањено је. А да убијаш – то смеш” (Ле-
бовић 1959: 35). У Муселмановом виђењу религија, у 
овом случају, он и у непрестаном поправљању сата ви-
ди прикривање хиљадоструког убиства. Антисемитизам 
се примети и у понашању Зеленог и СК, али најжешћи 
сукоб у небеском одреду долази након што се сазнаје да 
је Рањеник заправо Јеврејин “који је веру отаца заме-
нио комунистичким уверењима” (Марјановић 2000: 
174), свестан да ће, као Јеврејин, убрзо бити убијен. 
Он, након што Јехову назива гадом и подлацом, по-
ставља можда и суштинско питање када је реч о стра-
дање Јевреја: Како Бог, који воли човечанство и људе, 
може да дозволи овакве ствари? У покушају да дамо 
одговор на ово питање, имајући у виду културно-ис-
торијске околности, не можемо избећи хитлеровску 
идеју о уздизању натчовека – Бог је Хитлер – која је 
врло блиска Ничеовој идеји о натчовеку (в. Раушнинг 
1945: 90). Човек је оно што треба да буде надвладано, 
Човек заузима место бога јер је он Бог будућности. У 
том смислу, није Бог оно што недостаје у логору смрти 
– Бог постоји – али је то Човек, богочовек, неустрашив 
и окрутан. Човек под капом, загрнут божјим речима 
попут магичног вела испред очију (или смета да се ви-
ди даље или пружа оштрији поглед), једини не сумња 
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у свог Бога и његова искушења, сматра да је већи грех 
издати Бога, него издати људе. Страсно бранећи своје 
принципе говори одломке јеврејских верских књига 
(можда и превише), које многе чланове небеског одреда 
иритирају и провоцирају. Упркос читалачком преду-
беђењу да ће Човек под капом бити тај који ће одбити 
бекство као могућност, он ипак пристаје и припаја се 
осталима из групе, нудећи и своју вештину прављења 
ручних бомби које ће им, на путу ка слободи и животу, 
сигурно требати.15) Лебовићев антисемитизам можемо 
схватити са становништа доктрине о чистој или нечи-
стој крви коју је заступао Хитлер. Јевреј је за Хитлера 
принцип нечистоће и зла, он је веровао у зао карактер 
вечног Јевреја. Упорност Хитлеровог антисемитизма, 
по сведочанству Хермана Раушнинга, може се схва-
тити “само кроз ту митску трансфигурацију жидова у 
утјеловљењу зла” (Раушнинг 1945: 90)16). Рат на Јевреја 
гледа митским оком, увиђајући да је Јевреј еманација 
зла и да га треба у потпуности разорити. Главни пра-
вци у разматрању јеврејског идентитета усмерени су, 
у већини случајева, ка Сартровом дефинисању “ситу-
ације Јеврејина”. Сартр је проблем јеврејског иден-
титета свео на основни принцип људских права – жи-
вети и опстати као Јеврејин (Сартр 1992: 106–107).17) 

15) Чак и Зелени, иако не признаје, религији даје значајно место у овим 
ситуацијама. Његова узречица “Христа му” представља хришћанску 
опредељеност (иако је Немац), упркос чињеници да он сам истиче 
да је то “само навика” (Лебовић 1959: 45). 

16) “Жидови су мој најдрагоценији налог. Антисемитска пропаганда 
у свим земљама најбоље је средство за проширење наше политич-
ке борбе. (..) Несумњиво је антисемитизам најуспешније средство 
националсоцијалистичке пропаганде. (..) Жидов је био непријатељ 
римског царства, па чак и Египта и Бабилона. Али ја сам први у 
историји свијета, који сам Жидовима наговијестио рат до истраге”. 
Ове Хитлерове изјаве о Јеврејима и антисемитизму наводи Херман 
Раушнинг у књизи Моји повјерљиви разговори с Хитлером која је, 
по мишљењу Марсела Реја, “најважније дело о Хитлеру откако је 
Хитлер дошао на власт” (Раушнинг 1945: 14). 

17) Предраг Палавестра, тумачећи Сартрова Размишљања о јеврејс-
ком питању, истиче да у српској књижевности “не постоји и није 
постојало ‘јеврејско питање’ – постоје само писци и њихова дела” 
(Палавестра 1998: 148–149).

Отуда, никако не би требало да нас зачуди чињеница 
да је Лебовић, одличан познавалац своје епохе и соп-
ствених породичних страдања, увидео овакве ствари 
и суптилно наметнуо антисемитизам као једну од оз-
биљнијих тема у овој драми.

Поред верске и људске нетрпељивости, неколико 
дана након уласка у предсмртничку одају, видљив је и 
изразит елемент националне нетрпељивости (Марја-
новић 2000: 175). Такви сукоби се, најчешће, своде на 
устаљене аргументоване ставове према Немцима, а 
сукоб се ствара између Проминента, бившег пољског 
дипломате и Зеленог, рођеног Немца, који “јесте Не-
мац, али није нацист” (Лебовић 1959: 39).18) Проминент 
тврди да фашизам има “апсолутне тачности” и изно-
си тзв. одбрану фашизма на коју Зелени бурно реагује: 

Фашисти у крајњој инстанци имају према својим 
противницима хуман однос. Молим... молим, дозво-
лите да завршим. Рекао сам: хуман однос. Смрт у га-
сној комори је лакша од набијања на колац или клања 
тупим ножевима. Затим: они нису ничим обавезни да 
мајке уништавању заједно са децом. (...) Познавао сам 
политичаре, лекаре, уметнике – скоро сви су били фа-
шисти. Били су веома образовани, културни... Ниједан 
од њих није био умно поремећен. Треба да схватите да 
су они жртве ситуације у коју су их нагнали остали на-
роди (Лебовић 1959: 26–27). 

Зелени га назива “поганом пољском хуљом”, кри-
ви га да само жели да се додвори Немцима, не би ли 
избегао казне. Зелени се, очигледно, својом храброшћу 
и дрскошћу издваја у Небеском одреду. Он Старцу Ру-
су у једном тренутку и сам признаје: “Био сам лопов. 
Професионалац. Ужа специјалност: живина, новчани-
ци, женско поштење, коњи” (Лебовић 1959: 24). У првој 

18) Зелени Проминента назива нацистом и пољском хуљом, а Про-
минент, нешто касније (када сазнаје да је све време бележио број 
жртава на сликама) обећава да ће га убити: “Убићу вас Зелени. 
Дајем вам часну реч да ћу вас убити” (Лебовић 1959: 42). Након 
што Проминент схвата да је ипак изгубио оно за шта је веровао да 
никада неће, обраћа се Зеленом на “ти” и говори: “Мрзим те, Зе-
лени” (Лебовић 1959: 43).
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препирци, у такозваној борби петлова, између Рањени-
ка и Зеленог, Зелени изјављује да је он увек “крао само 
онолико колико је било неопходно за живот” (Лебовић 
1959: 29); на шта Рањеник одговара да су и “Они на 
почетку говорили да ће узимати само онолико коли-
ко им је потребно”. Поштење и искрену наивност Зе-
лени показује у тренутку одговора, када истиче да, за 
разлику од Њих, он то говори на крају (Лебовић 1959: 
30). Вешт организатор који познаје “логорске законе”, 
након осам година проведених у логору, чини се, је-
дини је у Небеском одреду свестан да сви заробљеници 
“заједно са целим светом, за Њих не вредимо ни ко-
лико један коњски прдеж” (Лебовић 1959: 17). Упркос 
сумњи на крају драме да је он издао своје сапатнике, 
читалачка публика, чини нам се, своје симпатије, у 
извесном смислу, поклања управо овом лику. Свестан 
да све треба гледати са ведрије стране, урезује рецке 
до краја ропства (или живота) јер је свестан да “рец-
ка по рецка и време некако прође”, посебно уз песму. 

Кулминација, у сваком смислу, израста када се 
први пут гласно спомиње могућност бекства. Свесни 
да “ни птице овде не остају – растера их дим” (Лебо-
вић 1959: 48),19) готово сви затвореници знају да мо-
рају да ризикују и да се изборе за слободу. Ту могућ-
ност први отвара психолошки најмање стабилни члан 
одреда – Муселман.20)

19) Овај узгредан коментар Човека под капом о птицама проналази 
своје документарно извориште у једном интервјуу са бившом лого-
рашицом Аушвица. Постављено јој је питање: Који је најузбудљи-
вији, најупечатљивији доживљај у логору? Као одговор на питање, 
она говори следеће: “Не знам. Све је било страшно. Не могу баш 
сад да се сетим. Можда дим из крематоријума. Због тог дима ни-
где у близини није било птица. (...) Само једном сам видела једну 
мачку. Да, тога се добро сећам. Видела сам олињалу мачку како 
луња међу жицама” (Лебовић 2007: 10). 

20) Током испитивања шумовите области Бжезинке, кроз коју је тре-
бало да беже, требало је да добровољци обављају мучан посао – да 
логораше, децу и жене, живе бацају у огромну јаму у којој је ватра 
горела. Тај посао је обављао Музелман (одредила је коцка) и на-
кон тога, његови слаби живци су подлегли суровим злочиначким 
поступцима које није могао да поднесе и полудео је. 

Тај план за бежање постаје један од главних то-
кова радње, који, драматуршки и приповедачки вешто 
изнађено, наилази на отпоре. Проминент не жели да 
бежи, Старац жели да бежи само са “сином”, “син” не 
жели да напусти групу, Серб 58964 једини је свестан 
да је ово, као и сваки други вид борбе, само једна ви-
ше самообмана21) (Марјановић 2000: 176):

Нема за нас слободе. Зар не схватате то? И кад 
есесоваца не буде тебе ће ухватити и извести пред суд. 
Тражиће да им положиш рачуне за ово овде. (..) Не мо-
ри вас савест? А зашто се онда исповедате у сну? Зар 
хоћете да се целог века мучимо са грижом савести, да 
не спавам, да указују прстом на мене, да ме пљују, да 
ме се грозе? (..) Хоћеш ли причати својим земљацима, 
својој деци, да си лично убијао само да би који дан ви-
ше удисао овај смрдљиви ваздух? Видите, излаза нема. 
Не можемо се ослободити овога (Лебовић 1959: 63). 

Старац Рус, пак, већ навикнут на такве планове 
о бекству,22) након што препозна свог “сина” у одреду, 
одлучује да им помогне, свестан да нема шта да изгу-
би, све док не изгуби сопствени живот. Виктор Франкл 
у споменутој студији Зашто се нисте убили? преноси 
своја искуства из концентрационих логора у којима је 
био лишен свега – до голе егзистенције и закључује да 
живот “не само да има свој смисао него га и задржа-
ва – под свим увјетима и свим околностима, чак и у 
онима који су били у логору” (Франкл 1982: 34). Такво 
осећање вредности живљења увиђамо у Небеском одреду 
у чињеници да су затвореници спремни на ризик и бег, 
чак и у последњим тренуцима свог тамновања. Свако 

21) Сербова прошлост је врло битна у тумачењу његовог последњег чина. 
Он признаје свом одреду да после хапшења није могао да издржи 
мучење и одао је имена свих својих сарадника и пријатеља. Серб 
(члан покрета отпора) плаши се да то не учини поново, уколико га 
ухвате при бегу (в. Лебовић 1959: 65–66). У овом исказу увиђамо 
искреност Сербовог поступка, те је и разумљив чин опроштајног 
дељења цигарета, након чега одлази и баца се на жице са струјом 
великог напона. 

22) “После десетак дана проведених овде сви о томе говоре. Говорите, 
причајте, маштајте слободно. Све је узалуд” (Лебовић 1959: 44). 
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је у логору, па и у Небеском одреду, био опседнут јед-
ном мишљу: “остати жив за своју обитељ која на њ код 
куће чека и спасити своје пријатеље” (Франкл 1982: 20). 

У оваквим условима мученичке агоније, својевр-
сно уточиште пружао је унутарњи живот; машта за-
твореника се забављала не само прошлим догађајима 
него и често неважним и несмисленим ситуацијама у 
стварности. Посебно маргинализовано али врло битно 
место у логору припадало је уметности. Питање које 
је више пута постављано: има ли у концентрационом 
логору места за уметност? с разлогом наилази на ра-
зличите одговоре. Франкл, као одговор на ово питање, 
говори да то “овиси о томе шта се под уметношћу ми-
сли”, али је под њеним утицајем “логораш каткада за-
борављао на своје страшне прилике” (Франкл 1982: 47). 
Тим трагом је могуће пронаћи одговор и у Симовићевој 
драми Путујуће позориште Шопаловић, имајући сва-
како у виду разлику у карактеризацији ликова. Јели-
савета даје могући одговор и даје својеврсну одбрану 
уметности: “Зар зато што је рат треба да се одрекнемо 
уметности? Никада” (Симовић 2002: 49). Тенденција 
ка духовном, естетском и уметничком, по свему су-
дећи, показала се и у Небеском одреду као интензиван 
импулс код затвореника. Сакупљање слика, свирање, 
певање, прављење изложбе само су неки од примера 
који показују да су затвореници били очарани лепо-
том уметничког доживљаја света.23) Били су очарани 
лепотом природе која им је, по свему судећи, недо-
стајала; што показује и последња сцена посматрања 
облака. Најизразитији и симболички богат јесте однос 
СК-а према уметности. Имајући у виду да је Капо пре 
логоровања био вајар, постаје разумљива врло успела 
сцена у којој уплашеном Муселману говори због чега 
сакупља злато:

23) Франкл наводи да би се и у логору, и на раду десило да неко упо-
зори свог суседа на леп призор сунчевог заласка, који се одржава 
чаробном игром светла међу огромним стаблима: “Стојећи непо-
мично пред бараком, мотрили смо облаке обасјане са запада – док 
је цело небо било посуто промјенљивим облицима и бојама облака, 
од челичног плаветила до крвавог црвенила” (Франкл 1982: 46). 

Претопићу га. Направићу од њега Леду, такву 
какву још нико није направио. Од лабуда ће бити са-
мо глава. Откинула му је главу. Је ли да је то одлична 
идеја? Леда од златних зуба! Леда са лабудовом главом. 
Доказаћу вам свима, незналице једне. Ја ћу нешто да 
урадим (Лебовић 1959: 70).

 Ова сцена, осим што најочигледније оприсутњује 
уметничку свест и сведочи о могућности лепоте и у 
логору, има још једну, знатно важнију улогу. Речи које 
изговара Капо јасно илуструју Лебовићев однос према 
миту: дистанцира се од постојеће слике лепе и складне 
Леде у коју се Зевс, у обличју лабуда, заљубљује, а по-
том је оплођује, и пружа својеврсну антислику позна-
тог мита, деконструкцију и негацију познатог. На тај 
начин Лебовић јасно и врло вешто упућује на наредни 
корак који ће Капо учинити: убиће Комаданта – који 
је у овом случају представљен као Лабуд, као врховна 
власт и надмоћна фигура и на тај начин ће покушати 
да нађе излаз из логора смрти.

Три последње појаве су, по свему судећи, најна-
петије у целој драми, можда и због чињенице да се де-
шавају у току једног дана. Ове три последње сценске 
акције, по мишљењу Петра Марјановића, делотворно 
одржавају и подижу сценску напотост: убиство Коман-
данта које је извршио Капо, убиство Старца и откриће 
да је Зелени пријавио нацистима планове за заједнич-
ки бег (Марјановић 2000: 177). Зелени остаје да пева 
Организуј, који се провлачи кроз целу драму (мело-
дија Розамунде), очекују нацисте, гледају облаке и че-
кају смрт. Остаје сат неумољиво да куца, онај сат који 
је поправљен јер је један човек веровао. У Лебовићевом 
тексту, четворо људи је живо дочекало крај, живи че-
кају смрт која ће сваког тренутка доћи. Међутим, у по-
следњој изведби Небеског одреда у Српском народном 
позоришту у Новом Саду (режија Миа Кнежевић) ова-
кав крај претрпео је извесне редитељске измене, ука-
зајући на истрајност и животињску борбеност, тиме 
очигледно тежећи за аристотеловским типом катарзе 
која је условљена новим добом и новим тумачењима 
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младих редитеља. У преписци са редитељком о оваквој 
специфичној редитељско-драматуршкој одлуци, сазнаје-
мо да јој је “било врло важно да се представа заврши 
колективном драмом”, па је у том смислу и из тог ра-
злога “одступила од комада који се бави сломом Зеле-
ног”. “Људи су се ујединили у побуни”, објашњава даље 
Миа Кнежевић, “макар и таквој – бедној и узалудној. 
Боље него да нису ни покушали. Преживело је четворо 
људи. То је историјска чињеница (не само свет кома-
да) – неки су успели да изведу бег. Мало, али довољ-
но за повратак вере у човечанство”.24) Разми шљајући 
о оваквим питањима, остаје отворена дилема: да ли је 
могуће избавити се од овакве врсте трагичног усуда? 
Без намере да контрастирамо редитељском поступку, 
важно је истаћи да Лебовић, као неко ко пише из иску-
ства, на крају ипак даје само слику месеца и облака, 
указујући тиме да је за спасење ипак потребно нешто 
више од вере у људску доброту. 

Минервина сова, како је говорио Хегел, свој лет 
започиње тек у сутон, одређена појава из историје – би-
ло филозофска или не – може се објаснити тек ретро-
градно, након што је у потпуности припала прошло-
сти. У том смислу, можемо да се надамо да ће после 
ових облака на крају драме доћи и спознаја историје 
и да ће савремени свет моћи да извуче одређене за-
кључке из овакве сурове прошлости коју представља 
драма Небески одред. 

24) Миа Кнежевић, даље, у преписци истиче и да је било веома за-
нимљиво радити на овом комаду јер је “ово петочинка, која, из-
међу осталог, садржи и специфичну инсерт сцену која се дешава 
у неком другом простору (када капо убије фирера). Стога, то ми 
је био велики драматуршко-редитељски проблем, па сам заправо 
“расписала” ту сцену по мотивима онога што је дато у самом ко-
маду. Редослед монолога сам мењала због неких тематских гру-
писања, нешто ми је било важно, нешто мање важно. Знам да сам 
са драматургом фактички два чина преспојила у један и да ми је 
било врло важно да се представа заврши колективном драмом”. 
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Пише > Милица Зајцев 

Кореографско стваралаштво Вере Костић

Љубав и револт 
изражени 
кроз покрет

В ера Костић, примабалерина и кореографкиња, 
спада у најистакнутије балетске уметнице Народ-
ног позоришта Београд непосредно после Другог 

светског рата и током деценија које су уследеле. 
Рођена је у Београду (1925–2011) где је заврши-

ла музичку школу и балетско образовање код педаго-
га Јелене Пољакове. Њена уметничка игра одликова-
ла се беспрекорном класичном балетском техником, 
мирноћом, достојанственошћу, посебно у улози Мир-
те у Жизели, која остаје изузетан, непоновљив домет 
у погледу чистоте романтичарског балетског израза. 
Раскошан дијапазон балетског виртуозитета чини је 
блиставом Одилијом у првој послератној премијери 
Лабудовог језера, фуриозном Баханткињом у Валпур-
гијској ноћи, судбински хладном Савести у Балади о 
једној средњовековној љубави, заводљивом Шехерезадом 
у Шехерезади, отменом Жозефином у Краљици остр-
ва, темпераментном Циганком у Лицитарском срцу…

На самосталним балетским концертима, који су, 
нажалост, у нашој средини већ готово заборављени као 

начин презентовања балетских достигнућа, играла је 
разноврстан репертоар многих кореографа, али и са-
ма је постављала поједине тачке за своје наступе. Та-
ко је отпочела свој кореографски ангажман. Њему ће 
се готово потпуно посветити од 1959. и то не само на 
матичној сцени у Београду већ и на другим балетским 
позорницама нашег региона. 

Вера Костић је поставила више од педесет ба-
летских дела. Кореографисала је тринаест представа 
у Београду, две у Загребу и Сарајеву, по једну у Љубља-

Вера Костић
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ни и Сплиту, три у Новом Саду и чак десет у Скопљу. 
Њене најзначајније поставке: у Београду – Вибрације, 
Сусрет у Луисвилу, Жар птица, Копелија, Петар Пан 
(два пута), Сан о ружи, Птицо, не склапај своја крила, 
Даринкин дар, Буревесник, Тристан и Изолда, Кармен; 
у Загребу – Баханткиње (праизведба у Атини), Човек 
из златне улице; у Сарајеву – Лабудово језеро, Камени 
цвет; у Љубљани – Баханткиње; у Скопљу – Вибрације, 
Класична симфонија, Жар птица, Петар Пан, Ратна 
прича, Таласи, Путовања, Фреске, Песма над песмама, 
Illo tempora (класична симфонија), Ad apsurdum; у Но-
вом Саду – Копелија, Петар Пан, Охридска легенда; у 
Сплиту – Петар Пан.

Кореографски је осмислила балетске делове у 
операма Симонида, Цар Салтан, Танхојзер, Сорочин-
ски сајам, Хованшчина, Аида и Фауст. Дала је неко-
лико запажених телевизијских балетских поставки од 
којих се посебно издвајају мадригалска опера – балет 
Став’те памет на комедију Николе Херцигоње, као и 
балет Етиде на музику Беле Бартока (концерт за че-
лесту и удараљке), ТВ режија С. Божиновић, извођачи 
Д. Сифниос, Б. Младеновић, Д. Симић.

Са својим кореографијама Вера Костић је госто-
вала у Италији, Грчкој, Шпанији, Швајцарској, Пољској 
и Јапану. Добитница је више награда и признања за ко-
реографски рад. Прву самосталну кореографију осми-
слила је у осмој години. То је био налог њене уважене 
професорке балета Јелене Пољакове, која јој је рекла 
да изабере музику и сама за себе осмисли балетску тач-
ку, коју ће, ако буде добра, играти на ђачком концерту. 
Амбициозна девојчица била је одушевљена, код куће је 
нашла неке ноте, а како тада нису имали клавир који 
је мајка некада учила, задовољила се њеном песмом. 
Био је то Гуноов Сељачки валцер. Пре но што је своју 
поставку показала госпођи Пољаковој, мала Вера ин-
систирала је на хаљини тричетврт дугој и плашту ка-
кав је имала тадашња београдска примабалерина На-
таша Бошковић. Од својих захтева никако није хтела 
да одустане – добила је све што је тражила, кореогра-

фија је прошла и код строгог педагога и Вера је своју 
поставку играла на завршном годишњем концерту.

Много година доцније, као већ истакнута солист-
киња, затим и примабалерина београдског Народног 
позоришта, почела је да ствара поставке за концерте 
са својим партнерима, истакнутим балетским умет-
ницима, Милорадом Мишковићем, затим са Душа-
ном Трнинићем, са којима је наступала у Београду и 
у другим културним центрима у земљи. Није желела 
да се везује за чисто класичан репертоар, тако да је, 
поред класичних дуета из Успаване лепотице или Ла-
будовог језера, покушала да постави, на пример, игру 
на Бетовенову Месечеву сонату, што није било лако за 
кореографског полетарца. Но, била је упорна. Кад год 
би нешто поставила, замолила би маестра Оскара Да-
нона за мишљење, јер је поштовала његово знање и ис-
куство. Маестро није штедео похвале када му се нешто 
допадало, у противном би једноставно рекао – “Вера, 
то немојте играти”. Квалитет кореографских првенаца 
Вере Костић подстакао је директора београдске Опере 
др Оскара Данона да јој повери кореографију балет-
ске партије у опери Симонида Станојла Рајичића, што 
је био званични почетак њеног кореографског рада у 
Народном позоришту.

Јануара 1959. на сцени Народног позоришта из-
ведено је балетско вече са Фрибековим Варијацијама, 
Иберовим Сусретом у Луисвилу и Томазијевом Осве-
том, које је представило дотадашњу примабалерину у 
новој улози – кореографа. Посебан успех тада је постиг-
ло извођење новог домаћег балета Вибрације, који је, 
подстакнут устрепталим сазвучјима Фрибекове музике, 
Вера Костић поставила на основама неокласичног ба-
летског стила. Кроз изражајне покрете играча, свежим 
плесним језиком третиран је однос жене и мушкарца. 

Године 1960. уследила је поставка Жар птице 
Стравинског, прве послератне изведбе на београдској 
сцени, у оригиналној кореографији Вере Костић. То 
није био лак задатак. Не одступајући од основа кла-
сичне балетске технике, стилизујући елементе руске 



> 120

народне игре, нарочито у групним плесовима, ауторка 
кореографија успела је да сачини живу и занимљиву 
интерпретацију музике Игора Стравинског. Понекад је 
у поставци испољена извесна монотонија због честог 
коришћења окрета у деоницама Жар птице, али било 
је ефектне играчке усковитланости у играма на Каш-
чејевом двору, док се лепотом посебно издвајала сти-
лизована игра принцеза са златним јабукама.

Током пет година колико је била шеф балета у 
Народном позоришту, Вера Костић се углавном по-
светила дужностима које захтева вођење једног вели-
ког ансамбла и за то време поставила је само један ба-
лет, Делибову Копелију. У овој представи кореограф-
ски најуспелији део била је игра са класјем Сванилде 
и њених другарица. Меке, развојне линије класичног 
балетског адађа складно су излазиле и стапале се са 
мелодичношћу Делибове музике. Инвентивност по-
ставке валцера и болера наговештавала је њену жељу 
да се одвоји од стандардних кореографских решења.

Вера Костић је гостовала и у другим балетским 
центрима у земљи и иностранству. У Атини је поста-
вила балет грчког композитора Јоргоса Сицилијаноса 
Баханткиње, а у Загребу Човека из златне улице Кре-
шимира Фрибека. Њено прво гостовање у Македон-
ском народном театру Скопље, фебруара 1961, било је 
значајно за развој македонског балета. Посебан успех 
тада је доживела поставка Класичне симфоније Сергеја 
Прокофјева. То је, уједно, била прва балетска интер-
претација овог музичког дела у Југославији. Служећи 
се могућностима које пружа атрактивност неокласич-
ног балета, Вера Костић је своју поставку засновала на 
чистом стилу ове плесне технике, користећи до мак-
симума лепоту форми које поседује.

После пуних шеснаест година, у марту 1987, Ве-
ра Костић се опет враћа овом делу у истом граду, овај 
пут са новим балетским снагама МНТ-а. Сада сасвим 
другачије поставља Класичну симфонију Прокофјева 
под насловом Illo tempora. За разлику од прве поставке 
која је била инспирисана неокласичним стилом Жор-

жа Баланшина, овај пут сваком ставу Симфоније даје 
одређени историјско-играчки садржај, кога излаже 
једноставном класичном лексиком и уз благу иронију. 
Тако је први став имао рококо обележја 18. века, а у 
другом су се појавиле три силфиде које су у традицији 
балетског романтизима прве половине 19. века играле 
веома етерично. У трећем ставу изведен је традицио-
нални “pas de deux” са тек назначеним елементима па-
родије на академске класичне дуете. То се, међутим, 
није сасвим уклопило са ритмом ренесансне паване 
– готово идентичне оној коју Прокофјев компонује 
за сцену дворске свечаности у балету Ромео и Јулија. 
Најбољи утисак оставио је последњи став Симфоније 
изведен модерним стилом плеса.

Поред Класичне симфоније Прокофјева, Вера Ко-
стић се највише враћала Петру Пану Бруна Бјелин-
ског – чак пет пута. Свака поставка за њу је била нови 
изазов и могућност да бар накратко досегне свет дечје 
маште. Јер, Петра Пана у поставци Вере Костић, ма 
где да се изводи, дечаци и девојчице који од малена 
користе компјутере, ову бајку за децу и одрасле при-
мају спонтано, отворене душе. 

Сарадња са савременим домаћим композито-
рима је значајан сегмент у кореографском раду Ве-
ре Костић. Она је са успехом сарађивала са Енриком 
Јосифом, Бруном Бјелинским, Зораном Христићем, 
Љубомиром Бранђолицом… Тако је рад са Енриком 
Јосифом резултирао новим домаћим балетом Птицо, 
не склапај своја крила, који је композитор написао по 
наруџбини Народног позоришта Беогад, а Вера Ко стић 
је сачинила либрето и кореографију инспиришући се 
познатим Тагориним стиховима. Балет је изведен у 
октобру 1970. на отварању 2. београдских музичких 
свечаности.

Ова поема у четири играња била је комплетно 
сценско дело у којем се преплићу лирска и драмска 
компонента људске судбине, изражена импресивном 
играчком лексиком, занимљивих идеја, истанчане ли-
ричности и потресних драмских акцената. Примадо-
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на Јованка Бјегојевић у овом балету дала је једну од 
својих најузбудљивијих креација, достојно обележивши 
двадесетогодишњицу уметничког рада, а Вера Костић 
једно од својих значајних кореографских дела.

Свакако није случајно што су, поред Јованке Бје-
гојевић, још две примабалерине Народног позоришта 
одабрале Веру Костић за кореографа на прославама 
својих двадесетогодишњих јубилеја. Душанка Сифни-
ос (1974) играла је, поред осталог, нову поставку Ко-
стићеве Смрти Изолде, на мотиве увертире и прели-
да Вагнерове опера Тристан и Изолда. Кореографија 
заснована на најбољој презентацији неокласичног ба-
летског стила, посебно је занимљива у ваздушним ком-
бинацијама и у плесу на тлу. Протагонисти (Д. Сифни-
ос и Б. Младеновић) су својом техничком сигурношћу 
у извођењу маштовитих играчких композиција, као и 
лирском истанчаношћу емоционалног израза, успели 
да пренесу гледаоцима основну поруку овог камерног 
балета Вере Костић – “Душа – то може бити двоје…”

Примабалерина Лидија Пилипенко, доцније ус-
пешна и плодна кореографкиња, фабруара 1976. про-
славила је две деценије балетског ангажмана играјући 
главне улоге у балетима Даринкин дар Зорана Христића 
и Кармен Бизеа–Шчедрина, у кореографији Вере Ко-
стић. Држећи се готово у потпуности либрета опере 
Кармен, Костићева је са театарским знањем и иску-
ством следила драмску нит оперске радње, одступајући 
од њих само када је желела да подвуче неки драмски 
моменат, као у дуету Кармен и Зуниге. Стилизујући 
елементе шпанског фолклора, Костићева је на им-
пресиван начин успела да исприча повест о Мериме-
овој јунакињи, најупечатљивије у дуетима Кармен са 
партнерима у којима се истицала усковитлана плесна 
линија пуна страствених емоција, као и у соло играма 
Дон Хозеа (одличан Радомир Вучић), изузетно мелан-
холично обојеним…

Иако се у својим поставкама бавила разноврсном 
тематиком, временом Вера Костић у кореографском 
раду све више показује афинитет за садашње време, 

савремена збивања и хероје. Та нит полази од Дарин-
киног дара и Буревесника, преко Помрачења, Поздра-
ва пријатељу, Quo vadis до Месијановог Ad apsurdum.

Свој уметнички однос према савременим темама, 
пре свега према јединки у рату и свеопштем уништењу, 
Вера Костић је градила поступно, али од почетка изу-
зетно упечатљиво. Тако је праизвођење балета Дарин-
кин дар на музику Зорана Христића и по либрету Бо-
жидара Божовића, било театарски догађај на 7. смотри 
“Мермер и звуци” у Аранђеловцу. Сцена испред хотела 
Старо здање, окружена бујним зеленилом, тих јулских 
дана 1974. била је готово идеалан амбијент за извођење 
балетске поеме о нашој Мајци Храброст.

Вера Костић, кореографкиња и редитељка Да-
ринкиног дара, разиграла је своју машту као никада до 
тада и остварила представу која је морала заинтересо-
вати сваког, па и најмање наклоњеног гледаоца. Играч-
ка лексика коју овде примењује је и нова и узбудљива. 
Допушта преплитање чисто балетских корака који се 
изводе на врховима прстију са новим играчким по-
кретима – затворених позиција, понегде надахнутим 
тек назначеним елементима народне игре. Но, та хе-
терогеност није нарушила већ је управо дала свежину 
и оригиналност играчкој радњи.

Костићева је трагала за новим покретима у плесу 
савремених опредељења. И данас у сећању остаје један 
од покрета који често користи у игри женског ансам-
бла: шака играчице покрива готово цело лице, виде се 
само очи, огромне у страху пред насиљем… Тај покрет 
којим наше жене из народа често исказују чуђење или 
страх, изванредно се уклопио у играчку визију сурове 
Даринкине судбине.

У играма које је поставила за Силника и његове 
помагаче, Костићева је одабрала скалу покрета којима 
је по рескости, бруталности и суровости тешко наћи 
поређење. Игра Даринке, њених кћери, тужбалица и 
народа је, насупрот силницима, имала поетичност, 
мекоћу и унутрашњу снагу античких хорова. Посеб-
но тежак играчки задатак – приказ сцене силовања – 
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успешно је решен. У ковитлацу игре страшан чин се 
само наслућује и управо то оставља изванредно сна-
жан утисак.

Следећи кореографски корак Вере Костић у ис-
траживању ближе прошлости је праизвођење балета 
Буревесник на музику истоимене поеме композитора 
Војислава Вучковића. Ова партитура, инспирисана 
поемом Максима Горког, настала у првим данима фа-
шистичке окупације у Другом светском рату, складом 
форме и сугестивношћу израза омогућила је стварање 
балетског дела у којем се преплићу поетичност и сило-
витост револуционарног заноса. Кореогаф поеме могао 
се определити или да следи симболично преношење 
песникове мисли, управо како то чини и композитор 
– од лаганог увода, пуног ишчекивања, до силовитих 
налета буре над морском пучином, или да партитуру 
тумачи у слободним, чисто играчким импресијама, без 
намере да покретом илуструје или дословно исприча 
основни садржај овог музичког дела.

Овај други, чини се, сложенији и на тадашњем 
ступњу развоја балетске уметности прихватљивији 
пут, одабрала је Вера Костић са жељом да Вучковићеву 
партитуру третира као основу за неокласичан корео-
графски рад – сличан поставкама симфинијских дела 
Бизеа, Прокофјева, Бетовена и других. Међутим, Ко-
стићева ипак није одолела снази поетског текста Горког, 
који је у Вучковићевој партитури добио симболично 
објашњење и снажне импулсе, па је у своју поставку, 
нарочито у финалу, уткала покрете који илуструју на-
лете ветра, таласе разбеснелог мора, што у завршници 
нарушава стилско јединство кореографске мисли. Тре-
ба ипак истаћи да су оба стиласка тока у њеној поста-
вци, посматрана сваки за себе, имала значајне домете. 
Играчке линије у првом делу балета Весник буре имале 
су пуну визуелну пластичност, а композиције корака 
смелу индивидуалност. Финале балета, подређен илу-
страцији партитуре, поседовао је снажне драмско-из-
ражајне елементе у игри целог асамбла.

Сребрни јубилиеј кореографског рада Вера Ко-
стић обележила је једним заиста особеним театарским 
остварењем које је први пут изведено на 7. фестивалу 
монодраме и пантомиме у Земуну. Била су то Помра-
чења у извођењу сјајне Соње Вукићевић. Представа је 
те, 1984. године, освојила Златну колајну земунског 
Фестивала, награду публике на 18. Битефу и премију 
Самоуправне интересне заједнице културе Београда 
у истој години…

Узимајући за основ својих театарских истражи-
вања историјска збивања протеклих деценија, Вера 
Костић је покушала и успела да брижљиво осмишљен 
играчки покрет и пантомимски израз синтетизује у 
монодраму у којој се симболичким говором тела ис-
казују стања и осећања појединих кључних догађаја у 
овој епохи: од безбрижних дана чарлстона, економске 
кризе, рађања нацизма, борбе и победе над фашизмом, 
обнове, послератног развоја – све до поновне ратне 
опасности која се надвија над наше земаљске дане – 
што је Вера Костић, и не желећи да буде пророчица, 
наслутила. Вапај на крају представе “Докле!” данас 
звучи још истинитије и потресније него тада.

Из седамнаест успешних плесно-пантомимских 
сцена Помрачења тешко је издвојити најимпресив-
није – чини се да је и у кореографском и у извођачком 
погледу највећи домет достигла секвенца страдања у 
нацистичким логорима. Ова деоница, постављена на 
музику предивне хебрејске тугованке, одиграва се на 
простору једва већем од једног квадратног метра, лага-
ним симболичним покретима и уздржаним гестовима, 
као да су надахнути познатим скулптурама логораша 
вајарке Олге Јеврић. Само привидно једноставни, ови 
покрети у интерпретацији Соње Вукићевић добијају 
слојевита значења – беспомоћности, натчовечанске 
патње, безгласне молитве, у клици уништеног отпо-
ра, бола – достижући потресност античке трагедије.

Сарадња Вере Костић и Соње Вукићевић наста-
вила се у балету Сећање на пријатеља који је изведен 
на Гала концерту југословенских балетских уметника у 
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априлу 1985. Ову кореографску медитацију на музику 
Равија Шанкара, Вера Костић је поставила стилизова-
ним покретима индијске националне игре, призивајући 
саћање на мудру, храбру и осећајну жену, државника 
и пријатеља – Индиру Ганди.

Настављајући истраживања савремених играчких 
тема, кореографско-плесни тандем Костић–Вукићевић 
је на отварању 14. фестивала пантомиме и монодрама 
у Земуну (1986) представио ново остварење Quo vadis, 
сажету, одмерену и брижљиво конципирану плесну 
скицу. Мото узет из Цанкаревог опуса “Човек оставља 
траг на свему што дотакне”, овде се исказује кроз су-
коб деструктивног и насилничког у човековој приро-
ди и узвишености и достојанствености мира, који ипак 
доминира у симболу неуништиве голубице.

Вера Костић је марта 1987. у Македонском на-
родном театру поставила балет Ad apsurdum на музику 
седам ставова из симфоније Турангалила, француског 
композитора Оливијеа Месијана, пуног симболичког 
размишљања. Ту се игром исказује постанак и развој 
човека, његове позитивне и негативне страсти – од крат-
котрајне љубави до свеобухватне мржње. А похлепа и 
саможивост неминовно воде уништењу. На сцени ис-
товремено играју сенке прошлости (римски ратници 
и средњовековни ритери) и злослутници садашњости 
(припадници кју-клукс-клана и освајачи свемирских 
простора), који се надмећу са Белом, Црном, Жутом и 
Црвеном женом – симболима успона и падова поједи-
них цивилизација. Ипак ту је и нужни оптимизам оли-
чен у доласку новог живота, после потупног уништења, 
персонификован у невиности девојчице и дечака у за-
вршној сцени балета.

Поред рада у различитим областима уметничке 
игре, Вера Костић се са успехом огледала и као спи-
сатељица. Музеј позоришне уметности Србије је 1998. 
објавио њену књигу Сенке које сјаје, сведочанство о ау-
торки али и њеном односу према личностима са који-
ма је стварала. Веома топло написан есеј о песнику 
Мирославу Антићу и успомене на примадону и коле-

гиницу Рут Парнел, красе странице нашег јединог ча-
сописа за уметничку игру Orchestra.

За свој уметнички рад Вера Костић је добила Сед-
мојулску награду (1951), Орден за заслуге са сребрним 
зрацима (1968), Награду критике на Југословенском 
балетском бијеналу (1972) за Четири балетска виђења 
Љубомира Бранђолице у извођењу балетског ансамбла 
МНТ Скопље, Златну колајну на 12. фестивалу панто-
миме и монодраме у Земуну, те Нагаду публике на 18. 
Битефу и награду СИЗ-а културе Града Београда за ба-
лет Помрачења у извођењу Соње Вукићевић. Удружење 
балетских уметника Србије доделило јој је Награду за 
животно дело, ценећи њен изузетно значајан допри-
нос српској култури, развоју наше уметничке игре и 
балетске уметности у целом региону.

Када је крајем прошлог века говорила о свом ко-
реографском раду, Вера Костић је визионарски нагла-
сила: “Живимо у суровој и озбиљној свакодневници и 
у таквом окружењу и стварамо. Ја свој револт према 
нечему, а пре свега према рату, као и своју наду у бољу 
будућности, могу да изразим кроз покрет и да тако ос-
тавим свој траг у времену.”

ИЗВОРИ

•	 Зборник са научног скупа Српска музичка сцена, САНУ, 
Београд, децембар, 1993.

•	 Милица Зајцев, Игра што живот значи, Позоришни музеј 
Србије, 1994. (Стеријина награда за театрологију часописа 
“Сцена”, 1995)

•	 Критички прикази уметничког рада Вере Костић у перио-
дичним и дневним издањима: Борба, Наша борба, Данас, 
Позориште, Сцена, Театрон, Orchestra, Позоришне новине 
Народног позоришта Београд, Сенке које сјаје, Око и други.
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М огућност учешћа (партиципације) грађана спа-
да у групу људских права. Уколико је сагледа-
вамо из аспекта људских права, партиципација 

је суштински процес који подразумева да људи имају 
право да учествују и одучују о стварима које се тичу 
њихових живота. У члану 27 Универзалне декларације 
о људским правима каже се да је “значајна снага кул-
туре и уметности са друштвене тачке гледишта у спо-
собности повезивања заједнице и њених чланова. Сви 
имају право да слободно учествују у културном животу 
заједнице, да уживају у уметности и користе благодети 
научних достигнућа.”1)

Право на активно учешће грађана у друштве-
ном животу загартантовано је Уставом Републике Ср-
бије, највишим правним актом у нашој земљи. Према 
важећем Уставу Републике Србије2), између осталог, 
грађанима је омогућено учествовање у управљању 
јавним пословима (члан 53, став 1), право приступа 
подацима који су у поседу државних органа и органи-

1) Универзална декларација о људским правима 

2) Актуелни Устав Републике Србије усвојен је 2006. (“Службени 
гласник РС” бр. 98/06).

зација (члан 51, став 2), право на слободу мишљења и 
изражавања, као и слобода да се говором, писањем, 
сликом или на други начин траже, примају и шире 
обавештења и идеје (члан 46, став 1). Наведена права 
из Устава Републике Србије која припадају појединцу 
у потпуности кореспондирају са правом на грађан ску 
партиципацију која подразумева да грађани имају пра-
во да активно учествују и одлучују о стварима које се 
тичу њихових живота. 

На глобалном нивоу, а у контексту права на гра-
ђан ску партиципацију, важно је поменути да је Гене-
рална скупштина Уједињених нација (УН) 1969. године 
усвојила Декларацију о друштвеном прогресу и развоју. 
У члану један те декларације наводи се да сви људи, 
без обзира на расу, боју коже, пол, језик, веро исповест, 
националност, порекло, породични и друштвени ста-
тус, политичка и друга убеђења, морају имати право на 
достојанствен живот и слободу и могућност да уживају 
у плодовима друштвеног прогреса као и могућност да 
дају лични допринос развоју друштва.

У истој декларацији у члану пет наводи се да пра-
во на развој лежи, између осталог, у активном учешћу 
свих фактора друштва, индивидуално или кроз удру-

Пише > мр Војо Лучић 

Учешће грађана у позоришном 
животу локалне заједнице
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живања, у дефинисању и достизању заједничких циље-
ва развоја уз потпуно поштовање основих принципа 
људских слобода. Сва наведена права загарантована 
су на нивоу појединца.3)

Поред већ наведеног Устава Републике Србије, 
правни оквир грађанске партиципације у нашој земљи 
налази се и у Закону о локалној самоуправи који је 
усвојен 2007, Закону о удружењима, усвојен 2009, За-
кону о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја из 2004, као и у Статутима градова и општина 
који би у пракси требало да примењују уставни и закон-
ски оквир за партиципацију грађана. Наведана права 
дају могућност грађанима да учествују у свим важним 
процесима и на локалном нивоу, у оквиру своје месне 
заједнице, општине, града, односно да учествују у ва-
жним процесима у појединим областима друштвеног 
живота укључујући и културу.

Весна Ђукић у студији Држава и култура, студије 
савремене културне политике, наводи и да се развојем 
културних политика, појам укључивање (инклузивност) 
даље развио у учествовање (партиципација) које, пре 
свега, подразумева активан однос према културном ст-
варалаштву и културном развоју заједнице од стране 
публике и грађана, за разлику од доступности која се 
остварује акцијом државних органа управе и локалне 
самоуправе.4)

Ове две појаве, укључивање и учешће, са стано-
вишта теорије познате су, прва, као демократизација, 
друга, као културна демократија. “Доступност култу-
ре јесте идеја на којој се темељи појам демократиза-
ције”5) и најдиректније зависи од стратегије и буџета 
државе и њених институција. За разлику од демокра-
тизације културе, појам културне демократије у цен-

3) Декаларација УН о друштвеном прогресу и развоју спада у групу 
нормативних инструмената (међународни споразуми, конвен-
ције...).

4) Весна Ђукић, Држава и култура, студије савремене културне по-
литике, Институт ФДУ, Београд 2010, стр. 66.

5) Ibid, str. 65

тар ставља човека, његове потребе али и потенцијале, 
знања и креативност.

Поред Уставом загарантованих права, грађанин 
као порески обвезник има права да буде информисан, 
али и да учествује у процесима значајним за финан-
сирање појединих програма и институција у култури. 
Према анализама буџета градова намењених култу-
ри, уочљиво је да највећи део новца одлази на финан-
сирање професионалних позоришта у општинама и 
градовима у којима постоје позоришта. Тај проценат 
креће се између 10% и 40% годишњег буџета за кул-
туру на нивоу појединачних градова и општина. Ова 
чињеница појачава потребу за укључивањем грађана 
у активности праћења и вредновања рада позоришта. 
“Због мисије коју позориште обавља, за позоришну 
уметност заинтересовани су, поред редовних и по-
тенцијалних посетилаца, и друштво као целина. Тај 
се посебан интерес манифестује јавним статусом и 
отвореношћу позоришта, као и учешћем представни-
ка друштва у раду позоришта”.6)

Најкориснији модел укључивања кључних акте-
ра у позоришни живот локалне заједнице могао би се 
реализовати кроз активно учешће у праћењу (монито-
ринг) и вредновању (евалуација) рада позоришта и по-
зоришних фестивала на општинском/градском нивоу. 

Мониторинг представља континуирано (про)
оцењивање и праћење које редовно обезбеђује инфор-
мације о текућим активностима и на време указује 
на успешно (или неуспешно) остваривање резултата. 
Мониторинг је одговор на питање “да ли смо на ‘путу’ 
– ка остваривању зацртаних циљева?”, док је евалуа-
ција периодична активност која (про)оцењује слабо-
сти, предности, успехе, резултате, производе, утицај... 
Евалуација је одговор на питање “да ли смо на ‘правом’ 
путу – ка остваривању предвиђених циљева?”

“Евалуација је оруђе које побољшава квалитет 
доношења одлука и доприноси избегавању компро-

6) Данка Муждека Манџука, Пројектна организација у позоришту, 
ФДУ, Омега плус, Београд 2000, стр. 24.
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миса до којих би дошло у одсуству јасних параметара 
селекције одређене одлуке. Она је демократски ин-
струмент. Ако је демократија учешће грађана у дија-
логу, онда је то поготово културна демократија која 
подразумева учешће не само у формулисању културне 
тражње или потрошње већ и у свим фазама одлучи-
вања грађана о стварима културе. Метода евалуације 
управо то омогућује.”7)

У овом чланку биће представљен партиципативни 
модел за спровођење мониторинга и евалуације (М&Е) 
позоришног система на нивоу једне локалне заједни-
це. Сам појам партиципативног М&Е8) могли бисмо 
дефинисати као процес унутар којега су стејкхолдери 
(кључни актери):

•	 укључени у мониторинг и/или евалуацију на 
одређеном пројекту, програму или политици;

•	 деле контролу над садржајем, процесом и ре-
зултатима М&Е активности;

•	 укључени су у предузимање и/или одређивање 
корективних акција.

Фокус партиципативног М&Е је на активном укљу-
чивању примарних стејкхолдера тј. корисника, у овом 
случају позоришне публике, а основни циљ био би до-
принос стварању услова за континуиран и одржив ра-
звој позоришног живота у локалној заједници.

Увођење партиципативног модела у процену по-
зоришног система значајно је зато што је фокус пар-
тиципативног мониторинга и евалуације на активном 
укључивању позоришне публике у позоришни живот 
града/општине. Партиципативни мониторинг и ева-
луација доприносе и оснаживању улоге појединаца и 
институција, повећању мотивисаности, већем ангажо-

7) Милена Драгићевић Шешић и Бранимир Стојковић, Култура, ме-
наџмент, анимација, маркетинг, CLIO, Београд 1996, стр. 40.

8) Појам партиципативни мониторинг и евалуација (ПМ&E) први пут 
је у Србији коришћен током реализације Партиципативног истра-
живања сиромаштва деце у Србији које је уз подршку Уницефа 2003. 
године спровело осам локалних организација цивилног друштва

вању и акцијама различитих учесника, развоју нових 
идеја, генерисању промена, као и успостављању нових 
социјалних партнерстава и мрежа. За саму тему која 
се односи на активно учешће грађана у позоришном 
животу једне заједнице важно је истаћи и:

•	 ако се питање вредновања у позоришту свеобу-
хватно сагледа из различитих аспеката, сигур-
но се може доћи до квалитетне и одрживе ор-
ганизационе форме за вредновање постигнућа 
у позоришту.

•	мониторинг и евалуација требало би да буду 
једна од значајнијих активности у спровођењу 
културне политике, како на локалном тако и на 
националном нивоу, па би самим тим процес 
М&Е требало институционализовати.

•	 учешће различитих актера културног живо-
та локалне заједнице у процесу креирања ва-
жних одлука и/или инструмената за спровођење 
одређених сегмената културне политике пред-
ставља значајан допринос развоју културне де-
мократије.

•	 сви који у једном ланцу могу да утичу на одређе-
ну појаву или на које се односи одређени про-
блем имају право на учешће у процесима, ак-
тивностима, доношењу одлука: било да је реч 
о појединцима, институцијама…

•	Кључни актери (стејкхолдери) у процесу при-
мене партиципативног М&Е у позоришном жи-
воту локалне заједнице су: позоришна публика, 
представници струковних удружења, менаџе-
ри у култури, позоришни критичари, медији, 
самостални уметници, организације цивилног 
друштва...)9)

9) Према Војо Лучић, Функционални маханизми за примену парти-
ципативног мониторинга и евалуације у култури на примеру позо-
ришног система града Крагујевца, ФДУ, Београд 2010.
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Табела	1	– Поређење између конвенционалног10) 
и партиципативног М&Е на примеру градског 
позоришта11)

У табели 1 приказано је поређење између конвен-
ционалног и партиципативног мониторинга и евалу-
ације на примеру позоришног система једне локалне 
самоуправе.

Пре примене партиципативног приступа важно је 
дефинисати одговоре на четири кључна питања: Шта је 
циљ партиципативног М&Е? Ко је све укључен у пар-
тиципативни процес? На који начин радимо односно 
које технике за прикупљање података примењујемо? 
Колико траје цео процес партиципативног М&Е?

У овом случају циљ партиципативног М&Е је 
праћење и процена рада позоришта и позоришних 
фестивала на локалном нивоу.

10) Тим за партиципативни мониторинг и евалуацију чине представ-
ници свих кључних актера: ЛС, институција на које се М&Е односи, 
публике, ОЦД, стручне јавности. Да би био оперативан овај тим 
требало би да чини до десет особа.

11) Преузето из Војо Лучић, Функционални маханизми..., стр. 124.

У партиципативни процес били би укључени сви 
кључни актери значајни за позоришни живот локалне 
заједнице и то:

•	представници Локалне самоуправе (локална 
самоуправа је оснивач и главни финансијер 
градских позоришта и позоришних фестивала);

•	менаџмент позоришта и менаџмент фестивала;

•	 позоришна публика;

•	 стручна јавност (независни арт менаџери, по-
зоришни критичари, слободни уметници...);

•	представници организација цивилног друшт-
ва (ОЦД) које делују у области културе и позо-
ришта.

За прикупљање података користиле би се комби-
новане технике и механизми засновани на партиципа-
тивном приступу, као што су, на пример, фокус групе, 
анализа поља дејства, дрво проблема, матрикс, исто-
ријска линија и сл. Процес реализације партиципати-
вног М&Е трајао би колико и саме активности, одно-
сно за позоришта колико траје позоришна сезона, а за 

Конвенционални	М&Е Партиципативни	М&Е

Ко	планира	и	
управља	процесом

По инерцији Локална самоуправа (ЛС), односно 
Секретаријат за културу.

ЛС иницира Тим за ПМ&Е (у који су укључени представници 
ЛС, позоришта, публике, ОЦД и стручне јавности) планира и 
управља процесом, а за коориднацију међу члановима Тима 
за ПМ&Е задужен је координатор за М&Е који се именује из 
редова запослених у Секретаријату за културу.

Улога	примарних	
стејкехолдера

Скоро невидљива (по потреби су укључени само у 
пружање информација).

Проактивна (сакупљају податке, анализирају и 
дистрибуирају налазе, предузимају акције). Активно 
учествују у моделирању свих фаза ПМ&Е процеса. 

Како	се	мери	успех Коневнционални М&Е је дефинисан углавном уз помоћ 
квантитативних индикатора.
(колико је средстава утрошено, колико је публике 
присуствовало и сл.)

Дефинише га Тим за ПМ&Е10), углавном уз помоћ 
квалититавних индикатора.

Приступ Бирократски; стандардизован; неприлагодљив; 
једнодимензионалан.

Партиципативан;
подстицајан; 
прилагодљив;
вишедимензионалан.
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фестивале колико траје организовање и реализација 
појединачних позоришних фестивала.

Сасвим је извесно да је непрактично, и са орга-
низационог аспекта неизводљиво, укључивање свих 
кључних актера у сваку фазу имплементације парти-
ципативног мониторинга и евалуације. Стога наводим 
три у пракси могућа нивоа учешћа кључних актера, 
првенствено позоришне публике, у процесу примене 
партиципативног мониторинга и евалуације градског 
позоришног система. Дакле, учешће кључних актера 
могло би да се одвија кроз:

•	 Једносмерну комуникацију – пример: Локална 
самоуправа (ЛС) благовремено информише 
све дефинисане кључне актере о донетим од-
лукама значајним за мониторинг и евалуацију 
позоришног система на локалном нивоу.

•	Двосмерну комуникацију – пример: ЛС је кон-
султовала стејкхолдере у процесу дефинисања 
индикатора на основу којих ће се процењивати 
успешност рада градских позоришта и квалитет 
позоришних фестивала.

•	Учешће грађана у доношењу одлука – пример: у 
пракси би то подразумевало, између осталог, 
укључивање представника кључних актера у 
различите комисије за суфинансирање проје-
ката у култури. У раду овог тела представници-
ма грађана било би омогућено и да суштински 
утичу на доношење одлука.

Сам концепт партиципативности у култури заго-
вара активно учешће грађана у свим сферама култур-
ног живота, као и у свим процесима значајним за кул-
турни живот града, општине, месне заједнице па тако и 
учешће у праћењу и евалуацији рада установа културе.

Оптималан модел за примену партиципативног 
М&Е на позоришни систем једног града ослањао би се 
на осам кључних задатака за планирање и спровођење:

•	Формирати тим за спровођење партиципати-
вног М&Е (тим за ПМ&Е);

•	Дефинисати иницијални план за примену парти-
ципативног мониторинга и евалуације (ПМ&Е) 
на градски позоришни систем;

•	Дефинисати циљеве и принципе партиципати-
вног М&Е;

•	Дефинисати индикаторе за партиципативни 
М&Е;

•	Изабрати методологију прикупљања података;

•	Определити буџет за примену партиципативног 
М&Е;

•	Дефинисати временски план активности за 
спровођење партиципативног М&Е;

•	Реализација партиципативног М&Е и извешта-
вање.12)

На основу деценијског искуства како у теориј ском 
проучавању и истраживањима тако и у практичној при-
мени партиципативних истраживачких техника и пар-
тиципативног мониторинга и евалуације у култури, а 
у циљу подстицаја културне демократије на локалном 
нивоу, на крају овог рада дајем неколико препорука/
предлога локалним самоуправама које своју културну 
политику настоје да демократизују и ставе у функцију 
грађанина кроз увођење партиципативног мониторинга 
и евалуације. Стога, како би се обезбедили адекватни 
предуслови за примену партиципативног мониторин-
га и евалуације неопходно је:

•	 дефинисати циљеве М&Е процеса; обезбедити 
да постављени циљеви задовоље следеће крите-
ријуме: да буду мерљиви, увремењени, доступ-
ни, релевантни и одређени, односно довољно 
специфични и реалистични.

•	 урадити, пре започињања М&Е процеса, ана-
лизу локалних ресурса ради идентификовања 
свих потенцијалних заинтересованих страна 
које могу активно учествовати у процесу, а које 

12) Према Војо Лучић, Функционални маханизми...
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ће представљати значајну снагу у обезбеђивању 
одрживости успостављених механизама од-
носно М&Е система у целини. Када говоримо 
о локалним ресурсима говоримо о: локалним 
институцијама културе, приватним иниција-
тивама у култури, универзитету, локалној са-
моуправи, организацијама цивилног друштва, 
струковним уметничким удружењима, публици 
али и о појединцима, истакнутим уметницима и 
запосленима у култури. Ова анлиза требало би 
да омогући што прецизније сагледавање зајед-
ничких интереса различитих кључних актера у 
процесу. Што се заједнички интереси више буду 
подударали, сам процес ће имати веће изгле-
де за успех. Додирне тачке би, пре свега, тре-
бало да омогуће успостављање функционалног 
партнерства. Исто тако важан сегмент анализе 
односио би се на испитивање опсега и начина 
деловања у процесу примене М&Е система, као 
и на испитивање капацитета свих заинтересо-
ваних кључних актера.

•	 реализовати анализу ризика и дефинисање пре-
т по став ки. Свеобухватно сагледавање свих по-
тен ци јал них проблема који се могу појавити, 
као и свих важних фактора који могу бити од 
помоћи, омогућиће да се у самом старту напра-
ви добар план за превазилажење проблематич-
них ситуација. Анализа ризика и претпоставки 
подразумева сагледавање различитих екстерних 
и интерних фактора: економских, политичких, 
социјалних, стручних...

•	 урадити анализу финансијских потреба и ка-
пацитета. Ова анализа омогућила би одговор 
на питања локалним самоуправама: – Колико 
ће коштати имплементација ПМ&Е система? 
Да ли имамо неопходна средства?

•	 креирати одржив модел за успостављање систе-
ма за мониторинг и евалуацију рада појединач-
них установа/програма/мера и сл. као и одржив 

модел за ПМ&Е локалних културних политика 
и локалних стратешких докумената у култури. 
Да би се постигла одрживост успостављених 
механизама, пројектовани модел за примену 
ПМ&Е система требало би прилагодити локал-
ним специфичностим и самим институцијама 
у култури (укључујући и људске ресурсе и мо-
гућности буџета).

•	 тај аутентично креиран модел за ПМ&Е општи-
не и градови требало би да институционализују, 
односно да његово успостављање буде пропраће-
но одговарајућим одлукама надлежних секто-
ра/управа у локалним самоуправама. На при-
мер, искуство реформских процеса у социјал-
ној заштити показало је да су одрживост обез-
бедиле једино оне новоуспостављене услуге и 
социјални сервиси на локалном нивоу који су 
институционализовани, односно који су ус-
постављени путем одговарајућих одлука град-
ских или општинских већа о проширеним пра-
вима у социјалној заштити.

•	 приликом креирања локалних стратешких до-
кумената у култури, општине односно тимови 
за израду стратешких докумената требало би да 
прецизно дефинишу план за мониторинг и ева-
луацију који би омогућио да се систематично 
прати имплементација стратегија и процењује 
оствареност стратешких односно оперативних 
циљева и активности. С тим у вези, поред ра-
звијања механизама за примену ПМ&Е систе-
ма, неопходно је креирати и матрицу за при-
купљање података као и пратеће базе података. 

Партиципативни М&Е подразумава да је свим 
представницима кључних актера који су укључени у 
М&Е систем омогућено да деле контролу над садр-
жајем, процесом и резултатима ПМ&Е, као и да рав-
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ноправно учествују у планирању и креирању коре-
ктивних акција.13)

Отварање могућности за партиципацију разли-
читих актера у позоришном животу локалне заједни-
це један је од основних предуслова за његов успешан 
развој који иде у корак са динамичним друштвеним 
променама како на глобалном тако и на локалном ни-
воу. Укључивање различитих заинтересованих актера 
омогућава стварање партнерских односа и доводи до 
демократичности позоришта, децентрализације моћи 
и осећаја власништва шире групе локалних актера у 

13) Војо Лучић, Функционални механизми..., стр. 152.

односу на позоришну продукцију, програме, позори-
шне фестивале и сл. Овакви процеси омогућавају и 
коришћење расположивих материјалних, уметничких 
и интелектуалних ресурса на најбољи могући начин. 
Учешће (партиципација) омогућава ефикасност проце-
са и одрживост промена. Активно уључивање кључних 
актера позоришног живота на нивоу локалне заједнице 
промене чини одрживијим, а процесе ефикаснијим.



М И Л А Н  К О Њ О В И Ћ

Приредио > Александар Милосављевић



Милан Коњовић у Сомбору (1966)
Галерија „Милан Коњовић“, Сомбор
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Тешко је бити велик, али још је теже завр-
шити ту величину. Свестан сам да сам зе-
нит прешао, да боље урадити не могу, али још 
нисам насликао последњу слику! Здрав сам и 
идем даље.

(Милан Коњовић, јануар 1991) 

У националној историји уметности 20. века Ми-
лан Коњовић заузима прво место по броју само-
сталних и групних изложби којих је било преко 

хиљаду. Излагао је у Прагу, Будимпешти, Бечу, Сан 
Франциску, Њујорку, Лондону, Амстердаму, Сао Па-
олу, Риму, Модени, Атини, Паризу, Москви, али и у 
малим местима Србије и некадашњих југословенских 
република. Овом Сомборцу угледног грађанског по-
рекла породица је омогућила уметничко образовање у 
Будимпешти, Прагу, Бечу и Паризу. На тој основи, он 
је изградио аутентичан сликарски језик интернацио-
налног карактера, који остаје чврсто повезан с подне-
бљем родне Војводине. 

Нови Сад је знао да препозна своју улогу у про-
мовисању сликара међународног угледа какав је био 

Милан Коњовић, али и његовог легата, Галерије “Милан 
Коњовић” у Сомбору, уз чију сарадњу су организоване 
све Коњовићеве новосадске изложбе након отварања 
сомборскe галерије за јавност 1966. године. 

Значај новосадске културне сцене у праћењу 
Коњовићевог стваралаштва можемо посматрати из 
перспективе завршнице његовог опуса. Две године по-
сле изјаве “здрав сам и идем даље”, којом нас уметник 
подсећа на свој оптимистички животни став, пројекат 
обележавања деведест пет година од рођења и осам-
десет година уметничког рада започео је управо у Но-
вом Саду. У Галерији “Мост” отворена је изложба Нови 
Коњовић: слике (1986–1990) 26. јануара 1993, два дана 
пре сликаревог рођендана. Нови Сад му је и први одао 
почаст организацијом постхумне изложбе 27. октобра 
1993, само седам дана након његове смрти. У сарадњи 
са Галеријом “Милан Коњовић” Сомбор у Центру за 
визуелну културу “Златно око” приређена је изложба 
цртежа In memoriam Милану Коњовићу. 

Још једна изложба била је постхумно приказана 
неколико пута између 1994. и 1998. у Београду, Новом 
Саду, Будви, Деспотовцу и Тршићу. Реч је о изложби 
Милан Коњовић: осећајност, страст, духовност, која је 

Пише > Милана Квас 

Нови Сад и Маестро
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премијерно одржана у Галерији “Милан Коњовић” у 
Сомбору поводом прославе 95. сликаревог рођендана 
током јуна и јула 1993. Идеја је била да се око значења 
речи у називу изложбе концентришу преокупације 
уметника, о чему сликовито сведоче речи академика 
Дејана Медаковића на отварању изложбе: “Тај велики 
маг, као какав првосвештеник дионизијског култа, об-
навља и успоставља у свом откривању света равнотежу 
између умног и осећајног. У том узбудљивом поисто-
већивању с природом, усуђујем се рећи, као у неком 
тајанственом светилишту скривена је и тајна вечите 
младости Милана Коњовића”.1)

У години обележавања 120 година од уметнико-
вог рођења у Спомен-збирци Павла Бељанског, сом-
борска галерија заузима посебно место. Захваљујући 
проширењу поставке делима из њене збирке, излож-
ба Милан Коњовић из новосадских колекција постала је 
сажета ретроспектива богатог сликаревог опуса. Са-
радња два легата тече још од времена њиховог осни-
вања, и утемељена је на блиском пријатељству између 
колекционара и сликара дугом скоро четири деценије. 
У том временском распону, од сусрета у Паризу 1930. 
до смрти Бељанског 1965, обухваћене су битне етапе 
уобличавања и презентовања њихових збирки. Свака-
ко, најважнија је прво јавно излагање избора од 67 де-
ла из колекције Павла Бељанског, уприличено у Град-
ској библиотеци и музеју у Сомбору 1945, исте године 
када је Коњовић постао први директор ове установе. 
Као прва послератна изложба међуратне југословен-
ске уметности у новој држави, она је означила поче-
так континуираног присуства збирке Павла Бељанског 
у јавности, све до данашњих дана.2)

1) Текст је објављен наредне године у каталогу изложбе Милан Коњо-
вић: осећајност, страст, духовност у Галерији САНУ у Београду 
под називом Миљеник богова.

2) Након Сомбора, колекција Павла Бељанског представљена је у Му-
зеју града Београда у периду између 1952. и 1957. године. Истовре-
мено, велики број дела излаган је на југословенским и међународ-
ним изложбама у Београду, Загребу, Љубљани, Венецији, Москви, 
Прагу, Варшави итд. Након потписивања Уговора о покону 1957. 

Сећајући се времена представљања колекције 
Бељанског у Сомбору, Коњовић је рекао: “Он ми је 
још тада говорио да ће збирку поклонити Војводини. 
И одржао је реч.”3) Управљајући Градским музејом у 
Сомбору наредних 26 година, Коњовић је био добар 
саговорник Бељанском у његовим плановима да од 
своје збирке направи галерију. У периоду који је прет-
ходио институционализацији колекције, поред наме-
ре дипломате да колекцију поклони Народном музеју 
у Београду и Музеју Града Београда,4) архивска грађа 
Матице српске из 1953. и 1954. сведочи о могућности 
да она постане део фондова Галерије Матице српске. 
Председник Матице српске Вељко Петровић прегова-
рао је са Павлом Бељанским у том правцу, али из не-
познатих разлога, колекција није уступљена Галерији 
Матице српске.5)

Коњовић, који је непуну деценију раније био име-
нован за члана Музејског одбора Матице српске, сва-
како је знао за преговоре да колекција Павла Бељанс-
ког добије своје место у Новом Саду. Бељански је хтео 
да (збирку) поклони Војводини зато што су они поре-
клом из Госпођинаца, деда, прадеда ... односно отац, 
а мати је Карловчанка. [...] Стога је увек имао жељу 
да се и он врати у Војводину ка својим прецима. Сма-
трао је, чак, да му је то дуг према њој. Као што сам и 
ја сматрао, да не бих могао другачије. [...] Тако је то 

колекција је постала власништво АП Војводине и од 1961. стално је 
изложена у Спомен-збирци Павла Бељанског. Упореди: Хронологија: 
Павле Бељански и његова збирка, у: Ј. Јованов (ур.), Спомен-збирка 
Павла Бељанског, Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 2009. 

3) Љ. Андрић, Разговори са Миланом Коњовићем, Љубисав Андрић и 
Слободан Машић, Нови Сад 1985, 55.

4) В. Јовановић, Павле Бељански и Милан Коњовић. Сећања и писма, 
Тиски цвет, Нови Сад 2004, 44–46; Ј. Јованов, “Судбина колекције 
Павла Бељанског од 1952. до 1957: Поставка у Музеју града Бео-
града”, у: Рад Музеја Војводине, бр. 50, Музеј Војводине, Нови Сад 
2008.

5) Т. Палковљевић Бугарски, Галерија Матице српске. Слика културног 
идентитета посредством излагања уметничких дела [необјавље-
на докторска дисертација, одбрањена 2. 9. 2016. на Филозофском 
факултету Универзитета у Београду], 107–108.



135 >

истоветно било и код њега и код мене. Зато је он хтео 
и морао дати Војводини као и ја”.6)

Упознат с намером Бељанског о стварању лега-
та, приликом отварања своје изложбе у Градском му-
зеју у Сомбору маја 1957, којом је започела прослава 
јубилеја посвећеног шездесетогодишњици живота и 
четрдесетогодишњици уметничког рада, Коњовић је 
публици објавио вест да све слике са изложбе поклања 
Сомбору.7) Исте године, 18. новембра, Павле Бељански 
је потписао уговор са Извршним већем АП Војводине 
о поклањању збирке српском народу,8) док је крајем 
1958. Милан Коњовић потписао Уговор о даривању, 
којим Општини Сомбор поклања своја дела.

О паралелним ангажовањима колекционара и сли-
кара с истим циљем да се приватне збирке учине до-
ступним јавности, говори и писмо које Бељански шаље 
Коњовићу 2. јула 1957. године: “Часови које сам провео 
са Вама још увек су ми у свежој успомени. Радује ме 
што ви имате исте погледе као и ја о путу којим треба 
да идемо. Само од речи треба прећи на дело. Крајње 
је време, иначе ће отићи у ћорсокак. То захтева до-
бро нашег народа. А оно лежи Вама и мени на срцу.”9)

Коњовић и Бељански се појављују као главни ак-
тери два историјска догађаја из 1961. године. У Сом-
бору је 21. октобра отворена манифестација Ликовна 
јесен као један од најзначајнијих показатеља савреме-
них кретања на југословенској ликовној сцени, коју од 
самог почетка води Милан Коњовић.10) Дан касније у 

6) В. Јовановић, нав. дело, 46. 

7) Изложбом је започела прослава јубилеја посвећеног шездесетого-
дишњици живота и четрдесетогодишњици уметничког рада. Упо-
реди: М. Бељански, “Четрдесет година ликовног стварања слика-
ра Милана Коњовића”, Сомборске новине, Сомбор, 31. 5. 1957; I. 
Lang, Milan Konjović (1898 – 1993): Konjović izbliza, Galerija “Milan 
Konjović”, Sombor 2010, 103.

8) Уговор о поклону, Нови Сад, Novi Sad, 18. 11. 1957.

9) П. Бељански, Писмо упућено Милану Коњовићу, Београд, 2. јул 1957, 
СЗПБ Д 969.

10) К. Амброзић, Предговор за каталог, I ликовна јесен, 21. октобар – 
21. новембар 1961, Градски музеј у Сомбору, Сомбор 1961.

Новом Саду, свечано је почела да ради Спомен-збир-
ка Павла Бељанског. 

Отварање Спомен-збирке значајан је датум у ис-
торији националне музеологије. Реч је о првом после-
ратном институционализовању једног легата у Србији 
који добија нову, наменски пројектовану зграду за из-
лагање, а културни живот Новог Сада обогаћен је ан-
тологијском збирком уметничких дела прве половине 
20. века коју је Павле Бељански посвећено уобличавао 
до краја живота. 

Стална музејска поставка Спомен-збирке обухва-
тила је шест од укупно осам Коњовићевих слика из ко-
лекције Павла Бељанског.11) У то време, Спомен-збир-

11) Текстови о Коњовићевим делима из колекције Павла Бељанског 
објављени су у: Ј. Јованов (ур.), Спомен-збирка Павла Бељанског, 
нав, дело, 256–271. Осим тога, у Ликовној збирци Спомен-збирке 
чува се још десет Коњовићевих радова: једно уље на лесониту и 
девет цртежа. Ј. Јованов (ур.), Ликовна збирка Спомен-збирке Пав-

Милан и Ема Коњовић у Спомен‑збирци Павла Бељанског (1966)
Спомен‑збирка Павла Бељанског, Нови Сад
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ка Павла Бељанског и Галерија Матице српске биле су 
једине музејско-галеријске установе у којима су Коњо-
вићева дела константно била доступна новосадској 
публици. У контексту галеријског језгра Новог Сада, 
по којем трг данас носи назив Трг галерија, занимљив 
податак је да се у колекцији Рајка Мамузића, пре ње-
ног претварања у музеј и отварања за јавност 1974, 
налазило четири Коњовићева дела. Каталог Збирка 
Рајка Мамузића објављен је 1968,12) а дела из колек-
ције представљена су на Машинском факултету у Но-
вом Саду октобра 1971, у поставци Дела савремене ли-
ковне уметности.13)

ла Бељанског [каталог], Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови 
Сад 2013, 83–88. 

12) Збирка Рајка Мамузића, Штампарија ДНЕВНИК, Нови Сад 1968.

13) М. Маринков (ур.), 30 година Поклон збирке Рајка Мамузића 1974–
2004, Галерија ликовне уметности – поклон збирка Рајка Маму-
зића, Нови Сад 2004, 110. 

Галерија савремене ликовне уметности, која је 
почела рад 1. марта 1967, приредила је прву излож-
бу сталне поставке тек 28. јуна 1984. у Спортском и 
пословном центру “Војводина”, с позајмљеним дели-
ма из неколико институција; Милан Коњовић био је 
заступљен са шест дела, од којих је само слика Лам-
па–фигурина била власништво Галерије.14) На основу 
постојеће грађе нема података да ли су Коњовићева 
дела из Музеја Војводине била укључена у сталну по-
ставку Музеја социјалистичке револуције Војводине 
која је отворена за јавност 22. децембра 1972.15) Та-
писерије настале према сликама Милана Коњовића, 
које се чувају у Атељеу 61, излагане су у оквиру пред-
стављања ове институције у Галерији Матице српске 
и Спортско-пословном центру “Војводина”. Свој изла-
гачки простор Атеље 61 добиће 1999. у Бастиону Ле-
ополда I на Петроварадинској тврђави.16)

Главни показатељ Коњовићевог присуства на кул-
турној сцени Новог Сада биле су његове групне и са-
мосталне изложбе. Осим тога, значајно место припада 
ангажманима Милана Коњовића на сценама Српског 
народног позоришта и Стеријиног позорја, као и ор-
ганизација стручних скупова о уметнику. 

Новосадске колективне изложбе на којима је 
учествовао Милан Коњовић биле су претежно годишњи 
прикази актуелног војвођанског сликарства, најчешће 
у организацији Удружења ликовних уметника Војво-
дине, или представљања активности војвођанских ли-

14) Четири дела била су из Галерије Матице српске (Виногради из 
Француске, Професор Дида, Сомбор – поглед на жита, Жена у шал-
варама (Коштана) и једно из Извршног већа АП Војводине (Визија 
над равницом); С. Санадер, Ликовна уметност у Војводини XX векa 
[каталог], Галерија савремене ликовне уметности Нови Сад, 1984.

15) До 1971. Музеј социјалистичке револуције Војводине, настао из-
двајањем из Војвођанског музеја 14. маја 1956, носио је назив Му-
зеј радничког покрета и народне револуције; В. Мартинов, “Неми 
јубилеј: 40 година од отварања сталне поставке Музеја социјалис-
тичке револуције Војводине”, Рад Музеја Војводине, Музеј Војво-
дине, Нови Сад 2013, 55.

16) Упореди: http://www.atelje61.org.rs/Istorijat.html

Припрема прве монографије о Милану Коњовићу  
аутора Миодрага Б. Протића, „Форум“, Нови Сад (1958)
Галерија „Милан Коњовић“, Сомбор
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ковних колонија. Прва изложба те врсте одржана је 
у Спомен дому краља Александра октобра 1939, а од 
1946. у Музеју Матице српске и потоњој Галерији Ма-
тице српске, где је приређен највећи број групних из-
ложби на којима је излагао и Милан Коњовић. Њих су 
организовали и други новосадски музеји (Галерија са-
времене ликовне уметности Војводине, односно Музеј 
савремене уметности Војводине, Музеј социјалистичке 
револуције Војводине, Спомен-збирка Павла Бељан-
ског), као и културно-просветне институције, удру-
жења или приватне галерије: Раднички универзитет, 
Галерија УЛУВ-а, Факултет техничких наука, Галерија 
“Bel Art” итд. Посебно су значајне студијске изложбе 
осмишљене према одређеним временским и темат-
ским оквирима, као што су: Цртеж ликовних уметника 
Војводине (1975) и Југословенски позоришни портрет 
1945–1980 (1985) у Галерији Матице српске; Графика 
у Војводини (1985), Сликарство у Војводини: 1955–1972 
(1989) и Сликарство у Војводини: 1900–1944 (1991) у 
Галерији савремене ликовне уметности. Свакако, му-
зеји су у први план стављали своје фондове, често ор-
ганизујући тематске изложбе са делима искључиво из 
својих збирки. У Галерији Матице српске осмишљена 
је поставка Европски контексти. Добровић, Коњовић, 
Шумановић и Шупут (2009), а у Спомен-збирци Пав-
ла Бељанског, у години обележавања шездесет година 
од установљења галерије, приређена је изложба Умет-
ници, академици из колекције Павла Бељанског (2017). 

Самостална изложба у Музеју Матице српске от-
ворена 5. априла 1936, била је прво Коњовићево пред-
стављање у Новом Саду. Од тада, приређено је 40 само-
сталних изложби, од којих су за повод били јубилеји, 
закључно са актуелном поставком у Спомен-збирци 
Павла Бељанског из 2018. године.

Коњовићеве самосталне изложбе најчешће су при-
ређиване као гостујуће изложбе у више градова, што 
је случај и са његовом првом новосадском изложбом, 
која је премијерно представљена у Салону “Улрих” у 
Загребу током фебруара 1936. У Документарном фонду 

Спомен-збирке чува се разгледница којом се Милан и 
Ема Коњовић јављају Павлу Бељанском и његовој мајци 
из Загреба с коментаром: “Овде ми је изложба сјајно 
успела”.17) Следећег месеца, изложба је представљена 
у Уметничком павиљону “Цвијета Зузорић” у Београду.

Поставка у Новом Саду била је највећа, са шез-
десет изложених радова. Према сведочењу ондашње 
штампе, изложбе у сва три града побудиле су велико 
интересовање публике и резултирале похвалама умет-
ничке критике.18) У Новом Саду, изложбу је отворио 

17) М. Коњовић, Разгледница упућена Павлу Бељанском, Загреб, 20. фе-
бруар 1936, СЗПБ Д 159.

18) “Изложба слика Милана Коњовића”, Глас Матице српске, Нови Сад 
1. 4. 1936; А. В. С., “Милан Коњовић нам износи сећања на почетак 
своје сликарске каријере, своје студије у иностранству и погледе 
на савремено сликарство: поводом изложбе у Матици српској”, 
Дан, Нови Сад 18. 4. 1936; Т. Манојловић, “Изложба слика Мила-
на Коњовића”, Београдске општинске новине, Београд, март–април 
1936. Према: Т. Манојловић, Ликовна критика, Ј. Јованов (прир.), 
Градска народна библиотека “Жарко Зрењанин”, Зрењанин 2007, 

Научни скуп поводом 90 година од рођења Милана Коњовића.  
Војвођанска академија наука и уметности у Новом Саду (1988)
Галерија „Милан Коњовић“, Сомбор
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председник Музејског одбора Матице српске др Алек-
сандар Моч, док је о значају Коњовићевог сликарства 
говорио књижевник Густав Крклец. Велики број дела 
је продат, а Милан Коњовић је Музеју Матице српске, 
у знак захвалности, поклонио слику Модел у атељеу 
(1932).19)

Од прве новосадске изложбе, Коњовићева пове-
заност с Музејом Матице српске а затим Галеријом 
Матице српске непрекидно је трајала током дугог и 
плодног уметниковог живота. Сликар је био активан и у 
сâмом раду Музеја. За члана Музејског одбора изабран 
је 1945, у чијем саставу су још били Урош Предић, Васа 
Стајић, Живан Милисавац, Вељко Петровић, Младен 
Лесковац, Милан Секулић и Светислав Марић.20) Крајем 
наредне године у Музеју Матице српске, на предлог 
кустоса Миленка Шербана, приређена је друга само-
стална изложба Милана Коњовића, с циљем да се при-
каже уметников развој у протеклих десет година. На 
отварању изложбе председник Удружења војвођанских 
књижевника Младен Лесковац истакао је да је Милан 
Коњовић “један од двојице или тројице најплоднијих 
сликара нашега двадесетог века”.21) Матица српска је 
откупила неколико дела са изложбе, а због великог 
интересовања публике продужено јој је трајање – за-
бележено је преко 4.000 посетилаца.22)

Присутност Коњовића на југословенској и међу-
народној ликовној сцени нарочито је изражена током 
педесетих година, што показује број самосталних и 
групних изложби, медијска популарност и велики ин-
терес за његова дела на уметничком тржишту, наро-
чито друштвено-политичких организција које су их 

344–345; М. Харисијадис, Изложба слика г. Милана Коњовића, Жи-
вот и рад, Београд април 1936.

19) Галерија Матице српске, Л. Шелмић (ур.), Галерија Матице српске, 
Нови Сад 2001, 96. 

20) Т. Палковљевић Бугарски, нав. дело, 73.

21) Аноним, “Свечано отварање изложбе Милана Коњовића у Новом 
Саду”, Слободна Војводина, Нови Сад, 25. 11. 1946.

22) Т. Палковљевић Бугарски, нав. дело, 90.

откупљивале за званичне поклоне високим државним 
и страним функционерима.23) Тако је између 1953. и 
1959. одржано 13 самосталних и око 70 групних из-
ложби, а из дневне штампе сазнајемо да је председник 
СФРЈ Јосип Броз Тито 1956. године, приликом посете 
председника Египта и Индије, Гамала Абдела Насера 
и Џавахарлала Нехруа, поклонио високим гостима по 
једну Коњовићеву слику.24) Кулминација позиције при-
знатог и познатог сликара у културним, политичким 
и медијским круговима настаје у време организовања 
прославе јубилеја, посвећеног четрдесетогодишњици 
Коњовићевог стваралаштва. У том периоду настало је 
више од 2.000 радова.25) Обележавање јубилеја започе-
то је изложбом у сомборском Градском музеју, која је 
обухватила 58 дела између 1914. и 1957. године, а кључ-
ни догађај била је изјава сликара да ће дела поклонити 
родном граду. Крајем наредне године истим свечаним 
поводом приређене су Коњовићеве самосталне излож-
бе у Сомбору и Београду, са централном прославом у 
Новом Саду, која је обухватила два догађаја: отворе-
на је Јубиларна изложба Милана Коњовића у Галерији 
Матице српске и објављена је прва репрезентативна 
монографија о сликару, аутора Миодрага Б. Протића 
у издању новосадског Форума. Церемонија прославе 
трајала је два дана: 31. октобра у Радничком дому Ос-
кар Давичо говорио је о Коњовићу, док је сутрадан, у 
Галерији Матице српске, изложбу Коњовићевих дела, 
насталих између 1953. и 1958, отворио књижевник 
Бошко Петровић. Пре отварања изложбе слављенику 
је уручен Орден рада првог реда, док је након свеча-
ног отварања председник Савета за културу Војводине 
Радомир Радујков поклонио уметнику “почасни при-
мерак монографије о његовом сликарском делу”.26) О 

23) И. Ланг, нав. дело, 103.

24) М. П., “Четрдесет година уметничког рада Милана Коњовића”, 
Дневник, Нови Сад, 22. 3. 1957. 

25) Б. Н., “Јубилеј Милана Коњовића: Шездесет година живота и четр-
десет плодног стварања”, Сомборске новине, Сомбор, 14. 11. 1958.

26) И. Ланг, нав. дело, 105.
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Милан Коњовић, Ћира Фалционе (1944), детаљ
Спомен‑збирка Павла Бељанског, Нови Сад
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припреми монографије сведочи преписка између сли-
кара и Павла Бељанског из чије збирке су репродуко-
вана дела Мој атеље, Жетва, Ћира Фалционе и Стари 
порцелан, најбројнија у односу на заступљеност илу-
строваних дела других власника, изузев својине аутора. 

Наредна прослава јубилеја, седамдесетпетого-
дишњице Коњовићевог живота, организована је током 
1973. у више градова: Осијеку, Винковцима, Сомбору, 
Суботици, Титограду, Херцег Новом, Никшићу, Цетињу 
и Прагу, али је најзначајнија била у Новом Саду. Део 
пројекта био је снимање документарног филма Ства-
рање Телевизије Нови Сад у режији Божидара Калезића, 
док је у Галерији Матице српске Лазар Трифуновић ос-
мислио изложбу Сликарство геста и акције. Поставка 
је била ретроспективног карактера, са 100 слика и 32 
цртежа насталих између 1920. и 1972. године, а сама 
тема изнета је језгровитом тезом аутора изложбе Ла-
зара Трифуновића: “Ова изложба пошла је од тезе да 
сликарство геста и акције представља суштину умет-
ности Милана Коњовића, њену трајну и увек савре-
мену поруку, јер гест претвара форму у симбол умет-
никовог осећања света, а сликарска акција исцрпљује 
његово људско узбуђење. Такво схватање уметности и 
живота почело је са плавом фазом и развија се у ра-
зличитим облицима преко четрдесет година”.27) Тих 
година, међутим, Трифуновић је због својих реакција 
на политичке прогоне интелектуалаца, пао у немилост 
владајућих структура. Његов текст није објављен у ка-
талогу, осим две цитиране реченице које су одштам-
пане без потписа. Колико је била јака цензура, говоре 
и бројни прикази у дневној штампи и стручним часо-
писима, укључујући и интервјуе са Коњовићем, где се 
ни у једном тексту не помиње да је изложбу осмислио 
један од најбољих, ако не и најбољи познавалац Коњо-
вићевог сликарства. Своју огорченост Коњовић је ис-
казао пасивним отпором, забелешком у личном ал-
буму ликовних критика: “Есеј у каталогу јуб. изложбе 

27) Сликарство геста и акције, Галерија “Милан Коњовић”, Сомбор, 
1973.

штампан као доказ културне срамоте Нсада који није 
допустио Л. Трифуновићу да га потпише као аутор ис-
те. Ово улепити поред мог каталога!”28)

Коњовић се Лазару Трифуновићу одужио 1982. 
године – наслов његове академске беседе идентичан 
је наслову изложбе из 1973, мада у њој нема Трифу-
новићевих тумачења, већ су она изнета у форми уоби-
чајеног Коњовићевог објашњења личних уметничких 
ставова. Након беседе, изложбу је отворио дописни 
члан Војвођанске академије наука и уметности Алек-
сандар Тишма. Поставка је, према избору академика 
Коњовића, била махом сачињена од дела из Галерије 
“Милан Коњовић” у Сомбору и према његовим речи-
ма, слике на овој ретроспективи га “репрезентују као 
уметника”.29)

Уз кључне изложбе организоване у част Милана 
Коњовића, Нови Сад је био значајан и по позоришним 
ангажманима сомборског сликара. У примењеној умет-
ности опробао се још 1923. у Прагу, када је урадио сце-
нографију за комад Боже Ловрића Улица, премијерно 
изведен у Швандовом дивадлу.30) Коњовић се вратио 
овом медију средином педесетих година: за Лоркину 
Крваву свадбу у режији Јована Путника Српског на-
родног позоришта, у сезони 1954/55, извео је сцено-
графију у њему својственом, гестуалном, експресио-
нистичком маниру, док допринос костимографији за 
ову драму даје сликарев апсолутни слух за боју. За На-
родно позориште у Сомбору урадио је скице за Тамни 
цвет Џона Голсвортија, а за свечану завесу сомборског 
позоришта послужила је као предложак Коњовићева 
офсетлитографија Велико сунце, стрњиште (1981).31)

28) И. Ланг, нав. дело, 119.

29) М. Коњовић, Сликарство геста и акције (академска беседа), Војвођан-
ска академија наука и уметности, Нови Сад 1982, 13.

30) И. Ланг, нав. дело, 36.

31) Завесу је урадио Руди Лабаш у Загребу 1982. у техници акрила на 
платну, 450 х 850 цм; В. Зеремски, Милан Коњовић: библиографија, 
Галерија “Милан Коњовић”, Сомбор 1999, 301.
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Инспирација сунцем везана је и за један несва-
кидашњи догађај у Новом Саду. Тек што се вратио из 
Модене где је имао самосталну изложбу, Милан Коњо-
вић је 13. маја 1962, у оквиру Стеријиног позорја, извео 
својеврсни хепенинг на крову Основне школе “Ђорђе 
Натошевић”. Пред гостима Позорја, критичарима, но-
винарима и другом окупљеном публиком поставио је 
штафелај и насликао дело Сунце, жито, данас у своји-
ни Галерије “Милан Коњовић” у Сомбору.

Непуне три деценије касније, на Петроварадин-
ској тврђави приређена је 1991. године изложба Милан 
Коњовић: игре са сунцем. Међу делима била је изложе-
на и слика Сунце, жито, а сви експонати инспирисани 
сунцем, били су позајмљени из Галерије “Милан Коњо-
вић” у Сомбору. Коњовић је тада поново стварао пред 
публиком – нацртао је дело названо Сунце 91, које је у 
оквиру манифестације Игре са сунцем Културног цен-
тра Новог Сада добило прву повељу, а уметник је добио 
ласкаву титулу “Маестро Хиперионове светлости”.32)

Коњовићево дубоко емоционално сликарство, и по 
темама и по начину стварања, рефлектује његову психу 
и доживљај стварности. Инспирација Сунцем, симбо-
лом животне енергије, моћи, амбиције, самопоуздања, 
била је повезана са особинама самог сликара, што по-
тврђују његове речи из Академске беседе 1982. године: 
“Ја сам тако снажна личност да морам говорити само 
својим језиком, само својим начином изражавања.” 
Још директније, Коњовић наставља: “Пред мојим сли-
кама мораш се поклонити или бежати. Треће нема!... 
У њима има страховитих трагедија и великих победа. 
У томе је најважнија борба између светла и мрака, са 
вером у сунце. Ја увек стојим на страни сунца. Али, 
на страни сунца су и најдубље сенке. То су и најдубље 
патње, али без патње нема интензивног живљења.”33) 
Готово магијско значење које је сунце имало за Коњо-

32) И. Ланг, нав. дело, 148.

33) М. Коњовић, нав. дело, 16, 18.

вића потврђује последњи сликарев цртеж са овим мо-
тивом, данас у сталној поставци Коњовићевог легата. 

Коњовићев пут према трону уметника овенчаног 
славом и угледом, изграђен признањима на домаћој и 
међународној ликовној сцени, Лазар Трифуновић на-
зива “стварање мита”. Овај “мит” је, уз промене ин-
тензитета трајао до краја Маестровог живота, како по 
броју изложби, тако и по организовању округлих сто-
лова и скупова посвећених Коњовићу.

Најзначајнији међународни научни скуп приређен 
је 1988. поводом обележавања деведесетог сликаревог 
рођендана. Од гимназијске изложбе из 1914, када је 
Коњовићево дело први пут изложено оцени критике,34) 
до овог јубилеја, тумачења уметности сомборског сли-
кара дали су бројни истакнути критичари, књижевници, 
уметници, историчари уметности.35) Тродневним ску-
пом у организацији Војвођанске академије уметности 
и Академије наука и уметности у Новом Саду, под на-
зивом “Личност и дело Милана Коњовића”, предсе-
давала је др Катарина Амброзић, тадашњи продекан 
Академије и иницијатор одржавања скупа.36) Чланови 
Организационог одбора научног скупа били су ака-
демици Стојан Ћелић, Јанош Херцег, Миливој Нико-
лајевић, Александар Тишма, Павле Угринов и Ирма 
Ланг. Мултидисциплинарна расправа трајала је од 16. 
до 18. јуна у ВАНУ, док је трећег дана организована 
посета уметнику и његовом легату у Сомбору. Збор-
ник радова са научног скупа није штампан, али према 
програму скупа може се видети да је било пријавље-
но 36 југословенских и европских стручњака. Сагле-
давање Коњовићевог опуса у односу на југословенско 
сликарство и светску уметности 20. века, кроз призму 

34) Н. Благојевић, Изложба слика у овдашњој државној гимназији, Сло-
га, 31. 5. 1914.

35) Упореди: В. Зеремски, Милан Коњовић: библиографија, Галерија 
“Милан Коњовић”, Сомбор 1999. 

36) Поздравна реч академика Александра Тишме на отварању Науч-
ног скупа Личност и дело Милана Коњовића, 16. 6. 1988. Докумен-
тација Огранка САНУ у Новом Саду.
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естетике, историје уметности, ликовне критике, књи-
жевности, позоришта, антропологије, постављено је у 
широком тематском оквиру. Стручњаци су разматра-
ли: Коњовићево сликарско уобличавање током бора-
вака у Мађарској и Чехословачкој, преко сагледавања 
његовог опуса кроз међуратну ликовну критику; из-
ражавања у различитим медијима, метафизичком и 
метафоричком значењу и тематици дела; тумачења 
у контексту југословенског и европског сликарства; 
ангажмане у оснивању неколико уметничких коло-
нија; везе са византијском и балканском уметничком 
традицијом и контекстуализацијом са савременим 
кретањима у сликарству. Била је то прва свеобухват-
на историзација Коњовићевог живота и стваралаштва 
која, нажалост, није објављена. У амбијенту камерне 
изложбе од осам Коњовићевих аутопортрета у свеча-
ној сали ВАНУ,37) предавања о Милану Коњовићу одр-
жали су: Пјер Рув, професор Универзитета у Лондону, 
Јири Коталик, директор Националне галерије у Прагу, 
а од учесника из Југославије – Стојан Ћелић, Миодраг 
Б. Протић, Драгослав Антонијевић, Ђорђе Кадијевић, 
Богдан Богдановић, Владимир Розић, Павле Васић, 
Василије Сујић, Катарина Амброзић, Мића Поповић, 
Зоран Глушчевић (Београд), Владимир Малековић, Гр-
го Гамулин, Тонко Мароевић, Јосип Деполо, Томислав 
Хрушковец (Загреб), Ото Швајцер (Осијек), Миливој 
Николајевић, Јожеф Ач, Драшко Ређеп, Андреј Тишма 
(Нови Сад), Бела Дуранци (Суботица), Миро Вуксано-
вић, Ирма Ланг (Сомбор) и Јанош Херцег (Дорослово).

Верност самом себи био је језгровит наслов при-
каза скупа који је приредио Андреј Тишма у новосад-
ском Дневнику. Међу цитатима излагања, у сагледа-
вању Коњовићеве посвећености сликарству, Тонко 

37) “Слика уметниковог космоса”, Дневник, Нови Сад, 17. 6. 1988.

Мароевић истакао је да “кроз све фазе и осцилације 
заметљива је ‘црвена нит’ енергије и темперамента, 
правога ликовног ероса који сваки задатак претвара у 
индивидуални израз”. Ту кохерeнтну линију контину-
итета на свој начин осетио је Мића Поповић, препо-
знајући и значај позног Коњовићевог рада у контексту 
најновијих уметничких токова: “И не само да је његов 
ликовни поступак био револуционаран и понављам 
ПРЕДВОДНИЧКИ у оним тридесетим и четрдестим 
годинама 20. века, него се показао, пола века касније, 
и као антиципација данашњег младог сликарства – 
трансавангарде.”38)

Неколико година касније, у каталогу изложбе 
Осећајност, страст, духовност отворене у Галерији 
Матице српске (1994) Ирма Ланг, дугогодишња уп-
равница Коњовићевог легата у Сомбору, закључује “да 
тек почиње време нашег живота са овим сликарем”.

Подсећање на предводничку улогу Коњовићевог 
сликарства из четврте и пете деценије 20. века препо-
знајемо у кључним делима којима је Павле Бељански 
обогатио колекцију, али се квалитативни помаци у раз-
воју експресионизма у националној историји уметности 
20. века сагледавају и кроз дела из новосадских јавних 
колекција и сомборске галерије, на изложби приређе-
ној у Спомен-збирци Павла Бељанског поводом обе-
лежавања 120 година од рођења сликара. Несумњи-
во, изузетна стваралачка енергија Милана Коњовића 
донела је опус који измиче рационалним класифика-
цијама. Коњовићев elan vital, спрега инстинктивног и 
рационалног, ојачана снагом личности уметника, био 
је значајан за стварање мита о Маестру, који се исто-
времено наставља и демистификује новим интерпре-
тацијама његовог живота и дела. 

38) А. Тишма, “Верност самом себи”, Дневник, Нови Сад, 22. 6. 1988.
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У пуном замаху стварања сопственог мита, запо-
четог 1958. прославом 40 година рада и 60 го-
дина живота, Коњовић је уприличио уметнички 

догађај и тиме изазвао значајну пажњу оног времена. 
У склопу Стеријиног позорја, 13. маја 1962, на тераси 
новосадске Основне школе “Ђорђе Натошевић”, сли-
кањем пред публиком показао је способност и вештину 
да у једном даху и за мање од сата изради слику која 
ће се после налазити на маестровим сталним и повре-
меним изложбама.1)

Слика Сунце, жито, у техници уље на лесониту, 
димензије 73 х 92 cm, сведочи о мајском догађају на 
тераси новосадске школе. Демонстрацију су пратили 
коментар Лазара Трифуновића, историчара уметности, 
и читање стихова војвођанских песника Мирослава Ан-
тића, Флорике Штефан, Бошка Петровића и Богдана 
Чиплића. Стихове су читали Влада Матић и Тихомир 
Плескоњић, глумци Српског народног позоришта, а у 
публици су седели гости Позорја, критичари, новина-
ри и друга заинтересована публика. Догађај је каме-
ром забележио Славуј Хаџић, у то време новинар-до-

1) Тескт је ненамерно подсећање на годишњицу изласка из штампе 
чувене монографије др Лазара Трифуновића Стварност и мит у 
сликарству Милана Коњовића – из 1978. 

писник и сниматељ из Новог Сада и Војводине за ТВ 
Београд. Била је то јавна демонстрација Коњовићеве 
вештине, у извесном смислу егзибиција каквој су при-
бегавали и други сликари: Пикасо и Матје, на пример, 
а није била непозната ни самом Коњовићу, судећи по 
фотографијама на којима је, 1938, сликао у Сомбору 
пред децом и локалним знатижељницима.

Коњовић је према малој скици и унапред форми-
раноj шеми приступио изради штафелајне слике. Све 
то је посматрала одабрана публика с којом је Коњовић 
иначе веома радо комуницирао. Лазар Трифуновић 
је касније цео догађај навео у фусноти своје чувене 
монографије Стварност и мит у сликарству Милана 
Коњовића из 1978. године – назвавши га “један готово 
концептуални хепенинг”. У поменутој књизи, међутим, 
аутору је занимљивији један каснији чин јавног сли-
кања, када је Коњовић, поред села Батина, на Дунаву, 
врелог 13. јула 1971, усред њиве, сликао пред Драго-
славом Ђорђевићем, историчарем уметности. Пре него 
што је потанко описао цео догађај, Ђорђевићу се, по 
властитом признању, све учинило као “вашарска им-
провизација лоцирана на погрешном месту”.

У случају свог јавног сликања, Коњовић је демон-
стрирао снагу изражајности геста и покрета, градив-
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них елемената слике који су у канон ушли преко ап-
страктног експресионизма и других сличних или истих 
али различито називаних покрета у свету после Другог 
светског рата – сликарство акције, лирска апстракција, 
ташизам и слично. Трифуновић, који је коментарисао 
цео догађај с лица места, у својој књизи истиче управо 
гест и покрет као најтипичнија постигнућа Коњовиће-
вог сликарства. Славни критичар га чак види као рав-
ноправног члана “велике породице сликарства акције”. 
Сам Коњовић истиче модернистичко вјерују тврдњом 
да слика “постаје нов предмет који живи сопственим 
законима и она је сада независна од теме”.

На сликарево изненађење, велики историчар 
уметности одриче му колоризам на који је био веома 
поносан и који је критика посебно истицала као ње-
гов највећи допринос на домаћој уметничкој сцени, 
али и шире, будући да су Коњовићев креативни однос 
према боји приметили и неки инострани критичари. 
Трифуновић указује на контуре и гест у Коњовиће-
вим сликама као одбрану од неиздиференцираних 
колористичких решења која би се, без помоћи јасних 
композиционих граничника на самом формату, прет-
ворили у хаос несарадљивих бојених површина. Упра-
во по тој својој улози, контуре ваља разумети као део 
гестуалног и општекомпозиционог поступка, а не као 
цртеж, како се понегде мисли. Цртеж би, складно ка-
нону, имао иманентну структуру и аутономно значење, 
што се Коњовићевој контури може приписати само уз 
велике потешкоће. 

Настанак слике Сунце, жито можда је значајнији 
као илустрација мита о Коњовићу, војвођанском Ан-
теју, титану који црпи снагу из земље, својеврсној ан-
тени повезаној истовремено на космичку и телурску 
енергију, неспутаном генију који разбија окове рацио-
налности и закорачује у пребогати, опасни и сирови 
свет предсвесног, подсвесног и несвесног. Демисти-
фикацијом овог веровања као последици сликареве 
рањене нарцисоидности и његовог (под)свесног обра-
чуна са светом свог оца (или својих отаца), Трифуно-

вић је указао на рђаве стране успелости тог мита уп-
раво његовом ограниченом значењском запремином 
која је уметника држала у својеврсном кавезу и затво-
рила му пут према истински креативним искорацима 
који подразумевају ризик и експеримент. Схватајући 
Коњовићево сликарство као афективни ритуал или по-
кушај да на то личи, Трифуновић ипак признаје мае-
стру способност истинске физичке трансформације: 
грча, знојења, сужавања зеница: једну екстатичност 
која празни велику психолошку енергију у чину сли-
кања које личи на борбу, чак и мачевање! Пражњењем 
од тог концентрисаног психолошког узбуђења, креа-
тиван процес се одиста завршава. Нема никаквих по-
правки нити накнадних интервенција. Слика је аутен-
тични отисак Коњовићеве енергије.

Ипак, Трифуновић примећује да “колико је ње-
гов начин сликања импулсиван, слободан и ослоњен на 
тренутно одахнуће, толико је његова слика рационално 
организована, смишљена и затегнута разним начелима 
и законима”. Тај парадокс познат нам је од сликара с 
пренаглашеним особинама екстатичног, инстинктивног, 
органског, као што су Ван Гог, Вламенк, Руо, Матис и 
други. Трифуновић види у Коњовићевом сликарству 
једну исту, од 1929. непромењиву, концептуалну схе-
му која се понављањем претворила у дубинску струк-
туру. Трифуновић даље указује, та структура је толико 
урасла у Коњовићеву личност да се у сваком тренутку 
услужно показивала кроз своје манифестације кад год 
би била призвана фазама ритуала сликања: припрем-
но стање-покретање акције-екстаза.

Чак и ако задржимо извесну резерву према Три-
фуновићевим оценама Коњовићеве личности и дела, 
неретеко непотребно грубим, и одиста заборавимо на 
психолошко пропитивање његовог друштвеног порекла, 
у чему Трифуновић почесто демонстрира презир тога 
доба према малограђанштини, незаинтересован да из-
мени оптику према стварном а не накнадно конструи-
саном контексту, чак и тада ми се морамо сложити да 
је тај забележени филмски отисак једног уметничког 
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проседеа само лабудов пев тешке борбе за властито 
изражавање који су предратни сликари с одахнућем 
најзад могли себи да приуште у добу коначне своје 
прихваћености. А били су прихваћени напросто за-
то што су били безопасни. Ова егзибиција била је још 
једна у низу маестрових успелих представа којима се 
хранила, како је то Трифуновић назвао, цитирајући 
Ериха Фрома, групна нарцисоидност једног нараштаја 
чије је самопоуздање било у узлазној путањи. Откри-
вајући свој поступак пред “масовним општилима”, ка-
ко је Трифуновић назвао медије, Коњовић није урадио 
ништа друго од онога што је од 1958. до тада марљиво 

и с пажњом радио: разгласио је сопствени мит који се 
на овај начин брже, сугестивније и површније ширио 
међу немерљиво бројнијом публиком. Та публика је 
постајала све гладнија спектакла у свету где је живот 
био представљен као “огромна акумулација призора” 
и где је “друштвени однос међу људима”, како нас учи 
Ги Дебор, “посредован сликама”, односно путем “ви-
зуелне обмане коју стварају масовни медији”.

Коњовић није имао разумевање за концептуал-
ну уметност. У свом приступном говору за чланство у 
Војвођанску академију наука и уметности, он то не-
двосмислено и подвлачи. Нова уметничка пракса, по-

Чин јавног сликања на крову Основне школе „Ђорђе Натошевић“ у Новом Саду (1962)
Спомен‑збирка Павла Бељанског, Нови Сад
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никла 60-тих година на искуствима предратне аван-
гарде, допуњена сложеном идеолошком ситуацијом 
после Другог светског рата, конзумеризмом, новим 
облицима друштвеног организовања и ангажовања, 
употреби дроге и неспутаном мешању медија у поку-
шају да се улога уметника изузме из друштвене, по-
себно политичке предвидивости, напад на институције 
као недодириве бастионе интелектуалног конфор-
мизма и комерцијалне бездушности, преиспитивање 
материјалности, форме, темпоралности, одрживости 

и трајности уметничког дела али и појма уметности, 
уплив вануметничких тема, идеја, материјала и теорија 
у уметничку теорију и праксу – све то остаје као зада-
так једном новом нараштају, оном који је из модерне 
прешао у постмодерну уметничку, али и друштвену 
ситуацију. Ова генерација се међу првима у Југосла-
вији пројавила и у Новом Саду. Међутим, то је једна 
друга прича: прича о Трибини младих и искушењима 
новим зонама друштвених конфликaта која су остала 
готово непромењена до данашњих дана.

Милан Коњовић у Сомбору (1938)
Галерија „Милан Коњовић“, Сомбор
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К ада креирате запис поводом обележавања го-
дишњице рођења уметника какав је био Милан 
Коњовић (1898–1993), настојите да обухватите 

што шири део активности везаних за живот и дело ова-
ко значајног и плодног ствараоца. Бојазан од пригод-
ног тона и понављања већ реченог, толико присутних у 
освртима поводом “округлих годишњица”, ставља вас 
у још незавиднију позицију. Уосталом, како на неколи-
ко страница обухватити опус овог дуговечног сликара 
коме је мало шта сврстано у ранг просечног, и чија се 
дела налазе у најелитнијим музејима и галеријама у 
Сомбору, Новом Саду, Београду, Дубровнику, Загребу, 
Бањој Луци.

Коњовић је захваљујући животним околностима 
био у прилици да доста путује. У својим студијама, ра-
довима, забелешкама – историчари уметности, књи-
жевници, пријатељи славног сликара, истицали су гра-
дове који су оставили дубок траг у његовом духовном 
развоју. Тиме је креиран читав мозаик имагинарних и 
стварних места која су чинила мапу Коњовићевог ства-
ралачког сазревања. Иако је школовањем и студијским 

путовањима био везан за Праг, Беч, Минхен, Берлин, 
Дрезден и Париз, а местима становања за Праг, Па-
риз и Сомбор, на његовим делима налазимо призоре 
из Војводине и Далмације, али и портрете знаментих 
Сомбораца, Новосађана, Дубровчана.

Године 1919. Коњовић се уписује на Академију 
ликовних уметности у Прагу, у класу професора Вла-
ха Буковца. Након два семестра, студије наставља са-
мостално. Потом одлази у Беч, да би 1923. уследила 
студијска путовања у Минхен, Берлин и Дрезден. У Па-
риз стиже маја 1924. По доласку похађа слободно цр-
тање и вечерњи акт на Академији Гран Шомије. Потом 
одлази у атеље Андреа Лота, али се овде не задржава 
жалећи се на “круте принципе о линији и боји” коју 
чувени педагог упућује полазницима. Често обилази 
Лувр, париске галерије, дружи се са нашим сликари-
ма који бораве у Француској (Добровић, Челебоновић, 
Милосављевић, Гвозденовић, Аралица).

Када је дошао у Париз, Коњовић најпре одседа у 
малом студентском хотелу у близини Луксембуршког 
парка, а потом борави у стану недалеко од Сен-Жермен-

Пише > Синиша И. Ковачевић 

120 година од рођења нашег знаменитог сликара 

Градови Милана Коњовића – 
Париз, Дубровник, Нови Сад
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де-Преа. До краја године он ће мењати хотеле, све до 
јануара 1925. када закупљује атеље који ће адаптирати 
у удобни стамбени смештај. Овде ће боравити све до 
1929. када се усељава у своју прву кућу у 14. аронди-
сману. Њу је Коњовић сазидао пошто је у околини род-
ног Сомбора продао око 180 јутара наслеђене земље. 
Пројекат куће урадио је архитекта пољског порекла 
Марсел Зјелински, ученик славног Ле Корбизјеа. Ин-

тересантан је податак да се у непосредној близини на-
лазила кућа Андреа Дерена, као и атеље Жоржа Брака.

У целокупном процесу дугогодишњег континуира-
ног сликарског науковања Коњовић, заправо, трага за 
властитим изразом. У том смислу, он упоредо посећује 
и мења школе и учитеље, али и елаборира различите 
сликарске концепције. Године 1932. париска авантура 
Милана Коњовића је завршена. У јеку заслужено сте-

Милан Коњовић, Св. Влахо, Дубровник (1951)
Галерија „Милан Коњовић“, Сомбор
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чене афирмације (успешни наступи на париским сало-
нима, изузетно запажена изложба у Галерији “Бинг”), 
сликар је одлучио да се врати у Сомбор. На Коњовићево 
напуштање Париза утицала је економска криза триде-
сетих година, али је главни разлог била одлука да своју 
делатност настави у завичајном окружењу.

На сликаревој путањи снажно обележеној уко-
рењеношћу у равничарски предео, један од битних 
фокуса била је и Далмација, посебно предели и људи 
Дубровника и Цавтата. Сусрет Коњовића са Медите-
раном догодио се већ 1923. године, када је са Емом, 
својом животном сапутницом, летовао на острву Брач 
и сликао и цртао борове и стене Супетра и Бола. И то-
ком боравка у Паризу, уметник борави на Француској 
ривијери где настају два значајна дела (Борови и ма-
слине, Црква у Касису). У сличном маниру слика и на 
Лопуду крај Дубровника, као и Петар Добровић.

Маја 1932. Коњовић јавља историчару уметности 
и дубровачком конзерватору Кости Страјнићу, којег је 
упознао у Прагу, намеру да лето са породицом прове-
де у Дубровнику или околини. Смештен у Млинима, 
између Цавтата и Дубровника, Коњовић се постепено 
упознавао са амбијентом и убрзо настају прва платна. 
Чак петнаестак слика насталих 1932. у Далмацији, на-
лазило се на Коњовићевој првој самосталној излож-
би у Београду. Тада је уследио и уметников коначни 
повратак из Париза у домовину и наставили су се, све 
до почетка рата, летњи боравци и сликање у Дубров-
нику и Далмацији.

Овај континуитет, али и потребу одлажења у јужне 
крајеве прекинули су рат, заробљеништво, као и оску-
дица сликарског материјала. У Дубровник је Коњовић 
поново стигао 1948. Слика мотиве града, катедралу, 
градске зидине, Страдун, море са погледом на Локрум. 
То су слике стишаног колорита, махом реалистичног 
приступа мотиву. Издвајају се платна Свети Влахо 
(1951) и Дубровачка Венера (1948), која по једностав-
ности и стилизованости облика представљају сликар-
ску антиципацију карактеристика Коњовићеве умет-

ности након за њега, у стваралачком смислу, прелом-
не 1953. године.

Након 1955. због болести супруге, Коњовић за 
дуге године прекида своје одлажење у Далмацију. Тек 
1977, после Емине смрти, стиже поново у Цавтат, где 
је обилазио своје старе мотиве. За поменуте године у 
Далмацији, Млинима, Цавтату и Дубровнику настало 
је чак око 250 слика и скоро исто толико цртежа, аква-
рела и темпера. Овај значајан сегмент уметности Ми-
лана Коњовића, слике ношене жаром боја Медитерана, 
обогатиле су читав опус овог колористе.

Као што можемо да говоримо о односу уметника 
и његовог боравка у престоници Француске и Дубров-
нику, тако би се могли дати осврти и на значај других 
градова и средина на Коњовићево стваралаштво. У том 
смислу, уз коришћење релевантне и обимне грађе могу 
настати студије и огледи који сведоче о значајним веза-
ма уметника са Прагом, Новим Садом или Сомбором. 
Нови Сад је одиграо битну улогу у промовисању и из-
лагачкој делетности Милана Коњовића, што је додатно 
учврстило његов значај у нашој историји уметности.

У сталним поставкама Галерије Матице српске, 
Спомен-збирке Павла Бељанског, Музеја Војводине и 
другим новосадским музејским и приватним колек-
цијама, нашла су се значајна дела Милана Коњовића. 
Потврда сликаревог угледа и интересовање стручне 
јавности и публике, утицали су да у Новом Саду бу-
де организован већи број Коњовићевих колективних 
и самосталних изложби. Осим тога, сликар је одржа-
вао везе са многим новосадским институцијама, као и 
пријатељства са књижевницима, галеристима, колек-
ционарима, културним посленицима.

За разлику од колега сликара иза којих стоји им-
позантна сценографска активност (Јован Бијелић је 
урадио неколико десетина сценских декора, а Милен-
ко Шербан око 140), Милан Коњовић ће у Новом Са-
ду имати један позоришни ангажман. Он је 1954. био 
позван да осмисли декор за Лоркину Крваву свадбу у 
Српском народном позоришту. У новосадској предста-
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ви чију режију потписује Јован Путник, сликар је извео 
сценографију и дао колористичка решења костима.

Била су то креативна, смела ликовна решења, 
супростављена сценографском и костимографском 
стандарду који се јавља током прве две деценије по-
сле Другог светског рата. Коњовићев ангажман дешава 
се у време када у новосадском театру ради Владимир 
Маренић, који поред рада у СНП-у предаје сценогра-
фију и позоришно сликарство у Школи за примењену 
уметност у Новом Саду. Задовољан што је у представи 
по Лоркином комаду успешно преточио своје плошно 
платно у просторни волумен, Коњовић се обратио Ма-
ренићу: “Хвала што сте ми омогућили да видим своје 

сликарство у димензијама о којима нисам могао ни 
сањати. Сада имамо Коњовића у великом формату.”

У вези са сликаревим радом у театру у Војводини 
треба поменути и свечану завесу сомборског позоришта, 
за коју је као предложак послужило Коњовићево дело 
Велико сунце, стрњиште (1981). Решења за завесе у те-
атрима, често су била поверавана славним сликарима 
чији се ауторитет није могао доводити у питање. Тако 
имамо примере свечане завесе Народног позоришта у 
Београду коју је радио сликар Стева Тодоровић, као и 
чувене завесе коју је за Хрватско народно казалиште у 
Загребу радио врсни уметник и Коњовићев професор 
на прашкој Академији, Влахо Буковац.

Из представе: Крвава свадба, Српско народно позориште (1954/55), фото: К. Ползовић
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1.

О везама Милана Коњовића и позоришта могуће је 
расправљати на више нивоа. Глумачка обележја 
његове личности (миметичко деловање, поигра-

вање говором, могућност преображавања, гестуалност) 
избијају посвуда: из најнепосреднијег бављења позо-
ришном уметношћу у својству сценографа, из факата 
његовог свакидашњег живота, коментара свакодневице, 
појава и сусрета са уметницима, његових јавних насту-
па. Појмовником представљачке (глумачке) уметности 
често је тумачена и анализирана Коњовићева ствара-
лачка личност. Термини драма и позориште, метајезик 
позоришта, бивали су у појединим написима алат, ин-
струмент анализе. Тако Милан Кашанин, на пример, 
истиче да “његово сликарство има нечег драматског у 
себи, и истински проосећаног, и у оку и у души”.

2.

Сећајући се детињства, Милан Коњовић описује 
детаљ како су се његов брат, деца из суседства и он, иг-
рали позоришта у дворишту њихове старе куће у Цркве-

ној улици. Њему је, исповедао се доцније психијатру у 
Бечу и ученику Сигмунда Фројда, допала мала улога, 
али и њу није добро “простудирао”. Његов брат је био 
неупоредиво сценски ефектнији, а Милану је дата само 
једна реплика: “А сад идемо нашим кућама”. Ту игру 
је, запажа велики сликар, посматрао Лаза Костић са 
балкона и смешкао се. У овом детаљу читљиве су две 
црте његовог карактера: најочитије је изражена креа-
тивност, потреба за игром и глума – мимезис, подра-
жавање. Истовремено, овај детаљ указује на зачетак 
агоналности, као обележја глумачке уметности, која 
ће током формирања личности бити све доминантнија. 
Неоствареност, неуспех у позоришној игри, а нарочи-
то у светлу чињенице да је његов рођени брат био ус-
пешнији као глумац у тој дечјој игри, несвесно нагони 
Милана Коњовића да у свом зрелом стваралачком добу 
не да ником испред себе, да се свом снагом наметне 
као неприкосновен. Осмотри ли се да се тај комешај 
у души премладог Коњовића одиграва пред очима ве-
ликог песника, добијамо целовиту слику једног ком-
плексног карактера: личност стваралачку опхрвану 
жељом за признањима јавности.

Пише > Миливоје Млађеновић 

Центар Сомбора је тамо 
где сам ја
Фрагменти О Милану Коњовићу и позоришту
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3.

Та Коњовићева специфична “глума” неће га напу-
стити током целог живота. Пажљивим читањем студије 
Лазара Трифуновића Стварност и мит у сликарству 
Милана Коњовића (Галерија “Милан Коњовић”, Сомбор 
1978, 1990) могла би се заокупљеност овом делатно-
шћу схватити као нуклеус будуће митске формације 
Маестра Коњовића. Трифуновић временски лоцира 
постање тог мита: “И тако је после 1958. Коњовић по-
стао званични сликар земље, завичаја, кукуруза, жи-
та, ритова, бачких села и пијаних улица. Мит је почео 
да се развија и шири, да му се додају нови симболи и 
значења, да се од њега, сликара побуне, ствара полубо-
жанство окићено класјем жита и клиповима кукуруза 
о чије су се слике и изложбе људи просто отимали.” 
Трифуновић у свом дискурсу о Коњовићу најдирект-
није говори позоришним метајезиком: “Коњовић је 
прихватио ту улогу и играо је с променљивом срећом 
– некад одлично, некад у фалш интонацији. Давао је 
потресне изјаве о свом завичају... и о томе како без 
њега никада не би био сликар..., сликао је пред публи-
ком... и радо се фотографисао за новине..., заузимао је 
угледне положаје у граду... добијао ордење..., људи су 
му ишли на ходочашће... Постао је велики човек ма-
лог града и малобројног народа, моћан човек. И шта 
је могао друго до да форсира ту легенду, да глуми ве-
лику страст свога времена, да и даље прича... о житу, 
равници и бачким пијанцима...”.

У неким својим интервјуима, Коњовић жустро 
демантује оне који истичу ту његову особину: “А ја 
никада нисам био глумац, нити глумио ‘велику страст 
свога времена’ као што ми неки приписују; једностав-
но сам био оно што јесам и говорио оно што мислим... 
кад сликам цедим сваку кап крви своје! И читаво своје 
биће уносим у слику”.

4.

И у париским данима Маестро истиче театар 
као вредност коју ставља изнад свакодневних, сит-

них задовољстава: “не кажем, идемо и у позориште и 
у оперу, али ретко”. У једном од многобројних Мае-
стрових исповести, оних за којима су жудели новина-
ри, Коњовић је говорио и о свечаној завеси Народног 
позоришта Сомбор. Монолог у драми Маестро (који 
није коришћен у позоришној изведби) парафраза је и 
сублимат Коњовићевог присећања тим поводом: “Мно-
го је било затезања и надвлачења око свечане завесе... 
не желим о томе да говорим... Види, ја сам решио да 
позоришту поклоним нову свечану завесу. Граду сам 
дао своје животно дело, своје слике, па је ред да дам и 
позоришту свечану завесу, је л‘ тако – јесте. Молим ле-
по. Та, не због себе, већ зато што мислим да је ред. Да 
мој знак буде овде. У нашем лепом позоришту. Осим 
тога, бога му, па ја сам и неки позоришни човек. (...) 
Радио сам овде сценографију, радио у Новом Саду са 
Батом Путником, радио у Прагу, кад сам био млад, 
за кума, Божу Ловрића. Па имао свој перформанс на 
Стеријином позорју... Нећете веровати, неки мисле да 
ја ту нешто шићарим! Ја сам сам дао неких тридесет 
милиона старих да се изради свечана завеса.”

5.

Сенка кризе стално је надвијена над професионал-
ним позориштима у Србији. А педесетих година про-
шлог века многа су позоришта расформирана. Таква је 
опасност претила и Народном позоришту у Сомбору. 
Не без поноса Милан Коњовић наглашава своју улогу у 
очувању континуитета позоришног професионализма у 
Сомбору: “Ја сам се борио за ово позориште.” Притом 
он означава узроке пропасти: “Дошли људи незналице, 
незналице које су биле на власти”, али и начин, метод 
захваљујући којем је таетар опстао: “Херцег и ја смо 
ишли да их убеђујемо, хтели да га угасе!” Где су то он 
и Херцег ишли – јасно је: у Комитет, али с нагласком 
да није члан Партије. Своју заинтересованост за по-
зориште Коњовић је потврдио и активним учешћем 
у руководећим телима Позоришта: 1956. године на 
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функцији председника Уметничког савета Народног 
позоришта у Сомбору.

6.

У Галерији “Милан Коњовић” забележени су и 
небројени Коњовићеви сусрети са уметницима, поли-
тичарима, људима из јавне сфере. Иако припадају об-
ласти анегдоталног, неки детаљи представљају битан 
потез за уверљив портрет великог сликара. У екерма-
новским белешкама Миленка Попића из прикрајка се 

запажа Коњовићево нарочито настојање да сусрети с 
глумцима и позоришним светом буди непосредни, не-
усиљени, да предочи своју заинтересованост и предста-
ви се као обавештен гледалац. “По отварању двадесет 
девете позоришне сезоне у Сомбору, премијером Ква-
дратура круга, управник Народног позоришта Никола 
Петровић Пеца довео је у посету Миру Траиловић, уп-
равницу Атељеа 212 и директорку Битефа (којој је то 
била друга посета Коњовићу), те Мухарема Первића, 
позоришног критичара. Често ти разговори у Галерији 

Милан Коњовић потписује свечану завесу 
сомборског Народног позоришта, Сомбор (1982)
Галерија „Милан Коњовић“, Сомбор
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личе на неку врсту мини-интервјуа у којем је пропи-
тивање обострано јер се обе стране, и интервјуисани 
и онај који интервјуише, постављају као суверени вла-
даоци тематског подручја разговора.

– Да ли свакодневно радите, питала је Маестра 
корпулентна и неупадљиво елегантна Мира.

– Не, ја нисам чиновник. Обично урадим педесет 
до шездесет слика годишње. Вермер је велики 
сликар а радио је седамнаест слика годишње. 
Почетак је јако тежак. После иде лакше.

– Да ли цените Шагала? Ја га врло ценим. Виде-
ла сам га у Паризу, и његову слику на плафону 
Париске Опере.

– Имам његову монографију, завршио је Мае-
стро.

Надовезујући се на Маестрово оптимистично пои-
мање уметности, Пеца је рекао да тако схвата и свој рад:

– Позориште је комад с хепиендом – у њему прав-
да увек тријумфује.

Коњовић поклања Мири каталог и она егзалтирано 
кличе: “Јао, то је фантастично”. У Књигу утисака запи-
сује: “Још једном задивљена пред делом г. Коњовића”.

Маестро се труди да на показану театралност уз-
врати театралношћу, да на досетљивост одговори ис-
том мером, као у овој причици:

У пролазу је навратио глумац и књижевник Ве-
лимир Веља Суботић и с уобичајеном благом театрал-
ношћу назвао:

– Добар вам дан, добри људи и срећне вам руке 
у раду.

Веља чита песму посвећену једној Сплићанки, а 
Коњовић га пита:

– Је ли то аутентичан доживљај?

– А јесу ли Три грације и Конављанка аутентичан 
доживљај, снашао се Веља...

Слично је интониран и разговор са глумцем Ивом 
Сердаром:

Коњовић га по обичају пита:

– Хоћете ли нешто попити?

– Да, попити, појести, одговори гост, овде у Сом-
бору то се чини и пева.

– Тешко је бити Сомборац. Маестро ће у одбра-
ну – Лакше је бити сом него борац.

Разговарајући о присутним женама као репре-
зентативним деловима Галерије, Коњовић их галант-
но уобличује:

– Оне стварају атмосферу. Оне су алкохол. Не 
мора се пити поред њих.

А Сердар додаје:

– Кућа без жене је као шума без птица.

У том погледу врло је карактеристичан сусрет са 
бившом глумицом сомборском, Надом Петричевић, 
који се десио1978. године:

Глумица прича о својој чудесној сањалачкој при-
роди, признајући да никад није себе тако откривала 
пред другим људима. “Признала је да се пред њеним 
одлукама увек испречи неки зид.” Коњовић јој поручује 
да “прескочи зид и дође сутрадан по слику!” Кад је 
отишла, Коњовић пије таблету за смирење. Признаје 
секретарици: “Ми мушкарци смо гвожђе, жене су маг-
нет. Због тога ће, ето, добити слику.”

Хроничар његовог живота истиче сликареву на-
клоност и поштовање према глумцима:

Славко Симић, у Народном позоришту Сомбор 
(22. 3. 1977) у част Коњовића, извео је монодраму Трен 
Антонија Исаковића. “Маестро је седео у својој поро-
дичној ложи, у црном оделу с краватом, како је врло 
ретко обучен. Постоје и примери присног дружења са 
глумцима чија је тековина сликарско дело. Тако је на-
стао портрет Јована Геца, првака Народног позоришта 
у Београду, насликан у Цавтату. Са Гецом се дружио, 
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заједно су летовали. “Водили смо дуге разговоре и ја 
сам му слику поклонио.”

Поштовање Маестра и драмских уметника је 
узајамног карактера. О томе сведочи и истицање, “ин-
вентарисање” Коњовићевих дела у власништву драм-
ских уметника које се помиње, као у случају Мије Алек-
сића, чак и у Књизи утисака која се води у Галерији 
“Милан Коњовић”: “Поносан сам што сам вас упознао 
и што се један део вас преселио у мој породични ку-
так.” На другом месту сазнајемо да Славко Симић по-
седује петнаест изванредних Коњовићевих слика које 
је добио јефтиније.

Приликом посете Галерији, Паоло Мађели, који 
је у то време радио у Сомбору, у Књигу утисака као 
дар уноси Квазимодове стихове: “Свако стоји сам на 
срцу / земље / прободен једним зраком сунца / и од-
мах је вече.”

Момо Капор и Боро Драшковић, усред зиме, ау-
тостопом, иду у поход сликару. “Дошли смо и рекли 
му како смо ишли пешке и мало камионима и он нам 
је показао све своје слике. Испратио нас је до врата. 
Боро га је упитао: “Опростите, где је овде центар Сом-
бора?” Коњовић је одговорио: “Центар Сомбор је та-
мо где сам ја!”

О поштовању глумаца и позоришних уметника 
уопште говори и чињеница да је на изложби Познате 
личности на делима Милана Коњовића (1992) било из-
ложено више цртежа и слика глумаца, редитеља (Свет-
лана Бојковић, Питер Богдановић и др.).

Занимљиво је и како се мноштво факата из сва-
кодневног, приватног живота Милана Коњовића испре-
плетало са чињеницама позоришног живота. Љубисав 

Андрић бележи крајње необичну згоду из Коњовиће-
вих прашких дана: “Један стари глумац, самотњак, 
увек обучен у црно, да ако умре нико с њим нема мно-
го посла, гледао ми је у длан и рекао: ‘Живећете дуго, 
бићете здрави и постаћете велики човек’”. И познан-
ство са будућом животном сапутницом, Емом Маштов-
ски, увезано је са доживљајем у позоришту. Пред крај 
Великог рата, говори Коњовић, “априла 1918. добио 
сам одсуство и дошао у Сомбор. Брат Петра Коњовића, 
музичара, позвао ме је у Праг, на прославу педесето-
годишњице Народног дивадла”. 

На крају крајева, Коњовић је био с позориштем и 
родбински повезан. Амблематски глумац сомборског 
позоришта Владимир Амиџић био је његов зет.

Миленко Попић лепо запажа и детаљ како Мае-
стро допушта да буде увучен у симпатичне провин-
цијске игре: “Док је у уобичајеној доколици седео с гл-
умцима у Позоришном клубу, најпознатији сомборски 
боем Џокеј опкладио се да ће за рунду пића довести 
чика Милана за сто” – дакле, он прихвата игру... ужива 
у њој, чека цео сат да газда Клуба донесе домаћу ра-
кију од куће”. За позоришни живот везана је чак једна 
пикантерија црнохроничног карактера: “Коњовићева 
слика Пролећна симфонија украдена је са зида пробне 
сале сомборског позоришта, но изгредник је брзо про-
нађен” (1979). Неодољиво хуморан је Коњовићев ко-
ментар том приликом: “И лопови знају шта је добро.”

(Аутор је писац драме Маестро, премијерно изве-
дене у Народном позоришту Сомбор, 17. марта 2017. 
у режији Милана Нешковића)
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Приредио > Милош Латиновић 

Јесењи фестивали у Србији

Фестивали као театарски  
пулс Србије

Ф естивали који су обележили почетак позориш-
не сезоне 2018/19. у Србији су рекапитулација 
претходне, па кроз њихов репертоар и селектор-

ски избор можемо анализирати успешност сезоне, као 
и домете појединих представа односно позоришта. У 
складу са тим доносимо информације о неколико зна-
чајних теaтарских манифестација у мањим срединама 
које обогаћују позоришни живот Србије. Без обзира 
што актуелност извештавања није централна тема ових 
уметничких догађања, чињеница је да су то светковине 
и позитивна културна збивања у Крагујевцу, Тополи, 
Зајечару, Вршцу и другим градовима у којима позо-
ришни живот пулсира и надокнађује, кроз овакве ма-
нифестације, недостатак престоничког континуитета 
премијерног дешавања. Ови фестивали занимљивих 
концепција, позитивних амбиција, различитих тех-
ничких и финансијских могућности, важни су за укуп-
ни театарски живот Србије. Током фестивалских дана 
градови-домаћини, понекад троми и инертни, постају 
престонице културе и у великом проценту подижу ин-

тересовање за театар и уметност уопште. Пуне сале, 
занимљиви сусрети, нове идеје, награде... домети су, 
резултати, значајке сваке фестивалске манифестације.

Због тога сам слободан устврдити да, у складу 
са друштвеним околностима које културу и театар 
константно гурају на маргину, континуитет и квали-
тет позоришног живота у Србији умногоме зависи од 
квалитетних представа, али и добро и истрајно орга-
низованих фестивала у градовима у унутрашњости. Те 
манифестације су тетарски пулс Србије.

феСтИВаЛ дУОдРаме у Тополи имао је ове јесени 
(септембар) своје пето издање и кроз селекцију Жељка 
Јовановића дефинисао је потентност опредељења те-
атара за мале форме. Селекцију су чиниле представе 
реномираних и етаблираних позоришних кућа –Југо-
словенско драмско позориште, УК “Вук Караџић” Бе-
оград, Народно позориште Сомбор, Крушевачко по-
зориште, те дела значајних иностраних драматичара 
попут Нила Лајбута (Судњи дан) или популарних до-
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маћих аутора, Милана Ралета Николића (Извињавамо 
се, много се извињавамо) и Мирјане Бобић Мојсиловић 
(Свлачење), уз учешће врсних глумаца попут Феђе Стоја-
новића, Јелице Сретеновић, Катарине Жутић, Владана 
Савића и других. 

Фестивал у Тополи, без обзира на концептуал-
но ограничење, очито није угрожен јер “мала форма” 
има свој континуитет у српском театру, те је релатив-
но једноставно конципирати селекцију овог фестива-
ла. То му гарантује дуговечност и, уз одређене орга-
низационо-финансијске предрадње и услове, Фестивал 
дуодраме могао би да постане респектабилна смотра 
позоришног стваралаштва.

Ове године најбоља је била представа Кабаре, ај-
де бре Крушевачког позоришта, режија Бранислав Не-
дић, док су глумачке награде понели Срђан Алексић и 
Ивана Јовановић из НП Сомбор.

ЈОакИм ИНтеРфеСт у Крагујевцу је фестивал са 
врло добрим концептом, без рестриктивних уметнич-
ких проблема, али нажалост са ограниченим буџетом 
и техничким условима, што умногоме отежава етабли-
рање ове манифестације на театарској мапи Србије на 
којој недостају фестивали у чијој селекцији би могле 
да се нађу представе из иностранства. Неспорно је да 
“у срцу” Србије треба да постоји интернационални те-
атарски фестивал и то је изузетна идеја, али она мора 
да буде потпомогнута врхунским условима. Ове го-
дине, под геслом “Театар, то је сада” у Крагујевцу су 
наступила позоришта из Русије, Сједињених Америч-
ких Држава, Словеније, Хрватске, Републике Српске 
и Србије, што је, сходно могућностима и тренутном 
“вредновању” Јоаким Интерфеста, у српској културној 
јавности значајно. Представа Гледалишча Копер Задње 
луне и сјајни југословенски и словеначки глумац Борис 
Каваца обележили су овај фестивал и добили три на-
граде (Душан Млакар за режију, Борис Каваца за улогу 
и представа у целини за визуелност), док је Устав Ре-
публике Хрватске театра “Керемпух” из Загреба добио 

награду за најбољу представу према мишљењу струч-
ног жирија. Награда публике припала је представи Са-
бирни центар Народног позоришта Републике Српске 
Бања Лука. Подела награда јасно указује на исказану 
проблематику јер представе ван региона, које стижу 
на интернационални фестивал, не могу да конкуришу 
квалитетом услед низа наведених ограничења. За ре-
левантан међународни фестивал организационо-фи-
нансијско-техничка ситуација мора да буде боља, јер 
то заслужују смотра уметности у важном администра-
тивном и културном средишту Србије и манифестација 
која је загазила у другу деценију трајања.

даНИ ЗОРаНа РадмИЛОВИћа одржани су 27. пут 
у његовом родном месту Зајечару. Фестивал има изу-
зетан и вишеструки значај јер, поред чувања успомене 
на великог уметника Зорана Радмиловића, сам град и 
регион Тимочке крајине током манифестације претва-
рају у центар културних збивања у Србији током друге 
половине октобра. Ове године, у девет фестивалских 
дана, у главном програму одигране су представе из 
Београда, Сарајева, Бања Луке и Софије, као и града 
домаћина Зајечара. 

Најбољи глумац овогодишњег фестивала је Бор-
ко Перић, глумац из Загреба. Жири у саставу др Ми-
рослав Радоњић, Небојша Брадић и Ненад Новаковић, 
ову одлуку донео је за његово хистрионско остварење 
(интелектуалца који личи на шекспировског кловна 
са шачицом људске прашине у руци, што забавља и 
објашњава, освешћује и прочишћава) у представи Устав 
Републике Хрватске. Награда “Крстомир Миловановић” 
за визуелни идентитет припала је представи Наши да-
ни Народног позоришта Републике Српске Бања Лука.

У Зајечару је ове године одржан и први Фестивал 
малих позоришних форми на којем је изведено шест 
представа – најбоља је била монодрама Исповест Ди-
митрија Карамазова у интерпретацији Небојше Дуга-
лића. Специјалну награду на новоустановљеној мани-



161 >

фестацији освојио је Владимир Цвејић за представу 
Бревровизија.

Зајечарски фестивал имао је и низ пратећих ма-
нифестација – изложбе, промоције, радионице – што 
даје посебан значај овој манифестацији, јер целодневни 
програм ангажује мноштво сарадника и публике. По-
себна атракција фестивала је наступ фолклорно-плесне 
трупе из кинеске провинције Ханан, која је наступи-
ла у част награђених уметника и затворила фестивал. 

ВРшачка ПОЗОРИшНа ЈеСеН ИЛИ феСтИВаЛ кЛа-
СИке још је један у низу важних фестивала, с јасним 
концепцијским опредељењем и пристојним контину-
итетом. Штета што овај фестивал није, као некада, у 
фокусу јавности јер и ове године имао је занимљив 
репертоар и низ пратећих манифестација које му дају 
оквир значајне, осмишљене и интересантне манифе-
стације у Србији. Интересантно је запазити да је и у 
Вршцу изведена представа Борислава Пекића Корешпо-
денција у продукцији Звездара театра (режија Горчин 
Стојановић), што је њено треће појављивање у главним 
програмима јесењих фестивала – после Крагујевца и 
Зајечара – па је то на неки начин квалификује као јед-
ну од најбољих у протеклој сезони. 

Награда за најбоље остварење на 26. међународ-
ној Вршачкој позоришној јесени припала је представи 
Аника и њена времена Српског народног позоришта и 
Бео арта Београд, насталој према приповеткама Иве 
Андрића у режији Ане Ђорђевић. Награду за најбољу 
режију добио је Кокан Младеновић за представу Кло-
шмерл Габријела Шеварлијеа Београдског драмског по-
зоришта. За најбољег глумца проглашен је Бранислав 
Лечић у улози Симеона Његована Лупуса, а најбоља 
глумица на фестивалу је Аница Добра за улогу Милице 
Његован у Корешподенцији. Признање “Томислав Пеј-
чић” за најбољег младог глумца добили су Сања Мар-
ковић за улогу Естер у представи Виктор или деца на 
власти Народног позоришта “Стерија” Вршац у режији 
Александра Швабића, као и Александар Јовановић за 
више улога у Клошмерлу. Жири сматра да су се издвоји-
ли даром и посебном енергијом, маштовито играјући 
своје улоге са комичним и гротескним елементима.

феСтИВаЛ ПОБедНИка феСтИВаЛа одржан је у бе-
оградској општини Раковица једанаести пут, што де-
финитивно значи да се и у Београду усталио фестивал 
домаћег професионалног театара. Назив фестивала 
сам по себи пледира да има једну ретроспективну и 
тријумфалистичку ноту, што није лоше, али није нео-
пходно, јер су примерна организација и интересовање 
публике гарант да ће овај фестивал трајати, под овим 
или неким другим геслом. Ваљало би појачати њего-
ву медијску видљивост, јер током трајања фестивала 
– октобар – у београдским позориштима доминирају 
премијере, те је стога тешко изборити се за неопходан 
и заслужен медијски простор. 

Најбоља представа на овом фестивалу је Зрења-
нин Народног позоришта “Тоша Јовановић” Зрења-
нин у режији Бориса Лијешевића, који је награђен и 
за најбољу режију. Глумачким признањима награђе-
ни су Тања Бошковић за улогу у представи Сузе су ОК 
и Љубомир Бандовић за глумачко остварење у Чорби 
од канаринца.
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Д а није било паузе током ратних година и рата 
у Босни, фестивал Малих и експерименталних 
сцена у Сарајеву данас би славио шездесет и неки 

рођендан. Овако, јесенас је одржано његово 58. издање 
које није променило назив, премда се одавно не бави 
афирмацијом ни малих, ни експерименталних сцена. 
Уосталом, МЕСС је недуго по оснивању пре стао да се 
занима за камерне истраживачке театарске форме, 
усмеравајући пажњу на позоришне територије које је 
заобилазила концепција Стеријиног позорја. А пошто 
је новосадски фестивал полагао ексклузивна права на 
представе настале по делима писаца народа и народ-
ности тадашње Југославије, сасвим је јасно зашто је 
МЕСС-у остало довољно креативног простора да обу-
хвати све најбоље театарске продукције без обзира на 
језик литерарних предложака или националност ауто-
ра. Но, концепт сарајевског фестивала обухватао је и 
представе чију основу нису чиниле драмске форме и 
писана или изговорена реч. Отуда је МЕСС убрзо сте-
као статус фестивала који окупља понајбоље југосло-

венске предстве, на којем су неретко копља укрштале 
продукције које је претходно афирмисало Стеријино 
позорје, али и оне које се, због пропозиција Позорја, 
нису појавиле у Новом Саду. Тада је то била занимљи-
ва “утакмица” између два фестивала; као и свако так-
мичење и она је имала своје навијаче: оне из сарајев-
ског табора и новосадске противнике. Нема сумње да 
су навијачи МЕСС-а ценили веће просторе сарајевске 
слободе, док су они други предност давали Позорју 
као окупљалишту националне, југословенске драм-
ске продукције.

МЕСС је поделио судбину ратом захваћене Бо сне 
и Херцеговине, те је принудно, срећом привремено, 
нестао с регионалне мапе позоришних фестивала; у 
мирнодопским условима обновила га је група младих 
сарајевских ентузијаста, али сада као интернационал-
ну манифестацију која надилази регионалне оквире. 
Од тада Сарајево походе и представе из тзв. озбиљног 
иностранства, продукције из Немачке, Француске, Ру-
сије, САД, Велике Британије, Аустрије... На тај начин 

Пише > Александар Милосављевић 

Извештај из Сарајева
О неколико представа са 58. МЕСС-а
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МЕСС је стекао и едукативну димензију за тамошњу 
младеж жељну театарске уметности. Убрзо је нови 
МЕСС, очувавши континуитет с предратним, стекао 
статус важног позоришног догађаја, значајног не са-
мо за Сарајево или БиХ него и за регион али и шире 
европске просторе. Ово је понајпре постигнуто квали-
тетом приказаних представа, озбиљним избором чла-
нова жирија и, посебно, пожртвованим ангажманом и 
ентузијазмом нових генерација месоваца. И заиста, да-
нас је свакоме ко памти стара издања овог фестивала, 
прва импресија при сусрету с новим МЕСС-ом, прису-
ство огромног броја изузетно младих – и гледалаца и 
организатора. Млади су заменили некадашњу публику 
коју су првенствено чинили представници сарајевске 
културне и политичке елите, дакле старији нараштаји. 
Млађарија данас опседа сарајевске театре у којима се 

приказују фестивалске представе, али и формалне и 
неформалне месовске клубове где се даноноћно од-
вијају дискусије о представама и дометима Фестивала.

Избор за 58. издање МЕСС-а начинио је селек-
торски тим: о понуди регионалне и европске продук-
ција одлучивали су Ненад Крешевљаковић, директор 
МЕСС-а, редитељи Дино Мустафић и Селма Спахић те 
продуцент Ђорђо Урсини Уршић, док је селектор босан-
скохерцеговачких представа био потисник ових редова.

Неке од представа приказаних на 58. МЕСС-у 
као да су припадале једном од токова овогодишњег 
Битефа; бавиле су се димензијом обешчовеченог са-
временог света и проблемима стварности маргинали-
зованих друштвених група над којима неолиберално 
друштво и држава лишена сваког осећаја друштвене 
одговорности спроводе терор непримерен елементар-



> 164

ним вредностима на којима се темељи либерална ев-
ропска традиција.

Такве су, рецимо, биле представе Отворени за 
све немачког театра DorkiPark у режији Аргентинке 
Констанце Макрас или Welcome коју је у независној 
босанскохерцеговачкој трупи Контакт режирао Нер-
мин Хамзагић. И док се немачка представа фокусира 
на дезавуисане представнике ромске популације, али и 
друге припаднике савременог европског друштва који 
се по разним основама не уклапају у необзнањене али 
и те како очекиване стандарде, сарајевска продукција 
у фино успостављеном лику констатује везе између ак-
туелне мигрантске кризе, с једне, и својевремене оп-
саде Сарајева, града из којег је пут белог света пошло 
много људи такође бежећи од ратног безнађа, с друге 
стране. Констанца Макрас је актерима своје предста-
ве омогућила да искажу разноврсне сценске таленте и 
демонстрирају вештине које их сврставају у врхунске 
уметнике, што је статус о којем могу само да сањају 
будући да су Роми, гојазни или особе с посебним по-
требама. Редитељка притом најчешће користи управо 
она општа места која су, на пример, у случају Рома, 
допринела стандардизацији предрасуда о народу који 
вечито лута и чији представници једино умеју да кра-
ду, играју и певају. Отуда се круг неспоразума који во-
де маргинализацији Рома затвара, јер су предрасуде у 
овој представи на известан начин потврђене.

С друге стране, Welcome, узбудљиво, дирљиво, 
каткад и потресно, поетским средствима актуелизују 
маргинализацију данашњих миграната у светлу не 
тако давних искустава самих Сарајлија. Представа се 
темељи на примени документаристичког поступка и 
дубоко зарања у најинтимније сфере свакодневице 
избеглица, откривајући њихову рањивост и жудњу за 
било каквом сигурношћу. Ничег, међутим, патетич-
ног у овој мултимедијалној представи нема, премда 
све време лавира на самој ивици патоса, а чињеница 
да је њена сцена олимпијски базен није израз екстра-
вагантности, јер је све што се у базену и око њега до-

гађа у сваком тренутку и драматуршки и редитељски 
и глумачки оправдано.

Мигрантском, избегличком причом бавила се и 
белгијско-холандска продукција Багдад у којој се су-
дарају судбине два човека рођена у граду чије је име у 
наслову представе. Обојицу је живот одвео из Багдада, 
но они се сада срећу у родном граду да би се показало 
да ратно разарање Ирака доживљавају дијаметрално 
супротно. Ирачанин, који би својим породичним по-
реклом требало да буде суштински везан за Багдад, 
рат доживљава као лукративну прилику за остварење 
личних интереса, док Европљанин, стицајем околно-
сти рођен у Ираку, најдубље проживљава трагедију ове 
земље. И овде је примењен документаристички или, 
прецизније, квазидокументаристички поступак, а у 
условима крајње сведене сцене ова прича ће, упркос 
великој распричаности актера, оставити дубок утисак 
на публику МЕСС-а.

Било је на 58. МЕСС-у и представа које реферишу 
на накарадну политичку димензију епохе у којој живи-
мо. Оне ће, такође на црти репертоарске концепције 
овогодишњег Битефа, указивати на обездуховљеност 
света који је остао без људи. У таквој групи су понајпре 
биле две представе које је режирао Андраш Урбан – 
Лептир Александра Радуновића и Краљевског позо-
ришта Зетски дом са Цетиња, те Бордел Балкан Јетона 
Незираја, настао у приштинском Театру Kombëtar. У 
оба случаја Урбан наставља прецизну уметничку ана-
лизу вероватно најболније тачке у којој се сламају сви 
покушаји увођења цивилизованих норми на просто-
рима Балкана, а она је одређена злоупотребом мита и 
перверзним уживањем у потхрањивању митске свести. 
У црногорској представи редитељ раслојава тамошњу 
актуелну друштвену стварност и, на трагу Радуновиће-
ве драме, показује да су трулеж и лицемерје на којима 
почива црногорска породица темељи друштва, док је 
приштинској публици понудио себи својствену жесто-
ко заоштрену слику наличја косовске свакодневице. 
За нас из Србије свакако је занимљиво што је та сли-
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ка сагледана из албанског угла, но још је интересант-
није што се ова слика заправо нимало не разликује од 
овдашње. И једна и друга засноване су на манипула-
цијама спроведеним подгревањем лажних митова и 
пласирањем фалсификованих информација, одржа-
вањем високих тензија. Но, понајпре им је заједнич-
ко то што се Урбанова редитељска поетика темељи на 
ефектном комбиновању сценско-музичких поступака 
који на позорници граде усијану атмосферу, и наново 
доказује да је у савременом театру, када га праве вр-
хунски мајстори, могуће рушити правила.

Политичком дискурсу на известан начин припада 
и представа Девета словеначког театра Via Negativa, 
но одредницу политичко у овом случају ваља разуме-
ти условно јер се редитељ Бојан Јаблановец није бавио 
дневнополитичком равни, него је сценски преиспити-
вао наличје тековина овог цивилизацијског поретка. А 
то је учинио проводећи гледаоце кроз моћну Бетове-
нову музику, од једног до другог става његове Девете 
симфоније. Прецизно кореографисаном игром глума-
ца и употребом свих потенцијала мултимедијалног 
театра (видео-пројекције, атрактивно сценско светло 

Из представе Welcome, трупа Контакт
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и, нарочито, потенциометар за појачавање звука), ре-
дитељ развија ову причу човека, иницијатора циви-
лизацијских тековина, те га препознајемо као немоћ-
ног роба властитих порива и сопствене природе који 
на концу поништавају и саму идеју цивилизованости.

Ипак, по мишљењу потписника ових редова – ма-
да не и чланова главног жирија Фестивала – најбоља 
представа 58. МЕСС-а је Macbeto италијанске трупе Те-
атроперсона коју је режирао Алесандро Сера. Драм-
ску причу славне Шекспирове трагедије Сера, на први 
поглед, развија на трагу познатог италијанског црта-
ног филма Ла линеа, дакле наглашено карикатурал-
но, духовито, динамично и уз много неартикулисаних 
звукова, пискутавих узвика и уздаха, али и на трагу 
најшире схваћене традиције Сардиније, одакле је ова 
театарска трупа. Енергија коју инсценација Шекспи-
ровог дела црпи из поменуте традиције подразумевала 
је крајњу сведеност амбијента, баш као и костима, што 
значи да је позорница махом била пуста, да су сцено-
графију чинили једноставни елементи, на пример ду-
гачки столови, понека столица, најпростији реквизи-
ти попут метли, рецимо, док су костими као пресли-
кани из италијанских неореалистичких филмова или 
филмованих сторија о коренима сицилијанске Коза 
ностре – беле кошуље закопчане до грла, једноставни 
црни сакои, прслуци и сведене, по правилу широке, 
црне женске сукње.

То ће, дакле, бити сценско-ликовни оквир ове 
приче у којој ће злокобне Шекспирове суђаје, које 
главним јунацима проричу судбину, постати доконе 
сеоске старице које се с много уживања и још више 
уживљавања мешају у животе својих суседа, где ће се 
шкотско племство претворити у локалне харамбаше 
које се окрутно боре за успон на хијерархијског лест-
вици свог села, док ће се драма о човеку којег амби-
ције воде у суноврат, што омогућава функционисање 
котовског Великог механизма историје, транспоновати 
у серију сеоских обрачуна. Па ипак, и овако промење-
на прича, покаткад сведена на стриповску једностав-

ност и усмерена у правцу локалног, и даље садржи све 
елементе које јој је даривао Шекспир; још увек је то 
прича о силама које мењају животне токове поједи-
наца и одређују им судбине. И даље је то сурово све-
дочанство о човеку који не може, не уме или не жели 
да се супротстави некима од основних елемената који 
дефинишу његов властити карактер. Но, локализација 
приче у овом случају не подразумева симплификацију, 
ни банализацију Шекспира, она није примењена само 
да би италијанској представи дала специфичан коло-
рит, него управо из тог локалног колорита извлачи не-
вероватну снагу која одређује специфичност сценског 
упризорења и прелива се у сферу значења представе.

Ову интерпретацију Шекспира сада препознаје-
мо као ванвремену, духовиту, аутентично позоришну 
игру, као уверљив, на моменте моћан сценски резултат 
заснован на примени сценских решења која дају још 
већу животност Шекспировој драми и померају ње-
ну актуелност из апстрактних простора у конкретан и 
препознатљив амбијент. Све што се на позорници буде 
дешавало у овој представи произлази из Шекспира и 
традиције и оскудице карактеристичне за амбијент и 
атмосферу Сардиније. Сада је то сиромашна стварност 
у којој борба за власт и друштвени престиж добијају 
егзистенцијалну димензију, но дубоко укорењену у при-
роду човека конкретног географског простора, дакле 
судбине обележене тек привидно наивним елементи-
ма као што су враџбине, сујеверје, локални обрачуни и 
слично. У таквом контексту метални столови истовре-
мено су и трпезаријски елемент али и тешка, гломазна 
врата која раздвајају различите светове, прашина која 
пада с неба је и дажд али и упозорење од богова, метла 
служи и као средство за чишћење но и као знак заумне 
интервенције вештица... А све то у исти мах функцио-
нише и забавно и на трагу је Шекспира.

На 58. МЕСС-у приказано је још представа, не-
ке су биле боље, неке мање добре, али свакако су ре-
презентовале многе од тенденција савременог европ-
ског театра.
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Пише > Оливера Милошевић 

Балкански Плуто у Епидаурусу

Е пидаурус је једно од најстаријих и највећих ан-
тичких позоришта. Познато је по својој акустици. 
Кажу да се и шапат изговорен на средини сцене 

може чути далеко у брду, до 51. реда. Овог лета, први 
пут у историји овог позоришта, представу је направио 
један српски редитељ. Никита Миливојевић режирао 
је мало познату Аристофанову комедију Плуто. Пред-
става је настала у копродукцији Грчког националног 
театра Атина и Народног позоришта Београд. Умет-
нички директор Грчког националног театра Статис 
Ливатинос објашњава како ова кућа сваке године за 
Епидаурус припреми три премијере по античким ко-
мадима. Уз Плута, овога лета радили су Аристофано-
ве Жабе и Софоклову Електру. Те представе играју се 
само неколико пута и тек једно лето; током године ни-
су на редовном репертоару. На питање како се то ис-
плати, одговара аргументом да ће представу Плуто у 
Епидаурусу, у три извођења, видети око 30.000 људи, 
што је много више од публике која током сезоне види 
било коју представу у њиховом позоришту у Атини.

Епидаурус је и један од најважнијих античких 
локалитета у Грчкој. Налази се у источном Пелопо-
незу. То је светилиште Аполоновог сина Асклепија, 
бога исцељења, који се према миту овде појављује у 
сновима и лечи све болести. Античко позориште је у 
Грчкој настало са драмом, када је требало омогући-

ти простор за деловање два глумца и хора а да се то о 
чему говоре види и, нарочито, чује. Сва античка по-
зоришта била су на отвореном, под ведрим небом за 
бројну публику, за десетак и више хиљада гледалаца. 
Зато је први услов за комуникацију представе са гле-
даоцима била акустичност. Гледаоци у Епидаурусу и 
сада, сваког лета, присуствују извођењима трагедија 
Есхила, Софокла и Еурипида, комедијама Аристофа-
на, и овде могу да искусе снагу гласова који их у тала-
сима обузимају снажном сугестијом.

Митска прича о акустици Епидауруса датира из 
старих времена. Занимљива је и мање позната истини-
та прича: сцена у Епидаурусу некада је била поставље-
на на око хиљаду огромних глинених ћупова који су 
били пуњени водом пре извођења представе. Тако се 
добијала јака, резонантна акустика. У зависности од 
броја гледалаца, вода је сипана до врха ћупова или 
мање, тако је звук на сцени контролисан као у неком 
савременом студију.

“Наше уређење назива се демократија јер снага 
није у рукама мањине но читавог народа. То значи да 
је свако једнак пред законом.” Тако је говорио Перик-
ле у 4. веку пре нове ере уводећи демократију у грч-
ко друштво. У таквој атмосфери античко позориште 
досеже свој врхунац. Грци су имали свест о тајанстве-
ној прошлости, несхватљивој будућности и човековој 
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грешности. Театар је био простор у коме су напетости 
живота биле представљене без суздржавања. Управо 
овде обред се трансформисао у катарзичну уметност.

О грчким драмама данас мислимо као о узви-
шеним књижевним делима која од редитеља захтевају 
дубоку интелектуалну анализу, а од глумаца несваки-
дашњу способност да јасно изражавају сложене исказе 

драмских писаца. Грци су веровали да у животу треба 
уживати, али им је била знана и сопствена рањивост 
која зависи од мрачних и непредвидивих сила. Траге-
дија је била нешто као отимање од смрти. У исто вре-
ме они су схватили да и смех може обузети и прочи-
стити публику. За њих ништа није било толико свето 
да се томе не би смејали.

Епидаурус
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Од 1954. године у Епидаурусу се одржава фести-
вал на којем се изводе старе грчке трагедије и коме-
дије, као својеврсна савремена посвета некадашњим 
свечаностима. Овде смо дошли због Аристофановог 
Плута у режији Никите Миливојевића. Аристофан је 
био оштар сатиричар који је у својим комедијама на-
падао све: политичаре, војнике, филозофе, песнике, 
свакога за кога би му се учинило да делује против ин-
тереса народа. Аристофан је озбиљно схватао поли-
тику. Рођен око 450. године п.н.е., био је младић када 
је на Пелопонезу избио грађански рат између Атине 
и Спарте који је дуго трајао. Комедиограф се супрот-
стављао том рату и ратоборним атинским државници-
ма. О себи је говорио да је песник који ризикује жи-
вот да би рекао истину. Занимљиво је да је у доба вој-
не хунте у Грчкој, седамдесетих година 20. века, Ари-
стофан био забрањиван. Умро је у раним шездесетим 
годинама. Оставио је тридесетак комада од којих је 
једанаест сачувано. Комедија се у време Аристофана 
бавила јавним пословима, критиковала је јавне дела-
тнике да би се кориговали. Позорница је била место 
за сагледавање проблема.

На дан премијере у рано поподне у Епидаурус је 
почела да стиже публика. До почетка представе око де-
сет хиљада гледалаца испунило је древно позориште. 
У публици су и министри културе двеју земаља као 
подршка првој грчко-српској позоришној копродук-
цији. На сцени звезде грчког глумишта, српски глумац 
Ненад Маричић и сјајан грчки дувачки оркестар, сви 
у костимима Марине Меденице. Аристофанова коме-
дија о богатству повод је за представу која из савреме-
ности разматра ову тему.

Миливојевић у овој представи Аристофана дово-
ди у наше време. Фокусира се на судбину малих бал-
канских земаља које су на маргинама просперитета и 
глобалне расподеле богатства. Настоји да повеже све 
ситуације које се на ту тему дешавају у савремености, 
економску кризу у Грчкој, али и то што се дешава у да-
нашњој Србији или у било којој другој земљи на Бал-

Никита Миливојевић
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кану. Јер, од времена Аристофана до данашњих дана, 
богатство је најмоћнији бог на планети.

Да ли је Плуто слеп или види, шта год да чини, 
данас то чини потпуно индиферентно: богати постају 
богатији, сиромашни сиромашнији. Плуто је у овој 
верзији окорели преварант који показује сва лица која 
богатство може имати. Узбудљива, духовита представа, 
изузетни глумци и музика и задовољна публика која је 
овацијама поздравила ово уметнички вредно остварење. 

Позориште је једно од најмоћнијих места где 
човек може да разуме себе, друге, свет у коме живи и 
своје место у том свету. Када се глумци и публика споје 
и заједно препусте колективном доживљају догађа се 
мистерија, несвакидашње искуство и заједништво. То 
је са сваком представом изведеном у Епидаурусу очиг-
ледно. А када глумци и публика напусте сцену, овде се 
чује шум хиљадугодишње тишине.

Публика у Епидаурусу
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У Санкт Петербургу, граду Пушкина и 
Достојевског, руске авангарде, са око 
70 позоришта и више од 300 музеја, 
седму годину заредом организован 
је Међународни културни форум 
који окупља око хиљаду учесника, 
уметника и стручњака који разматрају 
важна питања из свих области 
културе и уметности.

О сновна тема овогодишњег форума била је Култу-
ра као стратешки важна област друштвеног ра-
звоја. Колико је Руској држави важна ова област 

говори и чињеница да је Форум отворио председник 
Путин, али и податак да се у овој земљи за културу из 
буџета годишње издваја чак 4%. Санкт Петербург је у 
исто време био и домаћин Европске позоришне награ-
де, манифестације која није само свечаност уручења 

најзначајнијих признања у области ове уметности него 
и прилика да публика, стручњаци и новинари упознају 
награђене, начин њиховог рада и њихова дела.

Европска позоришна награда основана је 1986. 
као пилот-програм Европске комисије којом је та-
да председавао Жак Делор. Значајну подршку њеном 
оснивању дала је славна грчка министарка културе 
Мелина Меркури као покровитељка Прве доделе, та-
да културни посланик Европског парламента, и Жак 
Ланг, некадашњи министар културе Француске и акту-
елни председник Европске позоришне награде. Године 
2002. Европски парламент и Савет Европе препознаје 
Европску позоришну награду као организацију од ев-
ропског културног значаја.

Ланг је у овогодишњој поруци написао да нам 
је данас потребна дискусија о позоришту које уме да 
пробуди савест, врати нас у живот, извуче из апатије 
и нестабилности свакодневице у којој живимо. “Идеја 
о будућности Европе мора подразумевати и културу. 
Актуелност идеје политички уједињене Европе у пр-

Пише > Оливера Милошевић 
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вом реду значи нови раст и уједињење њеног разновр-
сног културног богатства. Свуда у Европи постоји бо-
гато културно наслеђе и талентовани људи и култура 
може напредовати само кроз јединство различитости.”

Европска позоришна награда додељује се иску-
сним ствараоцима и позоришним компанијама који 
значајно дориносе развоју позоришне уметности. На-
града је намењена укупном професионалном деловању 
и стваралачким резултатима у свим облицима и фор-
мама сценског изражавања. У исто време додељује се 
и Европска награда позоришне реалности, намењена 

ауторима који у позоришта доносе нове иницијативе 
и нове тенденције у свим облицима сценског израза.

Занимљиво је да лауреати морају присуствовати 
церемонији уручења награда. У случају неиспуњења 
овог услова губе право на новчани део награде (15.000 
евра, односно 12.000 евра) који равноправно деле сви 
добитници. Чланови жирија који одлучује о награда-
ма су позоришни критичари, руководиоци европских 
институција културе и директори позоришта. У жирију 
за доделу оових награда је и наш Иван Меденица. Жи-
рију помаже Савет у којем су водећи чланови партне-

Церемонија доделе награде Фокину, фото: Франко Бонфиљо
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ри организатора доделе награда, претходно награђе-
ни, представници европских позоришта и фестивала, 
критичари и новинари водећих европских медија.

Жири је 17. европску позоришну награду за жи-
вотно дело доделио руском редитељу Валерију Фокину 
за посвећеност, свестраност и еклектички приступ по-
зоришту. Фокин је рођен 28. фебруара 1946. у Москви, 
СССР, као Валерии Владимирович Фокин, уметнички 
је директор позоришта Александрински у Петербургу, 
председник Центра “Мејерхољд” у Москви и има че-
тири почасне руске државне награде.

Након што је 1968. дипломирао на позориштом 
Институту “Борис Шчукин”, Фокин почиње да режи-
ра у Московском позоришту “Современик” где ради 
15 година. Током седамдесетих и осамдесетих година 
прошлог века постао је значајно име у руском театру, 
а посебно су значајне његове режије Валентина и Ва-
лентине (1971) по драми коју је исте године написао 
Михаил Росхчин, те представе Инцидент са Пагинато-
ром и Двадесет минута са анђелом (1974). Осим тога, 
Фокин је радио као професор на ГИТИС универзите-
ту у Москви, те Високој позоришној школи у Кракову. 
Године 1985. преузима Московско позориште. Његова 
представа Говори! (1985) предвидела је распад СССР-а 
као предстојећу кризу у Русији. Буру је изазвало његово 
тумачење Идиота Достојевског у Иермоловом театру 
две године касније. Тада напушта Русију, једно време 
живи и ради у Пољској и Швајцарској. Постао је пред-
седник Комисије за Мејерхољдово креативно наслеђе 
(1988), основао је Мејерхољдов центар у Москви, који 
је постао руска државна институција.

Године 1994. у Москви је реализовао предста-
ву Хотелска соба у граду Н по роману Мртве душе Го-
гоља. Затим је 1995. добио признање критике за режију 
Метаморфоза инспирисаних истоименом Кафкином 
новелом у позоришту “Сатирикон” (видели смо је на 
Битефу). Режирао је и представе по делима Набокова, 
Вампилова, Розова. У његовом раду присутна је упо-
треба драматичне метафоре. Често се бави истинским 

догађајима или референцама које се тичу парадоксал-
них истина о времену у којем живимо. Режирао је и у 
Пољској, Мађарској, Немачкој, Финској, Грчкој, Швај-
царској, Јапану, Француској и САД.

Специјална Европска позоришна награда која, 
осим уметничког, подразумева и друштвени ангаж-
ман, припала је шпанској глумици и редитељки Нурији 
Есперт. Каријеру је започела са 12 година, као глуми-
ца прошла пут од класике (неколико пута играла Ме-
дејеу), преко Лорке до савремених аутора, режирала 

Валериј Владимирович Фокин
фото: Валериј Плотњиков
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је драмске и оперске представе. Питер Брук је Нурију 
упоређивао с водом у чаши која у исто време може да 
се претворити у лед, али и да прокључа; Брук каже: 
“Она је саткана од ваздуха и пламена”.

И Нурија Есперт је учествовала на Битефу – као 
оригинални тумач Лоркиних дела. Била је блиска прија-
тељица Мире Траиловић. Паралелно с уметничком 
каријером, друштвено је и политички ангажована: 
најпре у Шпанији, у борби са Франковом војном хун-
том, затим и у Европи, као бескомпромисни борац за 
људска права.

Осим ових, додељена је и Европска награда по-
зоришне реалности, поделило ју је равноправно шест 
уметника. Признање је намењено ауторима и трупа-
ма који у театар уносе савремену оригиналност. Жири 
је ове године одлукама указао на разноврсност сцен-
ских израза. Кореограф Сиди Лабри Ширкауи један је 
од добитника. Његова дела гледали смо и на Битефу 
и на Фестивалу игре. Творац је плесног театра у којем 

нема географских и стилских граница. Он уме да на-
прави спектакле пуне безграничне лепоте и великог 
емоционалног дејства. Његова дела језиком тела и кон-
цептуалним приступом плесу повезују Исток и Запад.

Трупа “Циркус Циркор” из Шведске награђена је 
за оригиналну везу позоришта са циркуским вештина-
ма. Искуство циркуса они повезују и са поп музиком 
коју уживо изводе, с уличним театром, видео хологра-
мима али и класичним драмским делима, као што је 
случај са специфичном верзијом Шекспировог дела 
Ромео и Јулија. Њихов позоришни приступ циркусу 
повезан је и с друштвеним ангажманом и специфич-
ном савременим циркуским коментаром актуелних 
проблема савременог света.

Француски редитељ Жилијен Госелин са својом 
трупом “Si Vous Pouriez Lecher Mon Coeur” прави 
представе које тумаче проблематичне аспекте савре-
меног света. Он на сцену враћа нови драмски театар, 
постављајући дела наших савременика – Фауста Пара-
видина, Хане Иленга или адаптације литературе Мише-
ла Уелбека, Дона де Лила, Роберта Болана. Критичари 
наводе да је то позориште нове генерације које актуел-
не проблеме представља обнављајући драмску форму.

Редитељ из Пољске Јан Клата иступа против са-
времених тумачења класика, обраћа се новој драма-
тургији, новим драмама које проширују позоришно 
пространство. Његово позориште тиче се проблема који 
потресају савремену Европу, па и проблеме у пољском 
друштву на прелазу из комунизма у либерални капита-
лизам. То је снажан театар, пун значења, а када је по-
требно, провокативан је у намери да пробуди успавани 
Запад и суочи га с разарајућим силама савремености.

Тиаго Родригеш, редитељ из Португала, делује 
са космополитске позиције, своје представе често по-
казује у процесу настанка. Таквим извођењима настоји 
да у представу увуче и публику. Без обзира на то да ли 
ради класична, дела савремених писаца или властите 
текстове, публика увек присуствује настанку његових 
представа; тако настаје живо позориште саздано од 

Нурија Есперт, фото: Серђо Пара
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заједничких искустава. Родригеш каже да га у театру 
занимају само проблеми који се тичу нас данас. Сце-
на је за њега простор где се заједно с публиком бави 
чињеницама наше савремености.

Швајцарски аутор Мило Рау ради представе саз-
дане од актуелних друштвених и политичких тема са-
временог света. Његова тема је и необјашњиво људ-
ско насиље, као у документарној представи Пет лаких 
комада у којој деца, вођена глумцем, играју потресну 
причу о манијаку који је у Белгији отео, злостављао и 
убио неколико девојчица. Рау својим представама по-
зива публику да размисли у каквом свету живимо. У 
раду користи своје значајно литерарно, новинарско, 
истраживачко и искуство у визуелним експеримен-
тима. Његову режију представе Саосећање. Историја 
митраљеза видели смо на 50. Битефу, а сазнајемо да 
ће бити и у селекцији предстојећег Фестивала, али и 
да Битеф преговара с њим да у Београду уради пред-
ставу с нашим глумцима.

На манифестацији доделе Европске позоришне 
награда ми из Србије можемо да схватимо предност 
коју имамо захваљујући Битефу: дела већине награђе-
них видели смо на нашем фестивалу, нека и много пре 
но што су њихови аутори награђени.

На сцени славног театра Александрински одр-
жана је свечана церемонија уручења награда. С ње је 
потпредседница руске владе Олга Голодец прогласила 
следећу годину у Русији годином позоришта. Европ-
ску позоришну награду редитељу Валерију Фокину 
уручио је славни руски редитељ Лев Додин, и сам до-
битник овог признања. У надахнутом говору Додин је 
истакао да је срећан што је ова награда поново стиг-
ла у Русију као признање руској позоришној школи. 
Поменуо је и да би, да су Станиславски, Вахтангов и 
Мејерхољд наши савременици, сигурно били добитни-
ци ове награде, али и да је срећан што ово признање 
показује да је руски театар део европског, као што је 
Русија део Европе. Фокин је, захваљујући, истакао да 
Европску позоришну награду прихвата као признање 
руској редитељској школи.

У подсећању на досадашње добитнике најзна-
чајнијих признања у свету позоришне уметности, у 
Александринском театру су, уз фотографије на вели-
ком платну, поменути и Биљана Србљановић, Јожеф 
Нађ, Битеф и Јован Ћирилов. Са сцене је послато и не-
колико важних политичких порука, па и оштра осу-
да и категоричан захтев за пуштање на слободу ру-
ског редитеља Кирила Серебреникова, једног од про-
шлогодишњих добитника награде “Позоришна ствар-
ност”, познатог и као гласног критичара Путиновог 
режима. И у децембру прошле године, кад је додела 
била у Риму, и у новембру ове године у Петербургу, он 
је био, и још увек је, у кућном притвору због, како се 
тврди, исфабриковане оптужнице за проневеру новца. 
У одбрану Серебреникова, са сцене Александринског 
театра, глас су подигла – и уживо и писмом – тројица 
овогодишњих лауреата, Мило Рау, Јан Клата и Тиаго 
Родригеш. Али и Лев Додин.

Лев Додин, фото: Виктор Васиљев
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Европска позоришна награда је више од пригодне 
уметничке прославе. Награђени су овде били активни 
и као учесници у представама, разговорима, демон-
страцијама рада пред бројним стручњацима и нови-
нарима из читавог света. Током манифестације ви-
дели смо 15 представа у пет импресивних позоришта 
Петербурга. У програму названом Повратак Шекспи-
ровог Хамлета Лева Додина и три представе Андреја 
Могучија, једног од претходних добитника Европске 
награде за позоришну реалност. У додатном програму 
видели смо италијанског глумца Тонија Сервиља који 
тумачи главну улогу у чувеном Сорентиновом филму 

Велика лепота. Представа Елвира Пиколо театра Мила-
но коју је режирао Сервиљо, у којој и игра, показује да 
он може бити и сушта супротност декадентног чикице 
из поменутог филма, те да је уистину велики глумац.

У свету оптерећеном економским и душтвеним 
проблемима, култура и уметност су простори који под-
разумевају дијалог, толеранцију и разумевање – порука 
је упућена са сцене позоришта Александрински на којој 
је на самом затварању изведена импресивна Фокино-
ва представа Маскарада. Била је то својеврсна рекон-
струкција представе коју је 1917. на овој сцени режи-
рао славни представник руске авангарде Мејерхољд.

Из представе Маскарада, фото: Каћа Кравцова
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“Ми смо народ! То носи код нас у устима и велико и 
мало. А шта је народ без народног живота, без 
народног поноса, без праве народне свести? 

Може ли се и помислити народност без народног језика, миш-
љења и осећања, без народног ношива и народни обичаја? 

 Све ово, што нам треба а што немамо, без чега нисмо 
народ, нисмо Србљи, нити ћемо то икада бити и постати, – то 
што нас на достојанство самосвести узвисити, што нас саме 
себи повратити, са прошлости и будућности измирити, јед-
ном речи, што нас од моралне смрти сачувати, може то је на-
родно позориште.”

(Јован Ђорђевић, Србско позориште у Н. Саду, “Србски 
дневник”, Нови Сад 27. XI 1860, бр. 95, уводник.)

 Јован Ђорђевић



179 >

К ада смо пре неког времена у часопису “Сцена” 
покренули тему о проблемима чувања архивске 
грађе о српском позоришту, као један од слико-

витих примера својеврсне конфузије која је почесто 
присутна у овој области, навели смо “случај” са до-
кументацијом о Српском народном позоришту. Ње-
но данашње чување у (најмање) четири институције 
и пређашња сељења грађе која нису увек спровођена 
под јасним критеријумима и по правилима струке, 
довела су истраживаче позоришне прошлости, па и 
архивисте у немале проблеме. Највеће потешкоће на-
стају при покушају лоцирања неких делова најстарије 
грађе, оне која се односи на ране године рада најста-
ријег српског професионалног и сталног театра. То је 
невесела ситуација и сама по себи, али пре свега ако 
се има у виду чињеница да је Јован Ђорђевић, вели-
ка и једна од најчаснијих личности наше театарске 
прошлости, уз све проблеме који су се јављали при-
ликом оснивања два прва национална театра, а Срп-
ског народног позоришта понајвише, и са којима се он 

у принципу углавном носио сам, изналазио времена 
да за све своје активности везане за “мезимче српско” 
остави писане трагове, респектабилне и за данашње, 
а камоли његово доба.

Илуструјмо то само једним примером, вредним 
сваког поштовања – у условима и више него честог 
мењања места боравка, у сталним путовањима са тру-
пом, без позоришне зграде и системске подршке, Јован 
Ђорђевић је водио дневник представа које је Српско 
народно позориште играло из дана у дан! У том њего-
вом дневнику није прескочена нити једна представа, 
а знамо и која је одложена или прекинута јер је пада-
ла киша! Како би та, респектабилна систематичност 
и свест о потреби остављања писаног трага о нечему 
толико важном као што је оснивање и рад првог про-
фесионалног и сталног националног театра била што 
упадљивија, наводимо само ово – од 16. јула 1861. до 
1. октобра 1868. одиграно је 1468 представа у 68 раз-
личитих места. Није лако ни за избројати, али има се 
одакле избројати, јер Ђорђевићу није било тешко да 

Пише > Исидора Поповић 

Трагом архивске грађе о 
Српском народном позоришту
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 Допис Ј. Ђорђевића Управном одбору СНП, 1865, ROMS, M.8043  Допис Ј. Ђорђевића Позоришном одбору ДСНП, 1864, ROMS, M.8034
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запише. Сваку представу, сваки датум и још и приход 
од представе. То је само један у низу примера, а архив-
ске грађе о Српском народном позоришту, о његовим 
раним и каснијим годинама, остало је јако, јако много. 

Где је сва та грађа? Да ли је сва доступна и си-
стематизована како би требала и како би морала да 
буде? То су већ друга питања... Одговори на њих по-
мало су збуњујући, понекад и разочаравајући. Поне-
кад и неправедни према честитом, смерном, вредном 
и посвећеном Јовану Ђорђевићу. И према Српском 
народном позоришту изнад свега...

Да подсетимо, мада о томе нисмо тако давно пи-
сали, али није згорег поновити још једном: највећи део 
грађе Друштва за Српско народно позориште испрва се 
налазио у Матици српској. У инвентарима данашњег 
Рукописног одељења Матице српске нажалост нема 
детаљнијих података о томе како је грађа доспела у 
Матицу. У напоменама о њеном пореклу стоји само 
забелешка – “из позоришног архива”. Део ове грађе из 
Матице српске 1929. године дат је на чување Државној 
архиви у Новом Саду (данашњем Архиву Војводине). 
Чува се у Матици српској Записник о тој примопре-
даји из 1929. године. Сигнатура му је М.8680. Велики 
би изазов за данашње архивисте био да установе кри-
теријуме по којима је та грађа раздељивана и шта је, 
и по ком основу и резону, припало Државној архиви 
у Новом Саду, а шта је остављено у Матици српској. 
Али, добро, друга времена су била... Грађа је, углав-
ном, тада први пут распарчана. Део који је припао да-
нашњем Архиву Војводине, срећом, више није диран 
и данас је део Фонда 35 “Друштво за Српско народно 
позориште” ове институције. Међутим, оно што је ос-
тало у Матици српској није “имало среће” да ту и ос-
тане. Недуго након оснивања Војвођанског музеја (да-
нас Музеј Војводине) 1947. године, основан је и Позо-
ришни одсек при овој установи (1951), те је тамо пре-
бачен још један део грађе Друштва за Српско народно 
позориште из Матице српске. Тек ту су критеријуми 
поделе нејасни. Записника о примопредаји нема – не 

постоји податак о томе где се он налази. И то су била 
друга времена... Оснивањем Позоришног музеја Војво-
дине 1982. грађа похрањена у Музеју Војводине опет је 
померена и пренета у ову специјализовану позоришну 
институцију. Све то време, природно, развија се и рас-
те и Архив Српског народног позоришта.

Ово својеврсно “путешествије” архивске грађе 
о Српском народном позоришту наведено је у овом 
тексту чисто ради илустрације колико важних траго-
ва из прошлости, честим померањима, прети да буде 
неповратно заметнуто. Стицајем оваквих околности 
десило се да ни један корпус грађе, ни у једној од ових 
институција, заправо није комплетан. Чак и када се мо-
же назрети какав-такав систем у принципима поделе, 
и поред добре воље, стручности и посвећености поје-
динаца, посао комплетирања ове грађе може бити и 
јесте врло заметан и неизвестан. Ако се њена локација 
не зна, архивска грађа готово као и да не постоји. Зато 
мало шта може да јој нашкоди као описана сељења и 
измештања, поготово ако се дешавају често и раде без 
стриктних критеријума. Толико архивској грађи могу 
да нашкоде још само ватра или вода. А можда ни оне...

У покушају да у овом броју барем мало доприне-
семо “сажимању” података о богатој и углавном сачу-
ваној, али расутој архивској грађи о Српском народ-
ном позоришту, одлучили смо да дамо опис све четири 
(главне) институције које је чувају. Нимало случајно, 
баш на измаку 2018. године, на 150-годишњицу отка-
ко је Српско народно позориште испратило свог “Фо-
тера”, честитог, смерног, посвећеног и вредног Јована 
Ђорђевића, у Београд да и тамо на ноге подигне друго 
позориште.  

аРхИВСка ГРађа О СРПСкОм НаРОдНОм 
ПОЗОРИштУ У матИЦИ СРПСкОЈ

Организовано чување и заштита архивалија у 
Матици српској, каква би се могла сматрати блиском 
савременим принципима архивске струке, отпочело је 
након Другог светског рата, када је архив почео да де-
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Јован Ђорђевић са трупом СНП‑а 1864. ROMS, LXI‑59

лује у оквиру Одсека за грађу и рукописе при Библио-
теци Матице српске, да би 1961. био потпуно издвојен 
под именом Рукописно одељење Матице српске. Тако 
функционише и данас. И поред ранијих сељења грађе 
у Матици је ипак остала значајна количина докумен-
тације, посебно оне везане за рани период рада Српс-
ког народног позоришта. Ова грађа обрађена је према 
свим захтевима архивске струке, а претежно се нала-

зи у Збирци рукописа и делимично у Збирци писама 
Рукописног одељења Матице српске. У Збирци руко-
писа налази се значајна и бројна скупина архивских 
списа Друштва за Српско народно позориште, нарочи-
то из периода самог оснивања, па до прве деценије 20. 
века. У питању су махом дописи Јована Ђорђевића уп-
равним органима Друштва који су у већини случајева 
толико детаљни и исцрпни да је кроз њих могуће ре-
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конструисати све околности у којима је трупа функ-
ционисала – од финансијских и других проблема, па 
све до међусобних трвења и личних анимозитета међу 
глумцима. Поред тога, нека из овог обиља прворазред-
них извора, овом приликом буде издвојен и оригинал-
ни Устав Српског народног позоришта са одобрењем 
Намесничког већа, затим дозвола за рад позоришта у 
Аустрији (из 1864), план за изградњу позоришне зграде 
у Новом Саду из 1868... Осим грађе значајне за истра-
живања почетака Српског народног позоришта, овај 
корпус садржи и документа од изразитог значаја када 
је у питању историја Народног позоришта у Београду, 
као што је, рецимо, концепт Закона о Народном позо-
ришту у Београду, писан руком Јована Ђорђевића или 
пак рукопис његовог говора приликом отварања зграде 
Народног позоришта. 

Збирка писама Рукописног одељења је други важан 
корпус када је у питању грађа која сведочи о историји 
и развоју Српског народног позоришта. У том корпу-
су поменимо најпре обимну преписку између Јована 
Ђорђевића и Антонија Хаџића, коју је још давних дана 
сабрао и приредио проф. др Божидар Ковачек.1) Ту је и 
обимна Ђорђевићева и Хаџићева преписка са другим 
личностима, али и писма глумаца Српског народног 

1) Др Божидар Ковачек (пр), Преписка између Јована Ђорђевића и 
Антонија Хаџића 1859–1895, Нови Сад, 1973.

позоришта у којима се могу пронаћи значајни осврти 
на питања репертоара и начина функционисања Срп-
ског народног позоришта, али и на међуљудске одно-
се унутар те театарске куће. Примера ради, издвајамо 
групу од 25 писама Пере Добриновића коју чува Руко-
писно одељење, где посебно ваља истаћи једно, упућено 
1892. Јовану Грчићу, у коме Добриновић даје податке 
о читавој знаменитој глумачкој породици Поповић.

Не треба посебно истицати чињеницу да је Ма-
тица српска имала немалог удела у оснивању Српског 
народног позоришта, а да се исте личности дуго пре-
плићу као водеће у обе институције. Стога је и у богатој 
Архиви саме Матице српске сачувана велика количина 
података релевантних и за историју Српског народног 
позоришта. Грађа из Архиве Матице српске досада је 
понајмање била предмет интересовања истраживача.

Треба напоменути и то да је квантитативно нај-
мања количина грађе релевантне за изучавање Срп ског 
народног позоришта заступљена у Збирци фотогра-
фија Рукописног одељења. Сви каталози Рукопи сног 
одељења су именски, а Збирка рукописа поседује и 
предметни каталог. Поред класичних, лисних катало-
га, Одељење однедавно располаже и комплетним елек-
тронским каталогом, што увелико олакшава истражи-
вање. Комплетна Збирка са више од 60.000 писама је 
дигитализована, а у догледно време биће дигитализо-
вана и Збирка са више од 20.000 рукописа.
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Ф онд се чува у Архиву Војводине, под бројем Ф.35 и 
класификован је као фонд од изузетног значаја.1)

Иницијативу за оснивање Српског народног по-
зоришта односно Друштва за Српско народно позо-
риште, покренула је Новосадска читаоница 16. (28) 
јула 1861. године, када је основана Позоришна трупа 
СНП. На седници Новосадске читаонице која је одр-
жана 22. 10. 1861, којој је председавао др Светозар 
Милетић, донет је проглас Позив за оснивање Србског 
народног позоришта у Новом Саду, који потписују: др 
Светозар Милетић, председатељ Читаонице новосадске; 
Јован Јовановић, секретар Читаонице; Стефан Брано-
вачки, председатељ Позоришног одбора и Јован Ђорђе-
вић, потпредседник Позоришног одбора. У прогласу се 
позива на оснивање Српског народног позоришта, као 
“једну од најпречих духовних потреба нашег време-
на”. Свој апел упућују великодостојницима, властели, 

1)  Архивски саветник

свештенству, племству, народној власти, црквеним и 
месним општинама, варошкој и сеоској власти, трго-
вачким друштвима, занатлијским зборовима, јавним 
институцијама и свим родољубима. Од именованих 
траже да дају прилоге за оснивање Српског народног 
позоришта, уједно најављују Оснивачку (Установља-
вајућу) скупштину, за празник Сретења 1862. године.

Установљавајућа (оснивачка) скупштина Срп ског 
народног позоришта одржана је на трећи дан Духова 
(29. и 30. маја 1862) у Новом Саду и њом је предсе-
давао др Светозар Милетић. За председника Фонда 
(начелник будућег) изабран је Стефан Брановачки, а 
за руковање приходима Српског народног позоришта 
(будући управитељ) Јован Ђорђевић. Тада је донета и 
одлука о конституисању Друштва за Српско народно 
позориште. Задатак Друштва био је да се стара о ства-
рању материјалних и других услова за рад Српског на-
родног позоришта, да располаже имовином Друштва, 
бира чланове Управног и Позоришног одбора и Еко-
номског одсека.

Пише > Ненад Предојевић1) 

Фонд “Друштво за Српско 
народно позориште Нови Сад”  
у Архиву Војводине
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Друштво за српско народно позориште активно 
је радило до почетка Првог светског рата, када настаје 
прекид у његовом раду, као и раду Српског народног 
позоришта. У новоствореној Краљевини Срба, Хрвата 
и Словенаца, Српско народно позориште отпочело је 
рад 25. 1. 1919. као и Друштво за Српско народно по-
зориште, које је у новим условима имало далеко мањи 
значај и утицај на рад Позоришне дружине СНП-а. 
Друштво је и даље управљало стеченом имовином 
(фондовима) Друштва и расписивало је конкурсе за 
награђивање оригиналних позоришних дела домаћих 
аутора и преводилаца страних драмских дела. 

Друштво за Српско народно позориште обустави-
ло је рад почетком Другог светског рата (април 1941). 
После тог датума постоји само један документ у Ф.35, 
датиран 7. 6. 1943. године, који се односи на рад овог 
друштва, у ствари је извештај о попису готовине на 
рачуну Друштва у коме се наводи да је велики део го-
товине нестао, и да ће бити покренут поступак против 
лица које је било задужено за вођење књига.

Сва остала документа настала у периоду 1945–
1954. која су пронађена у Ф.35, односе се на рад Срп-
ског народног позоришта и Народног позоришта у 
Суботици.

Позив на оснивање Српског народног позоришта у Новом Саду, Архив Војводине, Ф.35, 4 /1
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Нису сачувана документа о томе од кога је, и 
када, преузета грађа Друштва за Српско народно по-
зориште. Претпоставка обрађивача је да је докумен-
тација која се сада чува у депоима Архива Војводине 
преузета од Матице српске, јер на кошуљицама у који-
ма су смештена документа, и на самим документима, 
постоји печат Библиотеке Матице српске. Фонд је не-
комплетан јер по сазнањима обрађивача (Ненад Пре-
дојевић) део докумената још увек се налази у Руко-
писном одељењу Матице српске, Позоришном музеју 
Војводине, Војвођанском музеју и архиви Српског на-
родног позоришта.

Фонд је до сада у неколико наврата сређиван 
и обрађиван и сваки пут су стручни радници који су 
вршили накнадно сређивање и обраду, констатовали 
одређене пропусте и недоследности у поступку сређи-
вања и обраде. Посебно је интересантно да се након 
сваког новог сређивања или ревизије овог Фонда кон-
статовало да недостају поједина документа. Нажалост 
и последњи обрађивач који је радио ревизију и ком-
плетну аналитичку обраду констатовао је да одређени 
број докумената недостаје. Ово је утврдио на основу 
сачуваних кошуљица у којима су били документи, и 
на којима је исписан аналитички опис (кратак садржај 
документа), али документ није пронађен у кошуљици.

Документација Друштва за Српско народно позо-
риште настала у периоду 1861–1912, добрим делом је 
сачувана и односи се на записнике органа управљања 
и списе по деловодном протоколу. Документација из 
периода 1913–1941. сачувана је у мањем обиму. Књи-
ге евиденција о настанку и кретању докумената (дело-
водни протоколи и регистри) нису уопште сачуване, 
док су финансијске књиге сачуване у мањем обиму.

Приликом последње ревизије фонда и комплет-
не аналитичке обраде утврђено је да се у фонду чувају 
и документа која се не односе на рад Друштва за срп-
ско народно позориште и Позоришне трупе Српског 
народног позоришта, већ на делатност Ђорђа Нато-
шевића и Николе Ђ. Вукичевића који су били уредни-

ци “Школ ског листа” и инспектори српских школа. У 
овом фонду сачувана су и документа која припадају 
неким фондовима старије провенијенције који се чу-
вају у Архиву Војводине (жупаније, властелинство Би-
лет и други). Ова грађа издвојена је у посебну групу, као 
“Непозоришна преписка” и у будућем периоду требало 
би је реконструисати и убацити у одговарајући фонд. 

Након коначне ревизије и сређивања Фонда Ф.35, 
у периоду 2010–2016. урађена је комплетна аналитичка 
обрада докумената из Фонда и припрема за објављи-
вање. Урађено је 3115 аналитичких описа појединач-
них и збирних докумената и извршена припрема за 
објављивање четири свеске аналитичких инвентара, 
са кратким садржајем обрађених докумената и пра-
тећим регистрима (Именски, Предметно-тематски и 
Географски регистар). Припремљене су четири свеске 
за објављивање, од којих су до сада објављене две. Пр-
ва свеска објављена је 2010. у класичном (штампаном) 
облику, док је друга свеска објављена 2018. у електрон-
ској форми и снимљена на ЦД.

У првој свесци (кутије 4–6) објављени су анали-
тички описи докумената који се односе на записни-
ке Главне скупштине ДСНП (1861–1922) и записнике 
Управног одбора ДСНП (1862–1905). Као предакта и 
прилози уз записнике, појављују се документа о ста-
тусним променама (оснивање) и нормативна акта (Ус-
тав, правила, уредбе и упутства).

У другој свесци (кутије 7–8) објављени су ана-
литички описи докумената насталих радом Управног 
одбора ДСНП (1906–1927) и радом Позоришног одбо-
ра и Економског одсека (1869–1919), као и акта нее-
видентирана кроз деловодни протокол (1863–1919).

У трећој свесци (кутије 9–11) објављена су до-
кумента која се односе на преписку Јована Ђорђе-
вића док је био управитељ Позоришне дружине СНП 
(1861–1868), као и на период када је прешао у Београд 
и радио на оснивању и организовању рада Народног 
позоришта Београд (1868–1877). Поред преписке Јо-
вана Ђорђевића ту се налази и преписка која се односи 
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на активности Главне скупштине, управног одбора и 
Позоришног одбора, у вези са деловањем Позоришне 
дружине Српског народног позоришта (1862–1914): 
гостовања, репертоар и обезбеђивање финансијских 
средстава за рад Српског народног позоришта.

Четврта свеска аналитичких описа докумената 
(кутије 12–19) обликована је као завршна публикација 
у збирци у којој се објављују аналитички описи поје-
диначних и збирних докумената из овог фонда. У њој 
су сублимисани сви остали документи који се односе 
на рад Друштва, а грешком претходних обрађивача 
нису адекватно систематизовани и убачени у групу 
докумената која се налазе у претходно сређеним ку-
тијама. Разврставање ових докумената није урађено 
ни приликом последње ревизије, јер су документа до 
тада често навођена у радовима многих театролога 
који су писали о раду Српског народног позоришта, 
с назнаком у којој кутији се налазе. Овде су обрађена 
документа Економског одсека (1862–1916), акта Уп-
равног одбора ДСНП (1919–1924. и 1931–1932) и акта 

по деловодном протоколу (остала преписка) настала 
у периоду 1849–1943. 

У кутијама 17, 18 и 19. налазе се документа која 
прте рад других позоришта, примерци Листа “Позо-
риште”, позоришни плакати и афише. 

У кутији 20 чувају се документа о раду Ђорђа На-
тошевића и Николе Ђ. Вукичевића, која је класифико-
вана као “непозоришна преписка”.

У изради аналитичких описа (кратак садржај до-
кумента) аутор се трудио да сачува лексику, синтаксу 
и интерпункцију, особине и дух оновременог српског 
језика, укључујући и честе и препознатљиве опште 
скраћенице које се налазе у оригиналним документима.

Будућа пета свеска предвиђена је за документа 
која се односе на рад Друштва за Српско народно по-
зориште и активност Позоришне дружине СНП, која 
се чувају код других ималаца грађе и која се тренутно 
налазе у Рукописном одељењу Матице српске, Позо-
ришном музеју Војводине, Војвођанском музеју и ар-
хиви Српског народног позоришта. Овим би сређивање 
и обрада овог значајног фонда коначно били завршени.
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О светљавање прошлих театарских догађаја нуж-
но помаже објективнијем вредновању историје 
и традиције у данашњем времену, што је неопхо-

дан основ за истинско разумевање и тумачење савре-
меног (модерног) позоришта и драматургије, и битан 
предуслов у стварању стратешке и прогресивне визије 
развоја позоришне уметности. Позоришни музеј Војво-
дине, као релевантни чувар старина, незаобилазан је 
у том процесу. Из прикупљених чињеница на основу 
докумената различите провенијенције похрањених у 
Музеју, могућа је утемељена и објективна реконструк-
ција, сагледавање и вредновање појава, институција, 
личности и догађаја везаних за театар.

Позоришни музеј Војводине (даље и: ПМВ) бави 
се укупним позоришним животом Покрајине и спе-
цифичностима њене вишенационалне средине. Пре 
свега, његовим професионалним и уметничким сег-
ментом, али и аматерским стваралаштвом, школским 
позориштем, фестивалима и смотрама и осталим по-
зоришним добрима. Занима га и сегмент науке о по-

зоришту – од театрологије и историје до социологије 
и психологије; затим педагошки сегмент, школовање 
позоришника – уметничко или научно, али и остале 
позоришне институције, организације, манифестације 
и све оно што театар чини комплексном друштвеном 
појавом.

Позоришна култура и традиција на тлу данашње 
Војводине веома је дуга и изузетно богата, и специ-
фична, те се Војводина назива и колевком позоришта 
словенског југа. У стварању те традиције учествовале 
су све етничке заједнице које настањују Покрајину. Да 
би се та културна баштина сачувала и адекватно кори-
стила, установљен је Позоришни музеј Војводине. Он 
је основан 6. маја 1982, али се његови почеци везују 
још за Позоришни одсек Музеја Војводине, који је као 
самостална јединица оформљен 1951. 

Музеј је, због двојаког карактера свога рада (бави 
се и историјом позоришта и постигнућима савременог 
позоришта), јединствена институција културе на тери-
торији Војводине, са изразито стручном тематиком ис-

Пише > Зоран Максимовић 

Баштина Позоришног музеја 
Војводине која сведочи 
историју и уметност 
Српског народног позоришта
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траживања и деловања. Заправо, његова специфичност 
огледа се у двојаком основном задатку – у томе што за 
основну делатност има, као и сви музеји, систематско 
евидентирање, истраживање, прикупљање, заштиту, 
чување, обрађивање, проучавање, излагање и презен-
товање музејског материјала, али и да сабира податке 
о текућој позоришној стварности и тиме створи усло-
ве за проучавање савремене театарске праксе; анали-
тичким радовима и информативним материјалима 
доприноси систематском и континуираном праћењу 
и изучавању проблема и појава у позоришној умет-
ности и култури. Крајем 2003. заживео је капитални 
научноистраживачки пројекат из историје позоришта 
Позоришна култура на тлу Војводине (у оквиру којег 
данас дела 18 редакција). 

Поред основних, у складу са законским задаци-
ма и обавезама, Музеј континуирано обавља и следеће 

послове: припрема публикације о позоришној уметности 
и објављује монографије о позоришним ствараоцима 
и позоришним институцијама, као и књиге о теорији 
драме у својим едицијама: Позоришна култура на тлу 
Војводине, Ризница, Теорија драмских уметности, По-
себна издања, Ловоров венац, Естетика театра за децу, 
Великани театра и Позоришни портрети; издаје и пе-
риодичне публикације (документациону публикацију 
“Алманах позоришта Војводине” и Часопис за луткар-
ску уметност “Нити”, а нешто раније и “Војвођанску 
сцену”); организује изложбе, научно-стручне скупове, 
манифестације, трибине и разговоре о актуелним тема-
ма, догађајима и личностима. Библиотечку активност 
усмерава на увећавање и употпуњавање специјализова-
не музејске библиотеке; представља новообјављене по-
зоришне публикације; сарађује с другим позоришним 
и институцијама културе... Увиђајући особености вре-

Зграда Дунђерсковог позоришта, разгледница, 1895. 
(ПМВ, инв. бр. 4111, I/220)
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мена пред нама, Музеј је последњих година покренуо 
процесе за дигитализацију својих збирки. Велику пажњу 
Музеј посвећује и популарисању сценских умености.

мУЗеЈСка ГРађа

Како је Позоришни музеј Војводине специфичан 
музеј, односно бави се једном делатношћу – позори-
шном, фонд Музеја јединствен је и води се по nominus 
curens-у. Фонд је сакупљан и формиран као јединствена 
збирка још пре оснивања Музеја, тј. при Позори шном 
одсеку Музеја Војводине. Већи број предмета, по музе-
олошким стандардима, спада у музејску грађу од изу-
зетног значаја. У фонду ПМВ-а похрањено је више од 
80.000 предмета (манускрипти драмских дела, плакати, 

програми, преписка, уметничка дела, костими, позо-
ришне лутке, реквизита, макете, сценографске и кос-
тимографске скице, мемоарска грађа, лични предмети 
еминентних позоришних стваралаца, фотографије...). 
Фонд је, подељен на збирке, на располагању не само те-
атролозима и историчарима позоришта него и другим 
проучаваоцима културе народа и националних зајед-
ница Војводине. У највећој мери, музејски предмети 
настали до Другог светског рата, односе се на СНП и 
појединце везане за његов рад. Гледано у целини, око 
60% музејског фонда чине музеалије и архивалије које 
су настале делањем СНП-а. 

Фонд Позоришног музеја Војводине чине сле-
деће збирке:

Макета изгорелог Дунђерсковог позоришта, рад 
Ђорђа Табаковића (израдио Шандор Нађ, виши кустос)
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дОкУмеНтИ

Фонд Музеја богат је разноврсним архивским 
материјалом, у чијем оквиру незаобилазно место по 
својој историјској и театролошкој вредности чине до-
кументи појединих уметника, позоришника и позо-
ришних институција.

Из најранијег периода нашег најстаријег профе-
сионалног театра – Српског народног позоришта – да-

тирају Устав Друштва за Српско народно позориште 
из 1863. године, записници с његових седница, уговори 
о ангажовању појединих глумаца, дневни извештаји, 
извештаји буџета СНП-a и редовни извештаји о пут-
ним трошковима трупе и појединаца. 

У периоду између два рата Музеј похрањује Ус-
тав ДСНП од 18. VIII 1929, Правила Друштва за Срп. 
Нар. Позориште (Нови Сад, 29. VII 1929), поједине 
биографске и службене листове и уговоре о ангажма-
ну глумаца, молбе, изјаве и предлоге, записнике и го-
дишње извештаје Друштва за СНП, разна документа из 
делатности ДСНП и СНП-а, реферате Управном одбо-
ру Друштва за СНП које је подносио глумац и редитељ 
Александар Верешчагин. Музеј чува и парту са спи ском 
погинулих глумаца СНП-а 5. јуна 1941. у Смедереву, 
приликом експлозије. Похрањује и цео архивски фонд 
Народног позоришта Дунавске бановине (1936–1941) 
с већим бројем службених књига и евиденција. 

У периоду после Другог светског рата сачувани су 
важни документи из заоставштине Боривоја Ханауске, 
његови бројни уговори за режије представа у СНП-у 
(тада Војвођанско народно позориште), решења и мол-
бе. У оквиру легата Јурија Љвовича Ракитина чувају 
се његови дневници, документа и уговори о ангажма-
ну и сведочанства из Московског художественог теа-
тра, као и документи о службовању у Народном позо-
ришту Београд и Војвођанском односно СНП-у. Музеј 
у легату Стане Јатић, прве костимографкиње СНП-а, 
чува, поред костимографских скица, белешке и при-
ватне документе (сведочанство о држављанству, извод 
из матичне књиге, личну карту, пасош и др.).

маНУСкРИПтИ

Музеј у свом фонду похрањује и манускрипте, од 
којих су неки од изузетно великог значаја и непроцењи-
ве вредности. Рукописи наших знаменитих позориш-
ника – драмских писаца, редитеља, глумаца – важна 
су сведочанства и велики допринос изучавању драмске 
књижевности, књижевне и позоришне историографије. 

Устав Друштва за Српско народно позориште, 1863. 
(ПМВ, инв. бр. 3668)
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Музеј похрањује и акте у рукопису из друге половине 
19. века, који се односе на рад Друштва за Српско на-
родно позориште, као и Српског народног позоришта 
(записници са седница скупштина ДСНП, Управног и 
Надзорног одбора). Међу најзначајнијим манускрипти-
ма ваља издвојити збирку оригиналних драма у руко-
пису (као и других списа) Косте Трифковића, класика 
наше комедиографије из друге половине 19. века. Њу 
чине Избирачица, Љубавно писмо, Француско-пруски 
рат и друге. Ту су и преводи, прераде, преписи стра-
них драмских комада у рукопису књижевника Лазе 
Костића, Николе С. Ђурковића, првог управника Српс-
ког народног позоришта Јована Ђорђевића, документи 
у рукопису Антонија Хаџића, управника и редитеља, 

оснивача и уредника листа Позориште (1871), списи 
др Марка Малетина, Позоришно питање у Дунавској 
бановини и Позоришно питање у Дунавској бановини и 
Друштво за СНП, затим рукописне књиге Павла Јефти-
ћа Дневник позоришних представа у Војводини 1919/20 
–1960/61 (ПМВ, инв. бр. 7733) и Премијере и гостовања 
на позорници новосадских позоришта (1919–1961), 
азбучник у рукопису, (Библиотека ПМВ); Радослава 
Веснића: Грађа за историју СНП-а од 1919. до 1931. 
и Позоришта у Војводини од августа 1931. до априла 
1941; Урош Предић, Тумачење и опис дипломе ДСНП 
режијске студије Александра Верешчагина, глум ца и 
редитеља с великим доприносом нашем позоришном 
животу између два рата, мемоарска грађа из оставшти-

Страница из дневника редитеља Ј. Љ. Ракитина са 
скицом мизансцена за представу Вуци и овце А. Н. 
Островског, СНП, Нови Сад, (ПМВ, инв. бр. 11374)

Избирачица Косте Трифковића,
 драмски текст у рукопису, 1872. 

(ПМВ, инв. бр. 357)

Писмо глумца Станоја Душановића 
Позоришном одбору СНП‑a, 5. маја 1936.
 (ПМВ, инв. бр. 7020)
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не Јурија Љвовича Ракитина и Боривоја Ханауске, ис-
такнутих редитеља Српског народног позоришта, као и 
фактографско-мемоарске књиге Станоја Душановића, 
истакнутог глумца СНП-а и позоришног летописца, у 
којима је бележио биографије и писане портрете сва-
ког појединачног члана Српског народног позоришта: 
Ликови СНП (1861–1961), у рукопису, 60 укоричених 
томова биографија позоришних уметника, А – Ž (ПМВ 
инв. бр. 7601–7616), потом о догађајима везаним за 
рад СНП-а: Хроника I (1861–1941), рукописна књига 
(ПМВ инв. бр. 7599) и Хроника II (1861–1941), руко-
писна књига (ПМВ инв. бр. 7600).

кОРеСПОНдеНЦИЈа

У Музеју је похрањен велики број писама наших 
и страних позоришних уметника, драмских писаца, по-
зоришних посленика и заљубљеника у театар. 

Музеј поседује и раритетне примерке писама с 
почетка XX века и оне нешто новијег датума.

По старини писама и значају кореспондената, 
ваљало би поменути постојање неколико писама књи-
жевника Лазе Костића, глумаца Пере Добриновића и 
Станоја Душановића, Марка Малетина, управника по-
зоришта, писама из заоставштине Јурија Љвовича Раки-
тина и Боривоја Ханауске, редитељâ, затим кореспон-
денције из легата Луке Дотлића и оне из заоставштине 
Владе Поповића, културног и друштвеног посленика. 
Делање свих њих на пољу позоришне уметности везано 
је и за СНП. Најзначајније место заузимају кореспон-
денција из легата Луке Дотлића, заменика управника 
СНП-а и театролога, и оперског певача Владе Попо-
вића, директора Опере и Драме СНП-а, са бројним до-
маћим и иностраним ствараоцима.

ПЛакатИ

Најбројнији у збирци су плакати позоришних 
представа Српског народног позоришта. У ПМВ се чу-
ва велики број плаката који датирају из првих година 

његовог настанка. Најстарији плакат у збирци је писан 
руком, потиче из 1861. године. 

У Музеју се чувају раритетни плакати СНП-а који 
су штампани на свили. Из тог времена најкомплетнији 
су позоришни плакати НП Дунавске бановине из вре-
мена 1936–1944, затим плакати СНП-а (етатизованог 
Народног позоришта у Новом Саду и позоришне дру-

Плакaт Рикард Трећи В. Шекспира, СНП, 
Нови Сад, 1864. (ПМВ, инв. бр. 6884)
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жине Друштва за СНП) из 1919–1940, као и Новосад-
ско-Осијечког позоришта 1929–1934.

Позоришни музеј Војводине у својој збирци по-
седује и плакате оних уметника који су допринели да 

позоришни плакат постане и уметнички – Бранислав 
Добановачки, Ференц Барат, Ђерђ Борош, Радуле Бош-
ковић, Милан Јовановић Јофке, Иштван Кос, Виорел 
Флора, Ласло и Атила Капитањ, Викторија Кресанко...

Осим плаката војвођанских позоришта, Музеј чува 
и плакате представа које су извођене у позориштима 
широм Србије, као и плакате фестивала и позоришта 
из осталих република некадашње Југославије. Значајну 
збирку чине инострани плакати и плакати наших ама-
терских позоришта, а нарочито је богата збирка сло-
веначких плаката. 

  Легат Станоја Душановића садржи и укоричене 
плакате у пет томова, највише за представе СНП-а, али 
и других новосадских позоришта: Плакати 1919–40. 
(ПМВ, Збирка плаката између два светска рата, инв. 
бр. 6331–6335).

ПРОГРамСке књИжИЦе И афИше

Значајан су документ за проучавање позоришне 
уметности јер, осим свих учесника у представи, у мањој 
или већој мери садрже и текстове о аутору, редитељска 
образложења, историјат настанка изведеног дела и сл. 
У некадашњој Југославији програмске књижице почеле 
су да се објављују после Другог светског рата. Оне за-
узимају значајно место у грађи ПМВ-а. Музеј поседу-
је програмске књижице свих позоришта у Војводини, 
као и програме других театара наше земље, али и већег 
броја представа словеначких и хрватских позоришта.

Програмске књижице које се налазе у власништву 
Музеја су поклони појединих позоришта и поједина-
ца, а најбогатији је у том погледу Легат редитеља Воје 
Солдатовића.

Програми из различитих периода, различитих 
димензија и дизајна, својом разноврсношћу указују на 
оно што је у датом тренутку важно да се као информа-
ција о представи пружи гледаоцу.

Доказ важности комуникације с публиком су 
двојезични програми пореклом из позоришта нацио-

Плакат Сабља Краљевића Марка Ј. Ђорђевић, 
СНП, Нови Сад, 1873. (ПМВ, инв. бр. 1214)
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налних заједница, а Музеј чува материјал и за такву 
врсту истраживања. 

Афише су обимом и садржајем информација у 
многоме скромније од програмских књижица, а њи-
хов значај нарочито долази до изражаја када су је-
дино сведочанство о некој позоришној представи. У 
овој збирци су најзаступљеније програмске књижице 
и афише СНП-а.

фОтОГРафИЈе

У позоришној уметности фотографија представља 
један од најважнијих докумената и спада у примарну 
грађу Музеја. Како је у природи позоришне предста-
ве да спуштањем завесе и она нестаје, на фотографији 
(осим тонског и видео записа, који се користе тек од 
последњих деценија XX века) остаје овековечен моме-
нат њеног стварања и сценског трајања. Фотографије 
региструју грађанске догађаје позоришника, портрете, 
призоре из представа, фестивале...

Најстарије фотографије које се налазе у музеј-
ском фонду датирају из друге половине XIX века. Нај-
бројније су оне које сведоче o делању СНП-а. 

Од оснивања СНП-а 1861. до 1914. глумачке фо-
тографије су израђиване као портретне. Из првог пе-
риода у Музеју се налазе фотографије скоро свих глу-
маца који су обележили његов рад. Прва фотографија 
сцене из позоришне представе је Нарцис Брахфогла, на 
њој су Тинка и Андрија Лукић као Маркиза Епинејева 
и Гроф Стенвиљ. Најстарија фотографија позоришног 
ансамбла је из 1864, на којој су глумци Српског народ-
ног позоришта с управником Јованом Ђорђевићем. 

Посебна драгоценост су фотографије које се на-
лазе у рукописним књигама глумца Станоја Душано-
вића. Уз сваку биографију приложио је и по неколико 
фотографија. 

У оквиру ове збирке налазе се фотографије свих 
позоришних здања у Војводини, сценских простора и 
гледалишта, као и осталих простора у којима је СНП 

Димитрије Ружић, Краљ Лир, В. Шекспир, СНП, Нови Сад, 
око 1880. (Душановић, Ликови СНП-а, ПМВ, инв. бр. 7613)
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изводио представе на почетку рада, путујући по разним 
местима (кафане и сл.). 

Музеј је откупом фотографија из представа свих 
позоришта из Војводине (од фотографа Гаврила Грујића 
и Бранислава Лучића), као и поклонима, употпунио ову 
своју збирку.

СЦеНОГРафСке СкИЦе И макете

Сценографија се сврстава у примењене уметности, 
тако да сценографске скице могу бити вредна уметничка 

Владимир Маренић, Халелуја, Ђ. Лебовић, СНП, Нови Сад, 
1964. СНП, Нови Сад, (ПМВ, инв. бр. 12559)

Mилета Лесковац, Мера за меру, В. Шекспир, СНП, 
Нови Сад, 1998. (ПМВ, инв. бр. 22033)
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дела и понекад су рађене као уметничке слике, а по-
некад су то само кроки цртежи. Оне које се налазе у 
Музеју рађене су различитим техникама. 

Збирка сценографских скица и макета је једна 
од најмањих. Све скице и макете потичу из новије ис-
торије позоришта. До Првог светског рата наша два 
професионална позоришта куповала су сценографију 
и сценографске кулисе од европских позоришта, или 
су сама осликавала кулисе. У међуратном периоду 
помиње се неколико сценографа, најпознатији је Ми-
ленко Шербан. Једина његова сценографска скица у 
фонду Музеја је из представе Два туцета црвених ру-
жа Алда де Бенедетија (Народно позориште Дунавске 
бановине, 1937).

Збирка сценографских скица и макета настала је 
искључиво поклонима самих уметника. Тако се у Му-
зеју, између осталих, налазе сценографске скице Вла-

Мирјана Стојановић Маурич, Клеопатра, Б. Полидорис, 
СНП, Нови Сад, 1988. (ПМВ, инв. бр. 14735)

Стана Јатић, Покондирена тиква, Ј. С. Поповић, СНП, 
Нови Сад, 1958. (ПМВ, инв. бр. 10321)
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димира Маренића, сценографа СНП-а и позориштâ у 
Београду, Стевана Максимовића и Милете Лесковца, 
сценографâ СНП-а, Ђорђа Табаковића, архитекте и 
сценографа СНП-а, Владимира Спасића, сценографа 
Народног позоришта у Сомбору, скице и макете Влади-
мира Ребезова, сценографа Народног позоришта “То-
ша Јовановић” Зрењанин, као и Живојина Марковића, 
сценографа Народног позоришта “Стерија” Вршац.

кОСтИмИ И кОСтИмОГРафСке СкИЦе

У Mузеју се чувају скице костима неколико ауто-
ра који су својим радом допринели успеху изванред-
них представа одиграних на овим просторима (Стана 
Јатић, Мирјана Стојановић Маурич, Милена Јефтић 
Ничева Костић, Ерика Јанович, Анамарија Михајло-
вић и др.). Међу њима наилазимо на скице-ауторска 

Диплома Друштва за СНП додељена Милану А. Ћирићу, 
рад Уроша Предића, 1897. (ПМВ, инв. бр. 17)
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уметничка дела примењене уметности или које су на-
грађене на разним фестивалима одржаним у Војводи-
ни и шире. Већина скица урађена је у техникама тем-
пере, пастела и колажа.

Највећи број скица налази се у легату Стане Ја-
тић, прве сталне костимографкиње Српског народног 
позоришта, који броји преко 3.300 скица костима. (У 
том, једном од највећих легата у Музеју су и 250 ски-
ца народних ношњи, једна хаљина и двадесет фигура 
с мотивима из српских манастира). 

Музеј је од 2006. до 2012. обогатио своју збирку 
знатним бројем радова Мирјане Стојановић Маурич, 
Милене Јефтић Ничеве Костић (скице и костими) и 
Анамарије Михајловић. 

У Музеју се чува мањи број костима. Љубитељи 
позоришта радо поздрављају када се на некој излож-
би нађе костим из позоришне представе, а Позориш-
ни музеј Војводине покушава да задовољи ту потребу, 
па тако, у сарадњи с позориштима широм Војводине, 
повремено излаже костиме из њихових фундуса.

Ова заоставштина је од непроцењиве вредности 
за проучавање историје СНП-а.

УметНИчка ЗБИРка мУЗеЈa

Иако невелика, Збирка вредних уметничких пред-
мета садржи одређен број ванредно вредних и лепих 
примера слика, графика, цртежа и скулптура, понај-

Сребрни ловоров венац додељен Д. Васиљевићу, 
Нови Сад, 16. 3. 1922. (ПМВ, инв. бр. 10)

Фотографија у облику лепезе, израђена поводом отварања 
зграде Дунђерсковог позоришта и поклоњена управнику 
Антонију Хаџићу, 1895. (ПМВ, инв. бр. 3129 III/206)
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више остварења у домену примењене уметности (сце-
нографске и костимографске скице, макете, фигури-
не и слично).

Малу али значајну колекцију Музеја чине умет-
ничке слике. У власништву Музеја налазе се слике Уро-
ша Предића (портрети Пере Добриновића и Теодоре 
Арсеновић), Стевана Максимовића (портрет Драгоми-
ра Кранчевића) и портрети непознатих аутора (Јована 
Капдермота и Јоце Савића), као и портрет Шандора 
Хартига аутора Тибора Хартига. Сва ова дела рађена 
су у техници уље на платну, а једини рађен сувим па-
стелом је портрет Милана Ајваза, који је нацртао Ми-

ленко Шербан. Позоришни музеј чува и поклоњене 
слике Скарлет Баптисте Никитовић (из Индије), као и 
портрет Мире Бањац аутора Лазара Марковића. 

С највећим бројем уметнички осликаних сцено-
графских скица заступљени су Владимир Спасић (Еми-
гранти С. Мрожека, Родољупци Ј. Поповића Стерије, 
Откриће Д. Ћосића), Владимир Маренић (Сумњиво ли-
це Б. Нушића, Риголето Ђ. Вердија и Халелуја Ђ. Лебо-
вића), затим Стеван Максимовић (Продана невеста). 

У Музеју се чувају и многобројне костимогра-
фске скице (цртежи и колажи), које су често драгоце-
ни примери и уметничког, примењеног стваралаштва. 

Ту је и неколико макета сценографија из предста-
ва – поклони сценографâ Милете Лесковца, Владими-
ра Ребезова и других. Од вајарских дела у вла сништву 
Музеја треба споменути портрет Владе Поповића, гип-
сани одливак, рад Богдана Шупута, фигурине Косте 
Трифковића рађене у бронзи аутора Јована Солдато-
вића и фигурину Јована Поповића Стерије, рад Ми-
лице Рибникар, скулптуру Бранислава Нушића у при-
родној величини (жичана конструкција младих вајара 
Павла Живковића и Алана Жигића).

Спомен‑албум који су глумци СНП‑а поклонили 
управнику Антонију Хаџићу, 1882. (ПМВ, инв. бр. 3000)

Кутија за шминку глумца Димитрија Ружића 
(ПМВ, инв. бр. 22034)
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ПОЗОРИшНе ЛУтке

Ово је најмлађа збирка у ПМВ, али је импре-
сивна због естетског и документарног значаја њених 
предмета. Садржи позоришне лутке и скице лутака – 
уметничке и техничко-технолошке цртеже. Изложба 
Светови и јунаци – Призори са луткарских сцена Ср-
бије настала је као логична последица дугогодишњих 
активности Позоришног музеја Војводине које се огле-

дају у научном и стручном бављењу луткарством као 
и прикупљању грађе везане за ову уметност (отворена 
је јуна 2015. у Новом Саду, обишла је више позориш-
них центара наше земље и региона). У оквиру Музеја, 
као резултат поменутих активности, оформљена је и 
прва збирка позоришних лутака у Србији. 

Портрет Пере Добриновића – Урош Предић,
уље на платну, 1921. (ПМВ, инв. бр. 21)

Позориште, год. I, бр. 1, лист СНП‑a, Нови Сад, 1871. 
(ПМВ, инв. бр. 8108)
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ПОЗОРИшНа ОдЛИчЈа И ПРИЗНања

Мања збирка позоришних признања настајала је 
путем поклона самих уметника. Музеј поседује готово 
сва признања која се додељују у нашим позориштима 
и на фестивалима.

Део збирке на коју је Музеј поносан чине сре-
брни ловорови венци које је додељивало Друштво за 
СНП глумцима и другим позоришницима на прослави 
годишњице њиховог уметничког рада. Музеј поседује 
четрнаест ловорових венаца које су, између осталих, 
добили Лаза Костић, Драгиња и Димитрије Ружић, 
Андрија Лукић, Марта Тодосић, Даница и Коста Ва-
сиљевић. Из првог периода рада Српског народног по-
зоришта Музеј поседује две дипломе Друштва за Срп-
ско народно позориште, које је оно установило 1897. 
(рад Уроша Предића). Из тог најстаријег периода Музеј 
поседује још ордене Светог Саве III и V реда. 

Српско народно позориште од 1970. године, на 
свој дан, 28. март, одаје признање заслужним умет-
ницима и радницима златном, сребрном или бронза-
ном медаљом “Јован Ђорђевић”. Музеју су своје ме-
даље даровали Милош Хаџић, Влада Поповић и Зден-
ка Николић.

Музеј поседује већину награда с нашег најста-
ријег позоришног фестивала – Фестивала професио-
налних позоришта Војводине, некада Сусрета профе-
сионалних позоришта Војводине (награде за режију, 
представу у целини, глумачка остварења, сценогра-
фију, костим и музику). 

Награде с једног од наших најпрестижнијих фе-
стивала, Стеријиног позорја, Музеју су поклонили 
Милош Хаџић, Влада Поповић и Боривоје Ханауска.

Музеј поседује многа признања с различитих 
прослава, војвођанских фестивала и од непозоришних 
институција, која су даривана позоришним уметници-
ма: Плакету Хрватског народног казалишта, Плаке-
ту поводом стогодишњице постојања СНП-а, Повељу 
и плакету СНП-а, Плакету поводом отварања зграде 
СНП-а, Плакету и диплому Новосадског позоришта 

Молба СНП‑a Министарству у Будимпешти за давање 
позоришних представа у две жупаније, Нови Сад, 
25. маја 1900. (ПМВ, инв. бр. 105)
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Стана Јатић, Aида, Ђ. Верди, СНП, Нови Сад, 1969.
(ПМВ, инв. бр. 10571/1–36)
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– Újvidéki Színház, Плакету с крагујевачких сусрета 
“Јоаким Вујић”, дипломе и похвалнице Заједнице про-
фесионалних позоришта Војводине, Савеза драмских 
уметника Војводине, Савеза аматерских позоришних 
друштава Војводине и многе друге. 

Све своје награде и признања Музеју су завешта-
ле и глумица Јелица Бјели, оперска дива Зденка Ни-
колић и суфлерка Марија Маца Кљаић, све су биле 
чланице СНП-а. 

ЛИчНИ ПРедметИ

Будући да су глумци и њихови наследници Музеју 
поклањали углавном фотографије и критике, збирка 
личних предмета није велика. Ипак је неколико врло 
вредних и значајних личних предмета позоришних 
уметника власништво Музеја. Међу њима су најзначај-
нији: кутија за шминку Димитрија Ружића, спомен-ал-
бум који су глумци Српског народног позоришта 1882. 
поклонили управнику Антонију Хаџићу, шешир глумца 
Милана Ајваза, хаљина коју је Стана Јатић сашила и у 
којој је примила Октобарску награду Новог Сада 1971. 
године, порцеланска шоља за чај Јелице Бјели итд.

С обзиром на то да Музеј нема свој изложбени 
простор, неколико личних предмета уметника нала-
зи се у сталној поставци Музеја Војводине – вечерња 
торбица Милке Марковић, позоришни двоглед глуми-
це Софије Максимовић Вујић, рукавице и лепеза глу-
мице Тинке Лукић, стони прибор за писање Антонија 
Хаџића, дугогодишњег управника СНП...

Специфичност позоришне уметности покрајине 
Војводине саткана је од историјских неминовности и 
уметничких домета, али и од значајних људских и умет-
ничких судбина. Суштински, она се огледа у изграђе-
ном идентитету и сталном узлазном стваралачком/
уметничком процесу. Сведок те истине, несумњиво је 
институција Позоришни музеј Војводине.

Страница Ромеа и Јулије В. Шекспира у преводу и 
рукопису књижевника Лазе Костића (ПМВ, инв. бр. 294)
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А рхив Српског народног позоришта почео је да 
се формира даном оснивања Српског народног 
позоришта. Целокупна грађа везана је за рад по-

зоришта из године у годину се увећавала. Самим тим 
формирао се и Архив. Историјска грађа о раду нашег 
најстаријег позоришта разноврсна је будући да је и са-
ма позоришна уметност веома сложена. У позоришну 
грађу сврставају се: драмска дела у рукопису, преку-
цана драмска дела (предлошци представа), редитељске 
књиге, плакати и програми, фотографије, скице за де-
кор и костим, костими, макете, архивска документа, 
дела ликовних уметника везана за личности из театра, 
меморијални предмети, књиге, часописи, хемеротека 
и др. Ова грађа, као сведочанство о историји Српског 
народног позоришта, данас се чува у четири институ-
ције: у Архиву СНП је грађа од 1945. до данас, у По-
зоришном музеју Војводине је грађа од оснивања до 
краја Другог светског рата, у Архиву Војводине је грађа 
о Друштву за Српско народно позориште и нешто ма-
ло докумената из првих година рада СНП, а у Мати-

ци српској, у Рукописном одељењу, чувају се писма из 
првих година рада СНП. 

Када је 1872. велепоседник Лазар Дунђерски 
поклонио Српском народном позоришну зграду (на-
лазила се у дворишту данашњег Хотела “Војводина”) 
оно је дуги низ година имало своју сцену, самим тим 
је и грађа везана за рад овог театра складиштена у тој 
згради. Нажалост, у ноћи између 22. и 23. јануара 1928. 
избио је пожар и цела зграда је изгорела. Изгорела је 
комплетна документација, костими, декор и све што се 
налазило у згради. Како је Српско народно позориште 
у почетку практично било путујуће и имало своје одсе-
ке широм Војводине, тако је грађа везана за његов рад 
ипак остала сачувана. 

После Другог светског рата СНП је добило на ко-
ришћење зграду Дома културе (бивши Соколски дом, 
данас Позориште младих) у којој је био смештен и по-
зоришни Архив. Међутим, убрзо је, због недостатка 
простора, позориште било приморано да тражи адек-
ватније решење за смештај своје грађе. Почетком пе-

Пише > Милена Лесковац 

Архив Српског народног позоришта
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десетих година 20. века Српско народно позориште је 
целокупну грађу од 1861. до краја Другог светског ра-
та предало на чување Војвођанском музеју (данас Му-
зеј Војводине). Тако је у музеју формиран Позоришни 
одсек, да би 1981. на иницијативу угледних позоришних 
стваралаца основан Позоришни музеј Војводине и сва 
грађа из овог одсека прешла је у новоосновани музеј. 

Архив систематски прикупља, евидентира и об-
рађује материјал везан за уметнички рад Српског на-
родног позоришта. Ту се чувају сведочанства о раду 
(плакати, програми, макете, сценографске и кости-
мографске скице, фотографије, награде, прес-кли-
пинг) све три позоришне уметничке јединице: Драме, 
Опере, Балета, од Другог светског рата до данашњег 
дана, као и досијеи свих бивших и садашњих радни-
ка Позоришта. Рукописна дела и прекуцани драмски 
текстови по којима су извођене представе чувају се у 
позоришној Библиотеци.

Грађа у Архиву Српског народног позоришта није 
разврстана по музеолошким правилима. Она је развр-
стана по називу представе, тако да свака представа има 
своју фасциклу у којој се налази плакат, програмска 
књижица и фотографије из представе. Уколико су јед-
на драма, опера или балет играни два или више пута, 
сав материјал из свих представа, прописно обележен, 
налази се у истој фасцикли. Исечци из новина (кри-

тички прикази представа и разни други чланци о По-
зоришту и његовим члановима) чувају се одвојено и 
сортирани су по датумима. 

У Архиву се чувају и досијеи свих чланова СНП-а 
који више нису у радном односу. Досијеи активних 
чланова су у кадровској служби и кад неко оде у пен-
зију, или на било који начин напусти рад у Позоришту, 
његов досије премешта се у Архив. Ту се налазе раз-
ни уговори и решења о сваком појединачном члану. 

Главни проблем чувања грађе у Архиву је недоста-
так простора. Упркос великој згради Српског народног 
позоришта недостатак простора за Архив и Библиотеку 
је аларматан. Само једна просторија предвиђена је за 
архивски депо. Од усељења 1981. грађа се, природно, 
из године у годину увећава. Однедавно смо и ходник 
поред Архива претворили у простор за смешатај грађе, 
мада је то неадекватно према свим правилима струке. 
Постављена су врата на уласку у ходник и донето је ре-
шење да нико не може да улази у тај део позоришта ван 
радног времена. Највећи проблем представљају пла-
кати, бисте, уметничке слике и други предмети већих 

Јама, 1975, фото: Архив СНП

Избирачица, 1960, фото: Архив СНП
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формата. Како се у последњих неколико деценија по-
зоришни плакат развио и није више само обавештајног 
карактера него садржи и уметничку ноту, они су штам-
пани на све већим форматима и различитим материја-
лима, што је велики проблем за њихово складиштење. 
Годинама су плакати за једну представу штампани на 
два велика постера (чак и 2 x 1 метар) тако да у Архи-
ву нема могућности за њихово одлагање. За одлагање 
биста, уметничких слика, плакета и фигурина доби-
ли смо неадеквату просторију, удаљену од просторија 
Архива, у поткровљу зграде. Због ових проблема није 
могуће разврстати грађу по музеолошким правили-
ма: да се сваки предмет одложи у засебну коверту и 
да добије свој инвентарни број. Стављање сваке фото-
графије, програмске књижице или плаката у засебну 
коверту захтевало би још више простора. 

Велики проблем представљају и дигиталне фото-
гафије. Од када позориште користи дигиталну форму 
фотографија, оне се више не израђују на фото-папи-
ру, па се самим тим и не одлажу у Архив. Чување тди-
гиталних фотогафија већ се на самом почетку диги-
тализације показало нефункционалним. Фотографије 
су испрва чуване на разним дисковима, али како они 
нису поуздани и трајни, Српско народно позориште 
овај материјал сада чува на свом серверу. Међутим, 
сматрам да би из сваке представе требало на фото-па-
пиру израдити одређен број фотографија које би се 
чувале у Архиву Позоришта. Нажалост, за сада се то 
још увек не ради.  

У Архиву се не чувају костими, јер они припадају 
фундусу СНП и увек могу да се користе за неке будуће 
представе. Неки костими из најважнијих представа 
чувају се у засебној просторији у згради Позоришта. 

На основу грађе коју поседује, Архив је прире-
дио и многобројне изложбе везане за рад самог Позо-
ришта, али и за рад појединачних уметника. Те изложбе 
углавном су приређиване поводом одређених јубилеја. 

Преласком у нову зграду 1981, Архив је носио 
име Архив-музеј, што је неким каснијим систематиза-
цијама преправљено само у Архив. С обзиром на грађу 
коју чува, као и на начин рада, сигурно је да је прво-
битно име било адекватније и правилније. 

Целокупна грађа Архива Српског народног по-
зоришта је на располагању театролозима и историча-
рима позоришта, као и свим другим проучаваоцима. 
Архив пружа и стручну и научну помоћ сваком науч-
ном раднику, истраживачу и историчару Српског на-
родног позоришта.

Лабудово језеро, 1968, фото: Архив СНП
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[…]

У Београду, од кад је онде у пролеће 1865. Мандро-
вићева1) дружина била распуштена, није било ни-
какве друге позоришне дружине. Само су се по-

каткад јављали дилетанти ђаци и млађи чиновници. 
Али, разни пробисвети нису ниједне године изостаја-
ли. Ове 1867. године, појави се неки немачки дирек-
тор са својом дружином и одмах почне зуцати да исти 
господин намерава склопити и српску позоришну дру-
жину, па да тако упеца нешто за себе од оне државне 
субвенције коју је био намирисао. Он је већ израдио 
за себе и концесију од наше полиције на четири годи-
не, почео је већ давати у арени представе на српском 
и немачком језику и титулирао се у неком немачком 
алманаху као: “Director des Stadttheaters in Belgrad 
unter dem Protectorate des Stadtpräfekten”.2)

1) Адам Мандровић (1839–1912) глумац, редитељ, дугогодишњи уп-
равник ХНК у Загребу, истакнути преводилац. У београдском НП 
у које је дошао из Загреба задржао се до 1873. године. Пре тога је 
водио трупу Позоришног одбора која је због прекида субвенције 
1865. постала самосталана с њим на челу. У његовој дружини насту-
пали су многи глумци СНП-а и потоњи глумци НП. (прим. прир.)

2) Овде се мисли на позоришну дружину Карла Ремаја. (прим. прир.)

Овдашњим пријатељима народнога позоришта 
не беху по вољи ова ровења. Бојали су се да како не 
продре тај пробисвет са својим плановима, па да пу-
ца по свету грдна брука да је Немац Србима у Београ-
ду основао позориште. Томе је ваљало свим могућим 
средствима на пут стати.

Док сам се још у Темишвару бавио с дружином, 
добијем писмо из Београда од Јована Бошковића3), где 
ми јавља за та страховања и предлаже да доведем дру-
жину у Београд још оне јесени, шат да се она узмог-
не успешно борити против тих покушаја. За то сам и 
удешавао путовање дружине тако да из Модоша одмах 
пређемо у Београд.

Положај мој у почетку није био без тешкоћа. Нај-
више ми је сметало што се и у овај позоришни рад си-
лом утискивала политика. Београдске меродавне кру-
гове неповољно је дирнуло још од пролећа држање но-

3) Јован Бошковић (1834–1893), филолог, професор Велике школе 
у Београду, уредник Летописа Матице српске, секретар Српског 
ученог друштва и министар просвете. Био је један од покретача 
иницијативе за оснивање и оснивача Народног позоришта у Бео-
граду, члан и потпредседник Позоришног одбора. Током ратних 
1876–1878. кратко време и управник НП. Био је и члан Управног 
одбора СНП у Новом Саду.

Из сећања и пера Јована Ђорђевића

Како је пре век и по основано 
Народно позориште у Београду
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восадске “Заставе”, приликом предаје града Београда 
кнезу Михаилу, као и држање омладинске скупштине 
у Београду у лето исте године. Уз то је, заједно с дола-
ском дружине у Београд, у 74. броју новосадског “На-
претка” изишла злобна нотиција да су чланови ново-
садске позоришне дружине “понели велику количину 
брошура које светују ‘Србијанцима’ кога да бирају за 
председника народној скупштини”. Ја сам у бр. 120 
“Српских новина” одмах демантовао ту подлу клевету, 
која зацело није на то ишла да Народном позоришту у 
Београду пут поравна. 

*  *  *
За представе најмимо дворану у гостионици “Код 

српске круне” (садашњи Општински суд).4) Локал је 
био леп, али сувише мален и тескобан.

Кад сам се пријавио у двору ради аудијенције, до-
бијем одговор од кнежева секретара, покојног Јоксића5), 
да је кнез већ извештен о доласку позоришне дружине 
и да ће поручити кад хтедне доћи на коју представу.

За 19. септембар била су заказана два шаљива 
комада: Он није љубоморан6) и Пуковник од осамнаест 
година7). Тога дана буде поручено из двора да ће кнез 
доћи на представу.

Пре доласка кнежева стигнемо ја и управитељ 
вароши Београда8). У ходнику код главних степеница 

4) На месту данашње Библиотеке града Београда.

5) Димитрије М. Јоксић (1835–1890), секретар кнеза Михаила и кас-
није краља Милана, обављао низ важних државних функција, по-
највише везаних за Београд и двор. Био један од кључних људи у 
процесу подизања позоришне зграде НП у Београду, обезбеђивању 
новца за рад и доношења Закона о уређењу НП у Београду. Превео 
и посрбио више драма за потребе Народног позоришта.

6) Комад Александра Елца, у преводу Лазе Телечког. Играли су: Ди-
митрије Ружић, Милка Гргурова, Лаза Телечки и Ђорђе Пелеш.

7) Комад Жозефа Мелвила у преводу Лазе Телечког. Играли су: Дра-
гиња Ружић, Паја Маринковић, Никола Недељковић, Ђорђе Пелеш, 
Марко Станишић, Коста Хаџић, Стјепан Андријевић и Софија По-
повић.

8) Управитељ Београда био је Михаило Барловац (1822–1891), који 
је наредне године пензионисан.

и мало после спазимо кнеза, где се пење уз степени-
це с танким штапићем у руци. Поклонимо се обојица, 
управитељ ме представи кнезу и да ми очима знак да 
пођем напред, упоредо с кнезом.

“Колико се мислите бавити у Београду, господи-
не управитељу?” – запитаће кнез после мале почивке.

“Четири месеца, Ваша светлости!”
“То мора да се надате добром одзиву од публике 

кад сте се решили да тако дуго останете.”
“Ми ћемо се трудити да задовољимо публику и 

да заслужимо њен добар одзив.”
Утом дођемо до уласка у дворану. Кнез махну ла-

ко главом и уђе унутра, а ја одем на позорницу.
Израз лица кнежева, као и тон његова говора био 

је благ, али уједно и озбиљан, скоро хладан. Тако је ос-
тао неко време и у почетку представе.

Мало-помало почеше црте његова лица добија-
ти топлији израз. Он се поче изнајпре смешити, а за-
тим га видесмо да се неколико пута и слатко насмејао.

“Честитам, господине управитељу, ваши чланови 
играју изврсно”, рече ми кнез кад смо га при изласку 
из дворане дочекали и уз степенице до доле испратили.

Први корак испао је срећно. Кнез је отишао са 
представе пуно задовољан.

Сад нам је још требало наћи кога од интимнијих 
пријатеља кнежевих, али који ће уједно бити и позо-
ришту пријатељ и позоришну ствар и моћи и хтети за-
ступати код кнеза.

Таког смо пријатеља нашли у старом члану каса-
ције Моји Гавриловићу9), сад већ покојном “господину 
Моји”, као што су га обично звали.

Добри стари господин Моја долазио нам је на сва-
ку представу. Ја брзо нађем начин да се с њиме ближе 
познам. Он је становао у “старом зданију”, а редовно 
је ручавао с двојицом својих колега “Код Тиролца”, 

9) Мојсије Моја Гавриловић (1796–1891), правник, судија, државни 
саветник. Човек од највишег поверења кнеза Милоша и кнеза Ми-
хаила Обреновића. Обављао више високих судских функција. Свој 
иметак завештао је бројним хуманитарним друштвима.
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малој једној гостионици, ниже Митрополије. Онде и 
ја погодим за себе ручак, као четврти редовни гост за 
столом господина Моје.

Кнез је после оне прве посете у позоришту нас-
коро отишао на скупштину у Крагујевац, а по поврат-
ку отуда лежао је неколико дана у Смедереву од гу-
шобоље, а доцније и у Београду неко време слабо је из 

двора излазио. Господин Моја одлазио је сваки дан по-
сле подне кнезу на разговор, као стари пријатељ дома 
Обреновића. Том приликом доносио је кнезу рапорт о 
свакој нашој представи и кнез га је с интересом слушао 
и радо се извештавао о нашим стварима. Други дан за 
столом разбирао бих опет ја од господина Моје шта је 
пређашњега дана о нама у конаку говорено. 

Из свега сам с радошћу увидео да је кнез према 
позоришту врло добро расположен. Господин Моја 
није ни о томе пропустио известити кнеза како се не-
престано тужим на тескобан локал у ком се предста-
ве дају и како смо се пре неки дан због тога морали 

Кнез Михаило Обреновић

Из Закона о Народном позоришту у Београду, ROMS M.8030
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преселити у други локал, “Код енглеске краљице” у 
поп-Сушићевој кући.10)

Већ после неколико дана чуо сам од господина 
Моје како је дан пре говорио кнезу да не може бити 
све донде удесног локала, док се год будемо потуца-
ли из једног ћумеза у други, него би ваљало да имамо 
што пре зидан театар. “Кнез се на ово смешио, али ми 
ништа није одговорио” – дода господин Моја.

*
Наскоро после тога разговора с господином Мојом 

јави ми управитељ вароши да ће кнез у недељу, 5. но-
вембра, доћи на представу. Одмах наредим да се по-
нове две шаљиве игре: Шаран11) и Госпође и хусари12). 
Кнезу су оба ова комада већ била позната из рапората 
господин-Мојиних, а особито Госпође и хусари које су 
тек пре неколико дана (28. октобра) биле представље-
не. Кнез је у шали задиркивао господина Моју да ли 
му не долази у сну по који пут, да и њега (господина 
Моју) хоће да жене каквом младом девојком, као оно 
мајора у том Фредоовом комаду?

Тога дана (5. новембра) време је било ужасно 
ружно. Снег је вејао цео дан и одмах се топио. Била је 
брчкавица, да се човеку није милило ни из собе изићи. 
Али, позориште је ипак било дупком пуно чим се чуло 
да ће кнез, после седмонедељне паузе, тога вечера по 
други пут доћи у позориште.

На уласку капије у Сушићевој кући чекали смо 
кнежев долазак ја и управитељ вароши. Чим је сишао 
с каруца, одмах ће ме запитати:

10) Поп Сушић је наводно био један од свештеника Саборне цркве у 
Београду.

11) Комад Ј. Ј. Змаја. Играли су: Лаза Телечки/Димитрије Коларовић, 
Милева Рашић, Тодор Марковић, Драгиња Данкулова/ илка Гр-
гурова и Коста Хаџић.

12) Комад Александра Фредоа у преводу Лазе Телечког. Играли су: Ла-
за Телечки, Стјепан Андријевић, Паја Маринковић, Милош Цве-
тић, Драгиња Ружић, Милева Рашић, Љубица Коларовић, Софија 
Максимовић (Поповић Вујић), Марија Недељковић, Марија Брнић, 
Младен Бошњаковић и Коста Хаџић.

“Па, како сте задовољни с овим новим локалом, 
господине управитељу?”

“Мало је пространији од оног пређашњег, али још 
није сасвим удесан.”

“Сазидаћемо ми вама теат[a]р за себе, па ћете бити 
сасвим задовољни” – рече ми кнез и брзо уђе у дворану.

*  *  *
Чисто својим ушима нисам веровао. Хтедох одмах 

унаоколо на позорницу. Адвокат Јован Грујић, који је ту 
близу стајао, тихо ме запита: “Шта вам је рекао кнез?”

“Да ће сазидати театар”, одговорим му брзо и по-
летим на позорницу да обрадујем глумце.

Кад је представи био крај и кнез пошао из двора-
не, заори се громовито: “Живио!” из неколико стотина 
грла. За време представе цела је већ публика дознала 
за ту радосну вест.

*
Управитељ вароши, кад је други дан отишао кнезу, 

запита га да ли се може што у званичним новинама ја-
вити о синоћним кнежевим речима? “Нека се слободно 
јави и у званичним и у свима новинама”, био је кне-
жев одговор.

Сад сам већ с много већим поуздањем могао мо-
лити за аудијенцију код кнеза. Будем одмах пријављен 
и пред кнеза пуштен.

Пошто сам му захвалио на великодушном обећању 
које ће правити епоху у културном развитку нашега 
народа, одговориће кнез својим тихим, одмереним на-
чином, како је он још за прве своје владе био пријатељ 
позоришта и како ће се сад заузети да српска престо-
ница добије стално позориште. Београд се сад регули-
ше, зидање позоришта повући ће за собом и подизање 
других лепих зграда, те ће доћи време да Београд уис-
тини заслужи своје лепо име ‘Бели Град’ (кнежеве речи).

У току даљег разговора улучим прилику да при-
метим како оваке крупне речи као што је зидање по-
зоришта ишту већ саме собом доста времена, а кад 
још пођу обичним званичним путем, онда – “Имате 
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право” – уђе ми кнез у реч и пресече ми фразу с којом 
се већ бејах можда и мало незгодно захуктао – “има-
те право, онда се увек ради и спорије и скупље. О том 
би вам мој министар грађевина могао причати доста 
занимљивих ствари. Али, немајте бриге. Ја кад пре-
дузмем какву ствар, не мећем ја auf die lange Bank!” 
(Покојни кнез је у свој говор покашто уплетао немач-
ке и француске фразе, кад год би му оне маркантније 
изражавале његову мисао).

“Можда ће се коме учинити да је ово мало пре-
нагљено”, настави кнез после мале паузе. “Ми требамо 
много, требамо боље рећи све, а немамо скоро ништа. 
Ту је тешко пресудити шта је прече. Али држим да није 
погрешно ако се заузмемо за оно што је такорећи само 
собом постало и показало да има у себи живота. Ваши 
чланови представљају изврсно: то нису више дилетан-
ти и почетници. Штета би било да то што се тако лепо 
почело пође натраг или да пропадне. Ваља томе у по-
четку unter die Arme greifen”.

После сам на кнежеву жељу морао причати како 
је ова дружина постала и изложити му како је наша по-
зоришна ствар удешена, какви су управни позоришни 
органи у Новоме Саду и како је кад дружина путује. 
Кнез је све до најмањих ситница испитивао и с допа-
дањем је саслушао целу историју нашега позоришта, 
од Чанади па до Београда. Нарочито му се допала на-
ша организација.

При крају новембра имао сам другу аудијенцију 
код кнеза. Ту је такође био главни предмет разгово-
ра нова позоришна зграда. Кнез је изјавио жељу да се 
ново позориште зида близу Стамбол-капије (где је и 
сазидано) и питао ме би л’ добро било да доле буде и 
неколико дућана. “Доктор је” – вели – “томе противан 
(мислио је на доктора Пацека13)), а шта Ви мислите?”

13) Карл Пацек (1807–1876), лични лекар књаза Михаила и први шеф 
санитета у Србији. По народности је био Словак. Из Србије је био 
протеран 1842. са кнезом Михаилом, и неки историчари медици-
не тврде да се више није у њу враћао, иако из овог текста видимо 
другачије.

“Ваша светлости, на сваки начин било би удесније 
да не буде дућана. Они би много сметали.”

“Али би доносили сигуран приход”, одговори кнез. 
“Међутим, још ћемо промислити о томе.”

Кнез је мислио да ће добро бити да набавим пла-
нове од оних зиданих позоришта у којима је наша дру-
жина дотле представљала, а после да и ја од своје стра-
не приметим шта и како мислим да би најбоље било. 
Стога сам се одмах обратио својим пријатељима у Осе-
ку, Суботици, Бечкереку, Араду и Темишвару и замо-
лио их да ми пошљу планове својих позоришта, или 
бар најнужније податке о њима. Одговори су стигли од 
свију, које сам доктору Пацеку саопштио. 

*
Приближавало се већ и време одласка. На Нову 

годину 1868. – поклонио је кнез члановима дружине 
сто дуката и платио је сав путни трошак до Панчева 
(50 дуката).

Дан-два пре одласка дружине примио сам од уп-
равитеља двора седамдесет дуката за седам предста-
ва које је кнез посетио. Том приликом запита ме уп-
равитељ (по кнежеву налогу) какав бих поклон желео 
имати од кнеза за спомен? Одговорим му да ја носим 
одавде најлепши и најскупоценији поклон кнежев, а 
то су оне речи које ми је 5. новембра изговорио и које 
ће ми вазда бити најдражи спомен од њега, а да за се-
бе ништа више не тражим.

Опроштајну аудијенцију код кнеза имао сам у 
среду, 17. јануара. Том приликом рекао је кнез да ће 
настојати да позориште буде што пре готово, можда 
још до јесени. Кад сам од њега полазио, узме кнез са 
стола као неко писмо у куверти и преда ми с речима: 
“Ово ћете ваљда примити за спомен!” Поклоним се и 
пољубим га у руку. То беше његова слика са својеруч-
ним потписом. Управитељ му је зацело реферовао наш 
ономадашњи разговор и био сам врло радостан што 
ме је кнез разумео и поштедио ме од поклона који се 
обич ним “виртуозима” дају.
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Из Панчева смо се спремали за Осек. Дан пре 
него што ће дружина кренути из Панчева, пређем на 
локалној лађи у Београд и преко управитеља вароши 
замолим кнеза, пошто се сад на дуже време удаљујем 
од Београда, да ми одобри још једну аудијенцију, ако 
је могуће мало раније, како бих могао на подне стићи 
у Земун и онде дочекати дружину из Панчева. Кнез ми 
одобри аудијенцију у девет часова пре подне и прими 
ме у својој обичној соби одмах после доручка. Кнежев 
дочек и разговор био је срдачан. Обећао ми је да ће 
се план позоришне зграде, чим буде израђен, одмах 
послати за мном ма где ја био, па да своје примедбе 
на исти план овамо пошљем, пре него што се приступи 
самом зидању. Кад сам од њега пошао, ово су му би-
ле последње речи: “А кад позориште буде готово, мо-
жемо л’ на вас рачунати да нам дођете, па да и наше 
позориште удесите, као што сте ово ваше удесили?” 
Ја се поклоним.

То је био мој заиста последњи разговор с кнезом. 
Више га нисам видео. Отпутовао сам с дружином у 
Осек, а отуда у Вуковар. По наредби кнежевој пошље се 
за мном цео план позоришне зграде, израђен вештом 
руком покојног Александра Бугарског.14) План овај 

14) Александар Бугарски (1835–1891), архитекта. Студије архитекту-
ре завршио у Будимпешти. У Београду од 1867. године. Израдио 
је пројекат и руководио је радовима на изградњи зграде Народног 
позоришта. Од познатијих грађевина у Београду пројектовао је и 
зграду Старог двора, данас Скупштине Београда.

примио сам у Вуковару онај исти дан кад су у Бео-
граду смртне остатке кнежеве у гробницу спуштали!

*
Из Вуковара доведем дружину у Земун, уочи да-

на велике народне скупштине која је прогласила Ми-
лана Обреновића IV за кнеза Србије и изабрала три 
намесника кнежевског достојанства до пунолетства 
младога кнеза.

Усред опште забуне и жалости за губитком вла-
даоца, за чије су се име толике сјајне наде везивале, 
Намесништво није заборавило ни на мезимче кнеже-
вих брига, Народно позориште. Ствар позоришна само 
беше застала, али није престала.

Јулија 13. буде наименован нов Позоришни одбор 
од 16 чланова, коме за председника буде постављен 
Филип	Христић, за потпредседника Димитрије	Ма-
тић, а међу осталим члановима био сам и ја, што се 
сматрало за доказ да се води рачун о познатој вољи 
покојнога кнеза. 

Из Земуна одведем дружину у Руму, а отуда се 
вратим с њоме после двогодишњег одуства у Нови Сад. 
На Главној скупштини позоришној у септембру, захва-
лим се потпредседништву Позоришног одбора и на уп-
равитељству дружине позоришне и пређем 1. октобра у 
Београд, где будем наименован за управитеља београд-
ског позоришта, на основу закона од 17. октобра 1868, 
којим је установљено Народно позориште у Београду. 

[…]

“Н ови Сад је постао Атином српском кроз Матицу нашу, Гимназију нашу и позориште наше. 
Велики народи би се дичили и љубоморно чували своју тековину, тешком муком створе-
ну, а од таквог значаја... Нешто што има трајну вредност, нешто што је намењено нацији 

у сва времена и за сва времена, не може да се завршава без престанка постојања и саме нације...”.

(Станоје Душановић, Због чега је потребно да Српско народно позориште настави свој нацио-
нално-културни рад, “Дан”, 3. V 1936, бр. 101, стр. 3.)



Ј У Б И Л Е Ј И  /  С Е Ћ А Њ А  /  Д О Г А Ђ А Ј И
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ИСтОРИЈСкИ УВОд

Д ецембра 2018. навршава се 100 година од првог 
објављивања драме Маска Милоша Црњанског 
у библиотеци “Савремени хрватски писци” у 

издању Друштва хрватских књижевника, књига број 
50. Драма је објављена пред крај Првог светског рата, 
време када се Аустроугарска монархија интензивно 
ломи, растура и нестаје у револуционарном и ратном 
метежу, отварајући простор за стварање нових држава и 
друштава. Радња комада смештенa је након револуције 
из 1848. године (исте оне револуције у којој се деша-
вају Родољупци Јована Стерије Поповића), конкретно 
1851, када се и Европа интензивно мењала и постајала 
онаквoм каква ће бити све до пред Први светски рат. 
Први критички коментар Маске појављује се у часопису 
Југославенске њиве бр. 11 од 15. марта 1919. Аутор овог 
чланка је Драгутин Прохаска1). У професорском сти-
лу, Прохаска износи низ замерки на рачун дела младог 
писца, али на крају ипак даје (релативно) позитиван 
суд. Оно што знамо сто година касније, а Прохаска није 
могао знати док је писао критику, јесте потоњи развој 
Милоша Црњанског у једног од кључних српских пи-

1) Будући хрватски историчар књижевности, у то време млади новинар 
и гимназијски професор у Загребу. Види: http://www.enciklopedija.
hr/natuknica.aspx?id=50561

саца, затим развој модерне и појаву постмодерне то-
ком 20. века те два суноврата (током 20. века) поли-
тичких идеја које је пропагирало гласило Југославенска 
њива. Између два светска рата драма је објављена још 
једном, 1923. године, на ћирилици, у часопису Дело. 
Међутим, и поред два издања, овај комад није наишао 
на значајнији одјек: није имао успешно и примећено 
извођење у позоришту, о њему нису писана теоријска 
и критичка разматрања која би генерисала нова тума-
чења и ишчитавања. У време када је Милош Црњански 
заједно са другим ауторима стварао српску модерну, 
Маска није третирана као његово значајно дело и де-
ло значајно за утемељење српске модерне, већ као по-
четнички рад даровитог писца. Статус драмског дела 
на почетку модерне у српској драмској књижевности 
драма је добила ретроактивно, педесет и више година 
након што је из штампе изашло прво издање. Током 
педесетих и шездесетих година, са културним и духов-
ним отварањем земље и етаблирањем модернистичких 
идеја расте интересовање за дело Милоша Црњанског, 
који је у то време још у емиграцији у Лондону. Маска 
је по трећи пут објављена у Сабраним делима Милоша 
Црњанског 1966. у издању Просвете, заједно са драма-
ма Конак (изведена у Београдском дамском позоришту, 
1959) и Тесла (изведена у Народном позоришту Бео-
град, 1966). Приређивачи драма сакупљених у једну, 

Пише > Марина Миливојевић Мађарев 

Сто година “Маске” Милоша Црњанског 

(Прo)мене у начину разумевања 
и границе тумачења
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девету од десет књига сабраних дела су Роксанда Ње-
гуш и Стеван Раичковић. 

теОРИЈСкИ “тРИЈаЛОГ”

Важан моменат у успостављању Маске као кома да 
који стоји на почетку развоја српске модерне у драм-
ској књижевности је “дијалог” три аутора: Мирјане 
Миочиновић, Петра Марјановића и Радована Вучко-
вића, који у више наврата пишу о Маски позивајући 
се једни на друге или полемишу и приступају истом 
делу са различитих позиција. “Дијалог” почиње есејом 
Мирјане Миочиновић “Маска Милоша Црњанског”, који 
је објављен у књизи Есеји о драми у издању “Вука Ка-
раџића”, 1975. године. Мирјана Миочиновић приступа 
овој драми као савремена теоретичарка која прихвата 
структуралистичке идеје о књижевности. Есеј којим се 
Маска утврђује као важан комад за разумевање развоја 
модерне у српској драми она почиње цитатом Шклов-
ског у коме се каже да уметност ствара нове форме 
тако што се канонизују субалтерне форме (Миочино-
вић, 1975, стр. 61). Користећи се структурализмом и 
семиологијом, Миочиновићева доказује да Црњански 
ствара нову форму слободно интерпретирајући стару 
и анализира знакове, структуру, тему и сижејне токове 
комада. Ауторка на почетку анализира текст “Бивше 
кулисе” у коме се Црњански буни против савременог, 
експресионистичког и авангардног театра и залаже се 
за барокну илузију. Даље, све то повезује са сецесијом 
(стил који је доминирао у Бечу док је у њему боравио 
млади Црњански) и стилом бечких театара те опером 
као позоришном и књижевном врстом (либрето). Ми-
очиновићева налази да недостатак чврсте фабуле није 
мана комада, већ да комад и нема претензија ка чвр-
стој драмској фабули, будући да је грађен као музичко 
дело, дакле исључиво на теми (Миочиновић, 1975, стр. 
67) и оперској схеми (исто, стр. 68). Када говори о те-
мама везаним за особен вид љубавне страсти, пише о 
донжуанској страсти (исто, стр. 69) и лику Генералице 
као носиоцу такве страсти (исто, стр. 70) тј. моралном 

нихилизму, мултипликацији односно бескрајном по-
нављању заводничких ситуација. У овом есеју Миочи-
новићева за Маску везује појам “суматраизам”. С тим 
у вези важан допринос ауторке је анализа везе између 
лика Бранка Радичевића и слободне употребе цитата 
његове поезије: “Бранков етеризам јесте у извесном 
смислу суматраизам Милоша Црњанског” (исто, стр. 
79). Она у есеју пише о обликовању сижејне грађе, о 
мешању различитих језика као начину стварања звуч-
ности и о проблематици жанра кроз проблем наслова 
и поднаслова. Све ове теме, сажето и унапређено из-
неће ауторка и у свом предговору за Нолитово издање 
драме из 1987. године.

Радован Вучковић приступа Маски са становишта 
историчара књижевности. У свом делу Модерна драма 
он Маску (надовезујући се на Мирјану Миочиновић и 

Милош Црњански 1917.
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Петра Марјановића) ставља у контекст европске дра-
ме модерне (Шницлер и Блок). У ране експресионис-
тичке драме убраја и идејни ексрпресионизам који, 
између осталог, тематизује женски еротизам. У кон-
тексту српске драме у периоду модерне дело Црњан-
ског повезује са драмом Милутина Бојића Госпођа Ол-
га кад разматра однос према женском еротизму, а са 
хрватском драматургијом2) (Беговић и Крлежа) кад 
говори о односу према италијанској барокној драми 
и комедији дел арте (Вучковић, 1982, стр. 548). Вуч-
ковић од Миочиновићеве преузима идеју о “донжуан-
ској оперској теми” (исто, стр. 549), али за разлику од 
ње утврђује: “Прожимање двају драмских концепата 
у Маски (једног симболистичке лирско-оперске драме 
и другог натуралистичко-критичког) изазива напетост 
у том делу који је приближава творевинама раног екс-
пресионизма” (исто, стр. 550). Радован Вучковић сег-
мент о Маски закључује тврдњом да је реч о раном и 
хибридном експресионизму који није добио пун облик 
какав је имао нпр. у немачкој драматургији и разлог за 
то проналази у потреби писца да прикаже “конкретне 
личности и судбине, посредством којим се рефлектује 
мисао о националној трагици или се показује комичан 
положај представника малог народа у засићеној, по-
мало перверзној и лажним сјајем богатој атмосфери 
великог европског града” (исто, стр. 551).

Петар Марјановић у својим есејима о Маски об-
јављеним у књигама Очима драматурга и Црњански и 
позориште бави се сличним запажањима као и Мирја-
на Миочиновић, с тим што је несклон структуралис-
тичким и постструктуралистичким теоријама и скло-
нији је томе да делу приступи онако како би то чинио 
драматург у позоришту реалистичке оријентације, што 
је он тада и био – драматург СНП-а. Читав његов есеј 
је својеврсна полемика са ставовима које је изнела 
Мирјана Миочиновић. За разлику од ње, која иде из 
у то време напредних теорија о тексту, он иде из био-

2) Јер то је било време СФРЈ па су такви паралелизми били скоро 
обавезни.

графије писца, настојећи да дело тумачи превасходно 
из контекста дела и живота самог писца, посматрајући 
Маску као развојну фазу кохерентног и континуираног 
уметничког пута Милоша Црњанског. У Уводним напо-
менама Марјановић даје детаљну анализу свог разуме-
вања “суматраистичког” у делу Маска и не везује га у 
тој мери за лик Бранка Радичевића, већ га проналази 
у читавом стилу драме. Затим анализира слојевитост 
фабуле, психолошко утемељење ликова, тумачи жанр 
комада из психолошке ситуације писца који пише то-
ком Првог светског рата, обрађује тему младости као 
једну од кључних тема комада. Његов текст упућен је 
пре свега могућим позоришним тумачима овог кома-
да с идејом да укаже на вредности, могуће “замке” и 
изазове. За разлику од Мирјане Миочиновић и Радо-
вана Вучковића, Петар Марјановић, у закључку, Маску 
Милоша Црњанског ставља, по значају за развој срп-
ске драмске књижености, уз најуспелије комедије Бра-
нислава Нушића и позива драматурге и редитеље да 
се подухвате реализације овог комада. Имајући у виду 
да је Бранислав Нушић, од свих међуратних драмских 
писаца једини био потврђено успешан у српском по-
зоришту, Марјановићева тврдња била је храбар потез 
учињен с намером да испровоцира позоришнике. До 
тада, Маска је углавном добијала признања која су би-
ла више везана за драму као књижевни род, а мање за 
драму као позоришни текст. Међутим, студент Петра 
Марјановића, редитељ Никита Миливојевић, Маску ће 
успешно поставити на Великој сцени Народног позо-
ришта Београд у сезони 1993/4.

У историји српске драмске књижевности место 
Маске као “претече” српске модерне дефинитивно се 
потврђује 1987. Те године Мирјана Миочиновић, у 
функцији приређивача и писца предговора (уредник 
Јован Христић), Маском отвара збирку Драма између 
два рата која је део амбициозног пројекта Драма изда-
вачке куће Нолит, којим су обухваћена значајна срп-
ска драмска дела од почетка модерне драмске књи-
жевности до осамдесетих година 20. века. Од тада до 
данас написано је низ текстова који се баве управо ко-
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мадом Маска и његовим значајем у контексту ра звоја 
наше модерне драме. Да би се разумела вредност овог 
комада, очигледно је било потребно да се модерна као 
правац заокружи, да се историјски разјасне њене гра-
нице и особености, да наступи ново време које доноси 
нове структуралистичке и семиолошке методе тума-
чења дела и да се драмско дело не третира само као 
књижевна творевина већ да се разматрају и његове 
изво ђачке-перформативне могућности. Сто година од 
штампања првог издања Маске и 30 година након што 
је ово дело утемељено као релевантно за српску драм-
ску књижевност, најзад смо у могућности да сучелимо 
тумачења с почетка века са савременим тумачењима 
и да поставимо питања о значају дела у контексту са-
времене књижевне теорије и перформативне праксе 
те могућим границама његовог тумачења.

У ту сврху бићемо слободни да ову драму исто-
времено посматрамо и у контексту времена када је 
настала, али и у савременом теоријском контексту 
који укључује идеје и појмове који нису били актуел-
ни у тренутку када су настајале три кључне анализе 
– изведбене праксе, родне стује, постмодерна и пост-
драмско. Укрштајући ове приступе сматрамо да је за 
нове анализе посебно инспиративан проблем односа 
према младости и старости те историјске имплика-
ције које се развијају из тога, али и стил којим је пи-
сан комад као вид побуне, коментар на епоху и однос 
спрам политике. 

“маСка” каО кОмад мЛадОСтИ И О мЛадОСтИ

У време када пише овај комад, између 1914. и 
1918. године, Милош Црњански је млад – има 21–25 
година. Око њега је Први светски рат и све што иде уз 
то: смрт, беда, болест, Октобарска револуција у Русији, 
распад Аустроугарске и стварање Краљевине Срба, 
Хрвата и Словенаца. У току је промена свести која те-
мељно мења дотадашњу перцепцију света и коју прате 
и подстичу беда, оскудица, смрт и нове идеје о свим 
аспектима људског живота. У тој беди и несигурности 
он пише комад који се дешава у друштву декадентног 

обиља високих бечких кругова из 1851. године. У по-
воду контекста радње Прохаска и Миочиновићева, без 
међусобних утицаја, закључују да тај Беч из Маске има 
више од сецесије него од бидермајера3). Но, ауторима 
промиче да је избор 1851. године добар јер то је време 
када у Европи коначно посустаје романтизам и рађа се 
нови правац – реализам који у литературу уводи упра-
во оно против чега се буни Црњански у Маски, а што 
теоријски артикулише у тексту Бивше кулисе говорећи 
против “постеља и кујни, породиља” (Црњански, 1966). 
Млади Црњански се опрашта са бечком декаденцијом 
онаквом каквом је доживљава у доба своје младости. 
Његова позиција је позиција младог човека, Србина, 
пред којим се можда отварају нове перспективе у том 
великом свету који се мења. Младост и свест о социјал-
ним и политичким променама присутна је и у комаду. 
У побуни против реалности света аутор меша реалност 
и фикцију, прошлост и садашњост. 

У истом салону срећу се измишљене личности 
са стварним историјским личностима: Од историјских 
личности ту је група Срба, с једне стране, и Барон Бах 
насупрот њима. Историјске личности су ту да дају 
историјски контекст радње – револуционарна побу-
на и однос великих и малих спрам ситуације рево-
луционарне побуне и ратних дејстава. Међу Србима 
су Корнелије Станковић који, историјски, у то време 
има једва 17 година и тек касније ће компоновати зна-
чајна дела, Ђура Даничић има 23 године и годину да-
на раније написао је Рат за српски језик и правопис и 
Рајачић који има 63 и један је од српских вођа током 
револуционарних дешавања. Они су споредни лико-
ви, део друштвене фреске. Значајнију драмску улогу 
има Ђорђе Стратимировић, који у том тренутку има 
26 година и већ се истакао као војник на страни Аус-
трије, а против Мађара и Бранко Радичевић, који има 

3) “Језик и стил није онај око г. 1851. него онај око г. 1914. Овај стари 
бидермајерски свијет није говорио тако безобразно и цинички...” 
(Прохаска, 1919, стр. 174). Упореди: “Укус који управља одабиром 
предмета и аксесоара (...) ближи је по духу сецесији него роман-
тизму...” (Миочиновић, 1975, стр. 64). 
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24 године и годину дана раније објавио је прву збир-
ку песама, прво је напустио Беч због ратних дејстава, 
затим се вратио и почео да побољева од туберкулозе. 
Доста је писано о томе да се у лику Бранка Радичевића 
могу прочитати назнаке “суматраизма”, те о томе како 
је и у којим све тренуцима Милош Црњански истицао 
осећај духовне, националне и постојбинске блиско сти 
са романтичарским песником (Миочиновић, 1995). 
Милош Црњански слободно цитира стихове Бранка 
Радићевића, користи их као коментар на драмску си-
туацију, као коментар на епоху и као метафору песни-
ка и смрти. Но, не мању улогу у овом комаду има још 
један млади човек, такође Србин, војник Стратимиро-
вић. Стратимировић и Радичевић, војник и песник (не 
заборавимо у време писања комада Црњански је био и 
војник и песник!), објекти су фасцинације измишљене 
личности Генералице. Радован Вучковић је узима као 
пример пробуђеног еротизма жене о чему се у раној 
модерни, а нарочито у експресионизму, интензивно 
писало (Вучковић, 1982, стр. 548). Женска сексуалност 
добија димензију рушилачког, разарајућег, јер узима 

на себе прерогативе онога што се до тада сматрало као 
искључив простор мушкарца, а то је освајачки поглед 
на секс – донжуанизам. Главна јунакиња се, дакле, у 
претходној генерацији третирала као женски носилац 
донжуанског (Вучковић, 1982, стр. 549). Еротска тема 
у комедији је акцентована критички, чак иронично 
сатрички, комедиографским разобличавањем жен-
ског донжуанизма и еротске страсти показује се лице 
друштва (Вучковић, 1982, стр. 549).

Деконструкција идеје донжуанизма. Ипак, сматра-
мо да се лик Генералице не би могао тумачити као лик 
који у себи има донжуановског. То тврдимо стога што 
Дон Жуан заводи, а Генералица не успева никога да за-
веде већ лудо, јадно и насумично иде од једног младог 
мушкарца до другог4). У ствари, ни сами мушкарци ни-
су нарочито важни. Важан је њен осећај страха, готово 
панике пред старошћу. Осећање трошности и потребе 
да се брзо добије инјекција младости у обли ку везе са 
млађим мушкарцем. По својој насумичности поку-
шаја и узалудности Генералица има више заједничког 
са јунакињама реализма нпр. Мадам Бовари Флобера 
(Gustave Flaubert) или Бланш из Трамваја званог жеља 
Тенесија Вилијамса (Tennessee Williams). Она је (тра-
ги)комична на начин на који су то Чеховљеви јунаци 
који брбљају о промени и раду, а за то нису способни. 
Тако и Генералица говори о љубави и страсти, а за то 
је неспособна – насумице тумара лево и де сно у нади 
да ће негде наћи одговор кога нема. Млади мушкар-
ци – Срби одлазе један по један из овог растуреног са-
лона. То је приметио и Димитрије Прохаска када је у 
својој анализи 1919. Генералицу упоредио са Аустри-
јом пред капитулацијом. Такво поређење, колико нам 
је познато, више нико није поновио, а оно је сасвим 
оправдано и разумљиво са позиција на којима се на-
лази Прохаска. Очекивано је да се у делима свога доба 
види своје време, као што је очекивано да, када Мирја-
на Миочиновић, Петар Марјановић и Радован Вучко-

4) “СТРАТИМИРОВИЋ: Смешни сте, madame” (Маска, 1987, стр. 52), 
“ГЕНЕРАЛИЦА: (...) Смешна сам. БРАНКО: Старите.” (Исто, стр. 
53 и 54).

Из представе Маска, Народно позориште Београд, 1993.
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вић користе своје методе анализе текста, у њему виде 
оно што Прохаска никако није могао видети, а део је 
хоризонта њихове епохе. 

Мирјана Миочиновић уочава Генераличин неу-
спех и у намери да потврди тезу о донжуанству, ствара 
компликовани механизам доказивања који се састоји 
из четири дела, што ћемо укратко навести: Психоло-
шко-биолошки кôд из кога излази да Генералица преу-
зима на себе мушки принцип донжуанизма сукобљава 
се са другим принципом који каже да је мушкарац тај 
који заводи. Овој идеји на почетку 21. века можемо да 
супротставимо идеје из књиге Невоља са родом (Батлер, 
2016) у којој ауторка Џудит Батлер (Judith Butler) изла-
же идеју о перформативности рода. Оно што третирамо 
као особености рода су перформативне особине које 
друштво намеће те стога род може имати различите 
перформативне манифестације у различитим друшт-
вима. Другу ставку у којој наводи морални кôд као ап-
солутни морални нихилизам је мушки принцип и та-
кође може бити доведен у питање позивањем на идеју 
о перформативности рода, као и навођењем женских 
ликова из историје драме који су морални нихилисти: 
Медеја, Лејди Макбет, Хеда Габлер, Лулу... Треће; за-
пажање о историјском коду који доводи до политиза-
ције свести је извесно, али пре потврђује Прохаскину 
идеју о Генералици као метафори Аустрије пред ка-
питулацијом него Генералице као Дон Жуана. Четвр-
та теза: Егзистенцијални код: остарели Дон Жуан – са 
овом претпоставком можемо се сложити на основу ре-
чи Генерала и Барона (који су такође стари) и заинте-
ресовани су за Генералицу јер се сећају ње кад је била 
млада. Међутим, Генералица одбија игру завођења са 
ова два старија господина јер њу у суштини не занима 
успех у завођењу као такав већ поседовање младости, 
а то није главна тежња Дон Жуана. Ако бисмо приме-
нили принципе драматуршке анализе којима се бави 
Петар Марјановић, дошли бисмо до тога да примар-
ни циљ лика није завођење него поседовање младости. 

Занимљиво је пратити како се једном посејана 
теза о донжуанизму коју је установио респектабилни 

театролог и теоретичар “шири” кроз различите радове 
и постаје нека врста самоподразумевајуће одреднице 
приликом тумачења дела. Тако идеју о донжуанизму 
Генералице од Мирјане Миочинивић преузима Радо-
ван Вучковић, а затим и Светозар Рапајић у студији о 
Маски Милоша Црњанског “Између поетског експре-
сионизма, опере и историјске мелодраме (Црњански, 
Хофманстал, Ростан)”. Међутим, Рапајићева студија 
далеко је значајнија због развоја нових идеја које су 
везане за нека стилска разјашњења: Рапајић даје вео-
ма доследно спроведено поређење са заплетом Хоф-
мансталове (Hugo von Hofmannsthal) опере Каваљер 
с Ружом и Ростановог (Edmond Rostand) Орлића. По-
ређење са познатом опером и драмским делом Ра-
пајић налази у сличности главних женских ликова, 
тематским стиличностима, као и у стилској блискости 
(необарокна украшеност и естетизам) (Рапајић 2013, 
150). Рапајићеве идеје о блискости Маске са опером и 
романтичном драмом треба свакако узети у обзир ка-
да се размишља о стилу комада и с тим у вези извед-
беним потенцијалима. 

Из представе Маска, Народно позориште Београд, 1993.
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То нас уводи у наредно поглавље које су отвори-
ли теоретичари претходне генерације и тиче се стила 
овог комада и стварања стила као вида политике, што 
би рекао Ханс Тис Леман (Hans-Thies Lehmann): “У 
постдрамском политичност је у начину приступа те-
ми, не у самој теми” (Леман, 2001, стр. 350).

О СтИЛУ И ПОЛИтИЦИ

“Једни вичу; идеализам, други комунисам, а ја: 
етеризам...” (Црњански, 1987, стр. 33). Овај комад мо-
же се читати и као побуна младог човека, гладног жи-
вотног обиља, против сиромаштва и немаштине коју 
намеће рат. То није типична побуна из 20. века која је 
углавном политичка и “ношена” великим наративима 
(рекли бисмо данас) тежи револуцији. Побуна младог 
Црњанског је побуна која одбија политичке наративе 
заједно са унапред спремљеним брзим – револуцио-
нарним решењем. И пре су постојале револуције (нпр. 
1848–9) и њихове идеје су умирале на сметлишту исто-
рије затрпане лешевима истомишљеника и неистомиш-
љеника. Будући да одбија да има позитивно одређену 
политичку идеју, Црњански свој друштвени кредо дефи-
нише путем негације и декаденције. Слободно кретање 
кроз различите жанрове, мешање стилова, шаренило 
боја и материјала, “грдни” намештај, голе женске гру-
ди, шампањ, мени који говори слуга, свилени јастуци, 
пјеро... једном речју гомилање знакова преобиља – то 
је акт негативне побуне, крик против суровости рата 
на фронту и беде свакодневног живота у позадини. 

Затим, то што је радња комада смешта у постре-
волуционарну 1851. годину може се “читати” као ро-
мантизовање револуције из 1848. спрам метежа и хаоса 
какав је могао изгледати Први светски рат из перспек-
тиве онога ко у њему учествује. Из балканског искутва 
20. века знамо да су претхони сукоби често предмет ро-
мантизације јер ми “данас” знамо шта, ко, када, зашто 
јучерашњег сукоба, али не знамо шта сутрашњем дану 
доноси данашњи сукоб. Друго, револуција из 1848. го-
дине важна је јер је “породила” идеје које ће пун замах 

добијати управо у време Првог светског рата (разни по-
литички и уметнички “изми” којима је романтизам био 
претеча). Песник Бранко Радичевић био је савременик 
сукоба из 1848. године, а Црњански, песник по избору 
и војник по сили закона, проналази у њему сродну ду-
шу. Смештање радње комада који се пише 1914–1918. 
у 1851. може се тумачити као меланхолично роман-
тизовање и вид побуне против стварности – “Маска је 
меланхоличан и носталгичан комад писан у славу би-
вшег света” (Миочиновић, 1987, стр. 18). Додали бисмо 
и света који управо у том тренутку умире у “грдном” 
ропцу Првог светског рата пред очима писца – то је 
дакле и побуна против смрти. То је духовна ситуација 
која је нама, на почетку 21. века, добро позната. 

Мирјана Миочиновић каже да би се данас могло 
рећи да је драма писана ретро стилом, односно слобод-
ним коришћењем елемената опере и неоромантичне 
драме (како је прецизније утврдио Рапајић). Тај стил 
омогућава писцу да сасвим суверено обухвати стил 
романтизма и његову поезију (Бранко Радичевић) и 
имплементира их, у том тренутку, у савремене токове. 
Драма је писана слободним стихом. Милош Црњански 
ће водити жестоку борбу за своје право на слободни 
стих са критичарима који су припадали старијој гене-
рацији. Тиме је драма истовремено посвета романти-
чарској поезији песника Црњанског који је инспира-
цију нашао у Бранку Радичевићу – песнику младости, 
слободе и меланхолије. Та слобода огледа се пре свега 
у избору стила писања – стих у време када је прозни 
исказ увелико доминирао сценом, а стих био резерви-
сан или за стару драму или за симболистичке покушаје, 
затим одбијање да се у позоришту бави тзв. реализмом 
који је у том тренутку постао доминантни правац, и 
окретање ка испитивању феномена театралности и 
илузије – онога што ће бити фасцинација Мејерхољда 
и европског екперименталног театра (али, понављам, 
без заузимања јасног политичког става, што је за мо-
дернисте у театру 20. века било скоро обавезно), као 
и слободно комбиновање стилова. То слободно ком-
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биновање стилова, уз перманентно исказивање скеп-
се према великим наративима, јесте одредница пост-
модерне која је у време када је драма препозната као 
значајна и важна постајала све прихваћенији правац. 
Ретро стил драма отвара могућност да се она може 
читати и као попречни пресек српске драматургије. 
Осим елемената опере и неоромантичне драме, она 
обухвата у себи елементе историјске, романтичарске 
драме која је била изузетно значајна за развој наше 
драме у 19. веку укрштене са тежњама модерне, а на 
начин који ће постати прихваћен у доба краја модер-
не. Стога ова драма постаје фасцинантна у доба по-
стмодерне која историју уметности третира као један 
велики супермаркет из кога можете узимати по вољи 
и мешати, цитирати...

Ипак, Црњански је дете модерне и побуна јесте 
одлика модерне. Велика блискост са опером (тачка 
сусрета Светозара Рапајића и Петра Марјановића) је 
свесна опозиција реализму модерног позоришта. Овај 
комад и на тај начин изражава двоструки бунт: бунт 
против реализма у славу илузије и бунт против рата, 
разарања и сваковрсне беде. Овај комад је стилски и 
жанровски пачворк од позоришних одбачених врста у 
том тренутку (опера, комедија дел арте, водвиљ, разне 
врсте које користе маску а које су блиске народско-по-
пуларном-комерцијално-каботенском позоришту које 
модерно позориште претходне генерације са гнушањем 
одбацује, а модерно позориште генерације Црњанског 
за задовољством враћа. Постмодеран је и дијалог на-
чињен сав од пачворака: фраза изречених на разним 
језицима, затим позајмљених и обрађених стихова, 
искиданих дијалога, слободног стиха... Језик који је 
истовремено сасвим артифицијелан али и са добром 
дозом хиперреализма. Помислите! Када се нађемо на 
једном таквом месту као што је забава, заиста се сви 
гласови чују у исто време и до нас се тек ту и тамо про-
бијају неповезани фрагменти различитих говора, док 
је у дијалогу у реалистичкој драми (који је ипак само 
фикција) свака реченица сасвим заокружена и арти-

кулисана мисао на онај начин на који у реалном жи-
воту заиста ретко кад имамо прилике да говоримо. У 
комаду има велики број ликова које треба третирати 
као једну велику фреску у сталном покрету. Такав је 
и дијалог. Сав искидан, фрагментаран, па ипак поети-
чан и драматичан. 

Изазов краја. На крају сви одлазе, остају Генера-
лица и Чезаре у игри под маскама где она игра глуми-
цу. Он јој скида маску, открива њену превару и демон-
стративно се убија. То убиство треба посматрати као 
део ритма комада и не постављати питање његове ло-
гичности и психолошке утемељености, јер Црњански и 
није хтео да прави реалистичан, психолошки утемељен 
комад. Самоубиство је једно велико ТРАС после кога 
треба брзо да се спусти завеса – ефектна нота на крају 
партитуре. Чезаре је у ствари једини мушкарац који 
је “загризао” Генераличин мамац. Он се у позоришту 
туче због ње, једино њега заиста нервира и фрустрира 
њено понашање, једино се он заиста потресе када от-
крије како она вара и једино он казни себе у ужасној 
жељи да казни њу. Мирјана Миочиновић повлачи па-
ралелу између наслова Чеховљевог Галеба – комедија 
и самоубиства Трепљева на крају комада и Маске коју 
Црњански слично назива комедијом, а Чезаре се убија 
на крају комада. Чезаре је као и Трепљев нервозан мла-
дић, емотивно завистан од старије жене, он има мелан-
холичну душу (везује црне машне), али није уметник. 
Уметници су Срби – Бранко Радичевић и Корнелије 
Станковић – а они су имуни на “чари” Генералице. 

ЗакЉУчак

У години у којој се навршава 100 година од об-
ја вљивања драме Маска, створила се лепа прилика да 
рекапитулирамо различита читања овог дела и увидимо 
како су се тумачења истог дела у различитим време-
нима мењала у засвисности од тога како су се мењали 
естетски и друштвени приоритети. Да би се разумела 
вредност овог дела српске модерне било је потребно 
да се модерна као правац заокружи и да истраживачи 
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разјасне њене границе и особености. То се поклопило 
са временом које је собом донело структуралистичке 
и семиолошке методе тумачења и третирања драм-
ског дела не само као књижевне творевине већ и ње-
гових перформативних потенцијала. Нова тумачења 
дела иду из духа времена у коме се дело тумачи, а ин-
спиративна тумачења уметничких дела генеришу но-
ва тумачења. Да ли нова тумачења иду из дела или из 
читаоца и како то утиче на стварање представе о делу? 
Појава нових теорија крајем 20. и почетком 21. века 
нуди нове могућности за тумачење дела које ће бити 
блиско томе како савремена теорија разумева умет-
ност. Међутим, где су границе тумачења дела и треба 
ли их постављати? Ово наше питање намерно асоци-
ра на наслов чувеног дела Умберта Ека (Umberto Eco) 
Границе тумачења. Еко на крају свог дела каже да је 
ипак потребно успоставити један претежан правац. Тај 
правац у читању Маске успостављен је крајем прошлог 
века када је подвучена црта испод свих (и политичких 
и естетских) тековина модерне. 

а У ПОЗОРИштУ...

Зато не треба да нас чуди да је прва поставка 
Ма ске била управо у то време. Године 1977. Оливер 
Вик торовић поставио је Маску у Театру поезије. Та 
поставка је имала тугаљив призвук јер је премијера 
одиграна непосредно након смрти Милоша Црњан-
ског. Критичари су имали подељен став: “И комад је 
одједном постао оно што у ствари јесте: дивна, пое-
тична и комична једночинка које нема чега да се сти-
ди у друштву Пушкинових ‘малих трагедија’ или Ми-
сеових једночинки.”5) Но, из Христићевих коментара 
више сазнајемо о критичаревом ставу према самом 
комаду, него о представи. Бољи увид у саму представу 
даје нам Дејан Пенчић-Пољански који има негативно 
мишљење: “Представу прави по приципу спаси шта 

5) Јован Христић, Позориште, позориште II, Просвета, Београд 1991, 
стр. 62. 

се спасти може. Служи се при том провереним реди-
тељским триковима, час и сасвим конвенционалног 
театра, персифлажом трагичног и мелодрамског, иг-
рањем индикација, комбиновањем глумаца и лутака 
(...) Играњем на изражајне глумачке особине које глум-
ци носе независно од представе.”6) На основу реченог 
и контекста (гостовање Мртвог разреда Тадеуша Кан-
тора на Битефу и премијера Рањеног орагла у Атељеу 
212 исте године и премијера Пучине у ЈДП-у наредне 
године) могли бисмо закључити да је представа рађена 
у духу најсавременијих и најпопуларнијих театарских 
тенденција код нас у том тренутку. 

Наредно извођење Маске било је 1993. на Ве-
ликој сцени Народног позоришта Београд у режији 
Никите Миливојевића. Реч је о сасвим другачијем 
друштвеном и позоришном контексту. То је време у 
коме је сликање преобиља као могућег бунта против 
општег осећања сиротиње и јада снажно одјекнуло, а 
представа је добила позитивне критике: “... ова земна 
публика се ужелела миришљавих комада, комада без 
особите драмске радње, без јуриша и викања, али са 
укусом љубави и са женама које шумно проносе и све 
потчињавају емоцијама.”7) Критика је показала и мно-
го више разумевања за мешање жанрова у поставци. 
Сања Живановић пише: “Зато је представа грађена с 
иронијом према болним људским проблемима, па има 
освешћујућу улогу којом се сваки човек (запретен у 
кавезу личног егоизма у којем је сажаљиво наднесен 
над својом судбином, а не над судбином других), може 
да пробуди и за шира поимања и доживљавања. Зато 
ова представа даје – не једностран увид у живот него 
вишестран, дакле ироничан.”8) 

6) Дејан Пенчић Пољански, Културни дневник, Радио Београд 2, 27. 
децембар 1977. У књизи Отишло у (В)етар, Прометеј, Нови Сад 
1992, стр. 163–4.

7) Бранка Криловић, “Азил на грудима”, Време, 15. новембар 1993.

8) Сања Живановић, “Живот под маском и ерос без маске”, Позориште, 
Нови Сад, септембар – октобар – новембар, бр.1/2/3/, 1993.
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Трећа поставка овог комада уприличена је 2007. 
на деведесетогодишњицу првог објављивања комада. 
Редитељ је био Горчин Стојановић. И ова представа 
до би јала је позитивне критике. Игор Бурић пише: “И 
велика хвала ансамблу сомборског позоришта што су 
се сведено и с обзиром на захтевне услове (мрак, гуж-
ва, немачки и француски језик) сасвим довољно тач-
но, ем прецизно одазвали позиву редитеља да створе 
‘маглу’ која се сећи може, и изведу нешто што по својој 
аудио-визуелној лепоти певазилази оквире репертоар-
ске представе.”9) Слободан Савић даје детаљнији увид 
у њен изглед: “Представа Горчина Стојановића је наг-
лашено стилизована и естетизована, користи искуства 
позоришта сенки и филмског, другог плана, у којем се 
одиграва по свему раскалашна маскарада једног света 

9) Игор Бурић, “Много више и тако много мање”, Дневник, 19. мај 2007. 

у одумирању”10). Међутим, ова представа, осим једног 
(на основу критика рекло би се успешног) гостовања у 
Београду није имала већег одјека у јавности – да буде-
мо прецизнији, имала је далеко мање одјека него прет-
ходна поставка из 1993. која је изведена на Стеријином 
позорју 1994. Но, прича о драмском тексту и његовом 
извођењу у одређеном друштвеном контексту посебна 
је тема којој ћемо посветити посебан текст. 

За крај остаје питање куда и како даље? Нове 
теорије отварају могућност да велика уметичка дела 
свака генерација посматра као огледало у којем из-
нова испитује своје ликове уместо да их третира као 
прашњаве портрете давно изгубљених предака. Али, не 
ризикујемо ли тиме да потпуно изгубимо везу са по-
четним тумачењем? У томе лежи лепота читања дела 
које суверено прелази из једног у други век. 

10) Слободан Савић, “Процес одумирања”, Глас јавности, 26. март 2007. 
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Н а самом почетку ове позоришне сезоне, тачније 
2. октобра, Југословенско драмско позориште 
су, у години обележавања седамдесет година по-

стојања овог театра, походили Истријани. У Београд 
су дошли представници општине Медулин и Друшт-
ва хрватских књижевника да би учествовали и промо-
цији књиге Марија Црнобори – есеји о фрагментима. 
Ауторка је театролог и професорка др Јелена Лужина. 
Термин београдске промоције књиге посвећене диви 
позоришне сцене Југословенског драмског и југосло-
венског театарског простора, издање Истарског огранка 
Друштва хрватских књижевника у Пули, није изабран 
случајно, него је најдиректније везан за годину у којој 
се обележава јубилеј једног од најзначајнијих позо-
ришта на овим просторима.

Марија Црнобори, која је рођена 1918. а напу-
стила нас 2014, била је чланица легендарног првог 
ансамбла Југословенског драмског и својом глумом 
обележила је можда и најзначајније периоде у повести 
овог театра. У најави догађаја наведено је: “Ванредан 
глумачки дар, глас, лик и хабитус Марије Црнобори 

омогућили су да Југословенско драмско позориште 
поставља главна дела светске и домаће класике, јер је 
ова уметница играла јунакиње попут Антигоне, Ифи-
геније, Федре, Гертруде, Лауре Лембахове.”

Промоција најновије књиге о Марији Црнобори 
провоцирала је лично сећање на један од последњих 
јавних наступа велике глумице, такође везан за њену 
родну Истру.

*  *  *
Не сећам се више какво је време било тог петка, 

тринаестог фебруарског дана 2009, нити памтим како 
сам из Новог Сада допутовао у Београд. Али још увек 
врло добро знам да сам те вечери, по сваку цену, мо-
рао да будем у Југословенском драмском позоришту 
на свечаности поводом уручења важне награде Марији 
Црнобори. Није то био “Добричин прстен”, највеће 
овдашње признање глумцу, јер га је Марија већ добила 
– била је међу првим лауретима те награде. Не, сада је 
из њене Истре пристизала многочлана делегација да 
јој уручи награду Опћине Жбињ и посебно признање 

Пише > Александар Милосављевић 

Сећање на Марију Црнобори 
поводом промоције књиге 
Марија Црнобори – есеји о 
фрагментима Јелене Лужине
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града Пуле за изузетан допринос неговању чакавског 
језика, оном који је давних дана у Бањолама прво чу-
ла и којим је проговорила потоња велика трагеткиња 
и једна од највећих глумица с ових простора.

О Маријиној снажној вези са Истром, не само по-
стојбинској и не једино језичкој него и духовној, знао 
сам и пре но што смо се подухватили рада на њеној 
монографији, а праве димензије тог односа наслутио 
сам док смо припремали књигу коју је Марији, као ла-
уреаткињи “Добричиног прстена”, даривало Удружење 
драмских уметника Србије. Зато сам се доцније, пред 
сваки одлазак Српског народног позоришта на госто-
вање у те крајеве, јављао или бих одлазио код Марије 
да јој најавим путовање, а затим бих јој, по повратку, 
детаљно реферисао где сам био, шта сам видео, кога 
упознао, с ким разговарао и, посебно, ко се све тамо 
распитивао за њу и слао јој поздраве.

У Југословенско драмско позориште на свечаност 
позвала ме је сама Марија. Телефоном. “Дођите, Са-
шице (тако ме је одувек звала), и реците нешто. Било 
што.” О Марији се, међутим, не може говорити било 
шта. То смо знали и она и ја.

И дошао сам те вечери у Југословенско драмско. 
И било је свечано. Много света је ту било – њених ко-
лега из театра у чијем оснивању је учествовала, као и 
поштовалаца, пријатеља, новинара... Марија је била 
веома узбуђења, али не и уплашена. Штавише, мене 
је смиривала погледом и смешком. А онда је почела 
свечаност. Говорили смо о Марији; о ономе што о њој 
знамо, што памтимо, осећамо, а све је то било – нуж-
но и логично – везано за њен београдски период, што 
значи да о ономе, због чега смо се заправо и окупили, 
о изузетном доприносу Марије Црнобори чакавском, 
није било ни речи. Марија је тада најавила да ће гово-
рити стихове на чакавском.

Седећи, ухватила ме је за руку. Устао сам и по-
могао јој да се и она усправи. Устала је али ми није пу-
стила руку. Сигуран сам да то није учинила намерно. 
Марија је много пута, од када се опростила од позор-
нице, јавно говорила. Знао сам да се брижљиво при-
премала за сваки наступ. Није подносила импровиза-
цију на сцени, па ни када би говорила на промоцијама 
или у другим пригодним ситуацијама. Био сам уверен 
да се и сада ваљано припремила да каже стихове. Њој, 
дакле, подршка није била потребна. Но ипак, тако др-
жећи ме за руку, почела је да говори стихове и чини-
ла је то беспрекорно, бриљантно! У њеној интерпре-
тацији за нас из ових крајева иначе тешко разумљив 
језик, својом мелодичношћу, а благодарећи пажљивој 
логичкој акцентуацији, постао је сасвим разумљив; 
савршени ритам којим је изговарала стихове фино је 
и нијансирано одмерио границу између наглашено 
свечаног тона и патоса. Емоција која је исијавала из 
сваке изговорене речи посебно је бојила смисао и до-
пуњавала значења изречених стихова.
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Но, руку ми и даље није пуштала, а при сваком 
стиху који би изговорила Маријин стисак постајао је 
све јачи. На ред је дошла и последња предвиђена пе-
сма – Три нонице Драга Жервеа (Gervais). Нема сумње 
да је баш њу с разлогом, смишљено, оставила за крај. 
Могу само да претпоставим да је одлуку донела на ос-
нову неких својих, дубоко интимних разлога. Не знам 
да ли је те строфе највише волела, или је то песма коју 
је својевремено најчешће говорила, а можда је сматра-
ла да се у преплетају језика којим је спевана ова поет-
ска прича и њеног садржаја најбоље препознаје духо-
вита а јетка критика менталитета њеног родног краја 
или је посреди био ко зна који други разлог. Не знам, 
али је њен гвоздени стисак, док је рецитовала песму, 
постао невероватно снажан. Ма колико то сада дело-
вало невероватно, имао сам утисак да би стисак руке, 
у том часу деведесетједногодишње Марије Црнобори, 
могао да ми здроби шаку, само да је Жерве написао 
још неки стих.

Када је изговорила последњу строфу: “А кад је 
полне звонило,/ а једнôј је дома поћ бйло. / Су две ус-
тале / и њу критикале”, Марија ми нагло испусти ру-
ку. Спустих поглед и видех да у мојој шаци као да ви-
ше нема крви.

Никада Марији нисам поменуо ову ситуацију, 
нити сам је питао да ли је била свесна колико снажно 
је тада стискала моју шаку. Уверен сам, велим, да тог 
стиска она није била свесна, а још мање његове јачи-
не. Верујем, међутим, да је и те како била свесна нечег 
другог – одговорности коју у том часу, баш као и увек 
до тада када би се нашла пред публиком, има према 
онима којима се обраћа са сцене.

Та одговорност, мислим, нема никакве везе с ње-
ним тадашњим годинама, са дугом паузом која је про-
текла од њеног претходног јавног наступа као глуми-
це која пред гледаоцима говори научени текст, па ни 
с тремом, вечитим пратиоцем сваког глумца и сваке 
глумица, или са страхом да ли ће начинити грешку, 
замуцати, изгубити нит, прескочити стих...

Не, уверен сам да је несвесно умало здробила 
моју руку осећајући исту ону одговорност која је пра-
тила њен излазак на сцену тек отвореног Југословен-
ског драмског позоришта у Краљу Бетајнове, када је на 
позорницу ступила одмах након Бранка Плеше. Уверен 
сам и да је исту такву одговорност осећала и пре дола-
ска у Београд, али и увек када се, као већ осведочена 
и призната првакиња, појављивала пред позоришном 
публиком доцније, све до одласка са сцене, па и те фе-
бруарске вечери 2009, када је пред гостима из Истре и 
пред нама, ништа мање њенима, поново наступила као 
глумица. Као драмска уметница. Као аутентична нит 
која и данашње Југословенско драмско позориште, и 
данашњи наш театар повезује са историјом.

Драго Жерве 
ТРИ НОНИЦЕ

Три нôнице стâре
пред кућун су стâле
и критикале.
И Кâту, и Пепу и Јелу
и Тôнцу дебелу.
Једна да ј такова,
једна онакова,
једна би се рад женит,
а друга се зна ленит,
трећа све зафрајâ,
четрта да не вајâ.
А свет да се ј покварйл
и прво да ј боји бйл.
Три нôнице стâре
су критикале
од ôсме до пôлна.
А кад је полне звонило,
а једнôј је дома поћ бйло.
Су две устале
и њу критикале.
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М ноги позоришни критичари, након извођења поје-
диних Лоркиних драма и у европским центрима, 
а и код нас, били су, неретко, склони да устврде 

да је његов театарски свет немогуће васпоставити из-
ван Шпаније. Биће да узроке оваквом утиску не треба 
тражити искључиво и само у елементима фолклора и 
аутентичности тема, већ, пре свега, у Лоркиној лирици, 
неодвојиво везаној “тамним коренима свога крика” за 
истинске лепоте шпанског језика. Реч Андалузије он је 
носио у крви, као неумитну поетску коб својих тежњи и 
хтења. Све друго за њега је било тајанство ништавила. 
Управо стога склон сам да се у потпуности сагласим с 
мишљењем велике драмске уметнице и својевремене 
гошће Битефа, Нурје Есперт, која истиче: “Тек када се 
схвати да Лорка пева Шпанији, а не позоришту, тада се 
од његовог дела може направити представа”. Тој Шпа-
нији у којој, како сам вели, човек – у сукобу са земљом 
и небом – узалуд тражи свој пут и своје решење, певао 
је Лорка и у Крвавим свадбама. Песник елементарних 
нагона он их је, и у овој драми поетски уздигао до за-
кона којим, као нека зла коб, по вољи неумитних сила 
изван човека, владају животом и смрћу.

Написане и први пут приказане 1933. године у 
позоришту “Беатрис” у Мадриду, Крваве свадбе су на-
стале на основу аутентичног догађаја који се збио пре 
деведесет година и који је у штампи и судским ана-
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Истина о “Крвавим свадбама”
У поводу премијере Лоркине драме у извођењу  
Српског народног позоришта и Града театра Будва

Федерико Гарсија Лорка
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лима остао забележен као Злочин у Нихару, а чије ми 
је изводе љубазно ставила на увид и располагање, на 
чему јој и овом приликом захваљујем, дугогодишња 
новинарка Радио-Новог Сада Јелена Бошков, супруга 
гласовитог фудбалера Војводине и тренера шпанских 
тимова Реал Мадрида, Сарагозе и Спортинга, Вујади-
на Бошкова. 

Нихар је омање место, насељено углавном земљо-
радницима, и лежи у брдима југоисточно од Гранаде, 
удаљено којих двадесетак километара од Алмеире и 
истоименог залива у Средоземном мору. У зору тог, 24. 
јула 1928, само неколико сати пре венчања за Казими-
ра Переса Пину, нагнала је љубав Франциску Кањаду 
Моралес да напусти кућу, и младожењу, и сопствено 
свадбено славље и побегне са својим рођаком Франци-
ском Кањадом Монтесом. Потера, која је убрзо орга-
низована, пронашла је само који час касније, у једном 
шумарку, осам километара од Нихара, Монтесов леш. 
Био је погођен у главу с три хица испаљена из ловачке 
пушке. Франциска је, лежећи поред њега и правећи се 
мртва, успела да преживи. За убиство су, касније, били 
оптужени супружници Кармен и Франциско Перес Пи-
на, сестра несуђене невесте и брат остављеног женика.

Лорка је за злочин сазнао из новина и, током пи-
сања драме, углавном се придржавао догађања. Фран-
циска је у Крвавим свадбама постала Вереница, Кази-
миро – Вереник а Франциско – Леонардо. Монтес, за 
разлику од Леонарда, није био ожењен, бекство се, 
у животу, догодило пре, а не после венчања, а двоје 
заљубљених није умрло од убода ножем. Но, чињеница 
је да су све троје протагониста аутентичне личности.

За Франциску Кањаду Моралес, звану Патита 
[Хрома – прим. М. Р.], говорило се да јој је живот од 
самог почетка био обележен патњама. Као беба, у ко-
левци, стално је плакала, а да би је ућуткао, отац јој 
је повремено завртао врат. Од последица такве роди-
тељске “нежности” наступила је парализа и девојчица 
је остала хрома.

Када је имала дванаест година умрла јој је мати.

Према изјавама сведока, отац је због Франциски-
не сакатости стално осећао грижу савести. Због тога ју 
је ослобађао пољских радова, омугућавајући јој да се 
школује и бави ручним радом, што је била привиле-
гија девојака из бољих кућа. Била је ћутљива, али вр-
ло одлучна. Увек обучена у црно, често је јахала мазгу. 
На скупове вршњака одлазила је искључиво у пратњи 
служавке и никада се није чуло да је имала момка. Ни-
ко од њених пријатеља није могао да се присети да је 
икада показивала било какве симпатије према будућем 
супругу, али су потврдили да је постајала све тужнија 
и узнемиренија што се ближио дан венчања. Свима је 
било јасно да је брак с Казимиром Пересом био чиста 
рачуница. Брак због мираза.

Након убиства Моралеса провела је извесно вре-
ме с оцем у нихарском затвору. Говорило се да је отац 
знао за њен план о бекству. Међутим, на саслушању се 
бранила ћутањем. Једино је изјавила да су убице биле 
маскиране, али да им је препознала гласове.

После крвавог свадбеног пира, напустила је ро-
дитељски дом и из Ел Раила отишла да живи на имање 
у Ел Халиксу, које јој је поклонио отац. Никада се није 
удала, нити је скинула црнину. Понекад су је виђали у 
цркви и на сахранама. Временом се потпуно повукла и 
престала да излази из куће. А онда, 9. јула 1987, скоро 
у дан, педесет девет година након илузорног бекства у 
слободу љубави светом је прострујала вест да је Фран-
циска Кањада Моралес умрла у Нихару, месту своје 
животне драме. 

Монтесов гроб, као и место на којем је убијен, 
задуго је био обележен дрвеним крстом, цвећем и го-
милом брижљиво наслаганог камења. Занимљиво је 
да је у вези с несрећним младићем, Лорка у драми на-
чинио још једно одступање. Док су Леонардо и његова 
породица увек спремни за насиље, људи из Нихара су 
Франциска Кањаду описивали као врло мирног и по-
вученог младића, изузетно лепе спољашности и врло 
приврженог мајци.

Младожењин брат и Монтесов убица, Франци-
ско Перес Пина, издржао је седам година затвора и 
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убрзо потом умро од тифуса. Његова супруга, Кармен 
рођена Кањада Моралес, била је осуђена на петнаест 
месеци затвора. По изласку населила се с децом у Ел 
Халиксу, недалеко од сестре. Но, с њоме нико од по-
родице више није контактовао. Деца су јој умрла ра-
но, а она 1981. Непосредно пред смрт, молила је Фан-
циску за опроштај. Кажу да јој је Патита дала опрост, 
али није желела да је види.

Стари Моралес до смрти није одржавао никакву 
везу с кћерима. Оженио се, касније, млађом женом и 
почео живот изнова. 

Вереник Казимиро Перес Пина, после 24. јула 
1928, никада се више није срео са Франциском, мада 
се настанио у рибарском сеоцету Сан Хосе, које од Ел 
Халикса дели само двадесет пет километара. Осећај 
срамоте није га никада напустио. Оженио се давно и 
имао двоје одрасле деце. Лоркино дело није му било 
познато, мада је чуо за њега. О прошлости једностав-
но није желео да говори. 

Животна драма Франциске Кањаде преточена је, 
само пет година пошто се збила, у драми Фредерика 
Гасија Лорке. Али то више није била само њена драма, 
већ и драма Шпаније у којој је, како то каже једна од 
личности из Крвавих свадби, “ћутати и сагорети једна 
од највећих казни која може да нас снађе”.

Неки од теоретичара театра и врсних познава-
лаца Лоркиних дела мишљења су да су Крваве свадбе 
после разних и доста патетичних упризорења прави и 
суштински облик исказивања добиле тек у редитељс-
ком виђењу Карлоса Сауре, који је, полазећи од ба-
летске верзије Антонија Гадеса, сачинио филм у коме 
се не инсистира на песниковој речи, већ на безгласју, 
драми покрета и гестова, дакле, баш онако како су је 
играли и Гадесови плесачи. А тиме и на тишини, том 
највећем проклетству Шпаније, у које се својевреме-
но повукла и у којој је сагорела Франциска Моралес, 
прототип Лоркине трагичне јунакиње.

Из представе Крваве свадбе, фото: промо СНП
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Ц ентрална тачка књиге Тишина, Помрлице Зорице 
Јевремовић, драматургиње, списатељице, позо-
ришне и видео редитељке те интермедијалне те-

оретичарке, директорке Центра за медије “Ранко Му-
нитић”, заправо је њена драма Помрлице, субјективно 
списатељичино поетско сведочанство о животним и 
уметничким биографијама три жене – Миле Гојсалић, 
Елеоноре Брук и Умихане Чувидине. Свака јунакиња 
овог драмског комада припада другом времену и дру-
гачијем друштвеном контексту, но у сва три случаја 
уочавамо најмање две тачке које повезују ове три жи-
вотне (и поетске) судбине. Прва је садржана у чиње-
ници да су ове јунакиње заправо парадигма жене као 
вечите жртве повести, док је друга тачка одређена еви-
дентном али и експлицитно потврђеном изјавом саме 
списатељице да су њене три јунакиње у ствари “више 
моја права биографија но подаци о мени у матичним 
књигама, библиографијама, у књигама, на интернету”.

У предговору књизи Вера Копицл записује: “Исто-
ријски дисконтинуитет ових прича, смештен у времен-
ски опсег једног дана (од зоре до зоре следећег дана, 
ЈЕР ТАКО ИХ И ПАМТИ ИСТОРИЈА, као зору, подне, 
вече) постаје специфичан метајезик драме који упра-
во тај дисконтинуитет чини истовремено неважним и 
битним за грађење универзалног принципа феминис-
тичког дискурса у прожимању различитих култура, ре-
лигија, естетичких и етичких постулата. Почиње екс-
плозијом у праскозорје XVI века у Далмацији и завр-
шава у јутарњем сну XXI века у Београду, а између је 
сунчано подне Провансе XXI века и вечерњи свадбени 
плес XIX века у Сарајеву. Тако различите територије 
постају мапа једног тела – оног неосвојеног и саможрт-
вованог сопственим избором...”

Фокусирајмо се овде на централну тачку, на драму 
Помрлице, уз констатацију да је ауторка, с много ваља-
них разлога, а на трагу властитог, вазда продубљеног 
погледа на најшири контекст у којем уметничко дело 
не само настаје него и функционише, у своју књигу ув-
рстила и поглавље под насловом Рецепција / Ауторе-
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флексија, као и аутопоетичку и, такође, аутоселектив-
ну белешку Сваких двадесетак минута пролази Анђео 
те песму Крива сам Радмиле Лазић.

*  *  *
О драми Помрлице Зорице Јевремовић веома је 

тешко писати. Поготово тешко ако је посматра кри-
тичар, јер би се у том случају аутор овог текста пра-
вио (претварао би се) да му Зорица Јевремовић није 
пријатељица, а потписник је несумњиво декларисани 
списатељичин пријатељ. Проблем је у томе што кри-
тичар не мора да зна оно што зна пријатељ, а оно што 
критичар може само да претпостави, пријатељ који је 
у позицији критичара не сме признати да не зна.

Оно што, пре свега, потписник констатује – и 
као пријатељ и као критичар – тиче се чевртог чина 
овог комада, а он је практично – и са уметничке и са 
приватне тачке гледишта (ако прихватимо да уметник 
уопште икада може да пише из сфере приватности, а 
одговор је увек исти: уметник то увек чини, на овај или 
онај начин успостављајући – често истовремено – и 
блиске везе и дистанцу спрам властите приватности) 
– изразит пример аутопоетичког и исповедног иска-
за у којем списатељица до детаља аналитички преци-
зно (хируршки прецизно) саопштава и своје унутарње 
разлоге и најприватније мотиве на основу којих је на-
писала ово дело, али и отворено дефинише елементе 
властите (дакле, иманентне) поетике. (Шта, међутим, 
критичар да ради с овом констатацијом која му је по-
нуђена “на тацни”, и коју он, критичар, ничим није за-
служио? Шта, опет, са оваквим (и овако отворено искре-
но болним) четвртим чином драме да уради пријатељ, 
којег је пријатељевање са ауторком привилеговало да 
зна и оно – што је сада написано?).

О овој драми Зорице Јевремовић тешко је писати 
управо стога што је списатељица свесно и, већ је кон-
статовано, до бола искрено оголила себе, своје мотиве, 
разлоге, па и свој литерарно-драматуршки проседе.

Но критичар ипак не одустаје. Вишеструко је ин-
дикативна и чињеница да је четврти чин презентован 

у форми песме, што не само да “огољује” ауторкину 
позицију и реферише на ону врсту поезије која као да 
извире из душе песникиње, из сфере ирационалног, 
из унутрашњих дубина уметничиног бића у којима се 
преплићу свесно и несвесно, него и у вишекраком лу-
ку повезује – готово по математичкој шеми – поједи-
не чинове ове драме, стварајући на тај начин чврсту 
поетску структуру драмског комада.

Али ни “пријатељ” се не предаје. “Замка” би мо-
гла да буде управо ту – у аутопоетичком исказу, у ис-
креној, нимало привидној, намери ауторке да се ого-
ли, да открије све и да нас наведе на погрешан траг, 
сугерише нам идеју да смо све разумели, баш све, као 
да драма – добра драма – нема своју тајну…

А свега ту има, у драми Зорице Јевремовић, и на-
сиља, и крви, и сперме (али не и драматургије “сперме 
и крви”), а највише има љубави. Код ње, у драми, од 
љубави се и рак добије. Као у животу, уосталом. Љу-
бав све покреће – и најплеменитија осећања, и најгну-
сније поступке, па и питање које Умихана поставља 
себи, мимо песме: “Питам се годинама зашто нисам с 
њим отишла у бојиште… Неке девојке су ишле, знам. 
Можда су их тако и сачувале од метка…” 

Љубав, вели списатељица, све покреће. Чак и 
песму. А онда у животу испадне другачије него у пе-
сми. Но песма остаје, а с њом и опевана љубав. Остаје 
и када се више не зна ко је песму написао, чак и када 
керамика буде развучена…

И русих коса девојачких има, позлаћених и с 
уплетеним бисерјем, на градској капији окачених за 
наук да се никада не може расплести истина о томе ко 
је на овим нашим просторима (да ли једино нашим?) 
први почео, и зашто је почео… (И опет питање: шта с 
тим сазнањем да је немогуће размрсити ово клупко по-
вести да чини критичар? Или пријатељ, подједнако?)

Речју, зарад чега све, зарад чега песма и Умиха-
нино истрајно стајање?

А ту је и ватра, понекада буктиња, каткад пламен 
у керамичарској пећи, повремено далеки одблесак 
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пожара, неког од многобројних који су пламтели овде 
(у Далмацији за турског вакта; у Лозници за устанка; 
у Сарајеву за време опсаде; у Београду док је траја-
ло бомбардовање…); но увек је то огањ који сажеже, 
прогута све (и свакога). И на концу све поравна, све 

неправде, сва непочинства… Све несреће. И, дабоме, 
све ватром прочисти.

На крају, ипак, након свега остаје тајна. Без ње 
нема дела. Без тајне дело не би било – дело, него по-
рука. Телеграм, чак не ни писмо.

Пише > Жељко Јовановић

Синтеза музичког позоришта

М еђу првим питањима које Светозар Рапајић, 
истина више имплицитно, поставља у својој 
студији посвећеној музичком позоришту, јесу 

улога и место музике у позоришту. Да ли је музика 
само украс, важан додатак, нешто без чега се може и 
не мора, или је можда скривена суштина позоришта? 
Да ли је, пита се даље аутор, музичко позориште са-
мо једна од варијација и један од облика позоришне 
уметности или “место сусретања свих уметности” у 
коме се задивљујуће прожимају музика и речи. Ова и 
многа друга питања која се постављају не само у дугој 
историји позоришта већ и током развоја људске ми-
сли уопште, професор Рапајић зналачки анализира у 
својој синтези, често уважавајући редослед појављи-
вања различитих мишљења, праваца и начина тума-
чења уметности уоште. 

Књига Музичко позориште као уметничка син-
теза полази од готово јеретичког питања да ли опера, 
балет, мјузикл и њихове бројне и, како каже, “изведе-
не врсте”, уопште припадају позоришту или се не ти-
чу музике. 

У тој анализи он полази од питања која су у вези 
са музиком и о музици постављали антички мислиоци 
попут Платона и Аристотела, уочавајући да је оштра 
подела на драмско и музичко позориште, какву по-
знајемо данас, њима непозната. Према Платону, све 
уметности, укључујући и музику, углавном подража-
вају стварност, при чему музика има карактер “нео-
пипљивости”, који, слободним закључивањем, можемо 
приписати и позоришту уопште. 

У даљој анализи пажљиво су изложени различити 
приступи месту и улози музике било да је то њен до-
живљај у развоју радње и емоција, музици у комедији 
или балету, у делима Шекспира или у модерном по-
зоришту, и посебно занимљиво питање улоге и места 
музике у Брехтовом “позоришту забаве”.

Важан моменат ове обимне студије јесте укази-
вање на још једну дистинкцију, разлику између упо-
требе музике у позоришту и музиког позоришта, где 
аутор убрзо прелази на анализу самог бића музичког 
позоришта остављајући по страни питање “употребе 
музике у позоришту”.

У овој књизи Рапајић истражује и присутност му-
зике у драмској књижевности, најпре анализирајућу 
само порекло речи музичко позориште односно по-
рекло тог термина који вуче корене из речи лирско. 
Први, најједноставнији ниво значења “музичко по-
зориште” потиче из музичко-сценских облика позо-
ришта, пре свега из опере и балета, који су, као што 
је италијанска опера, били део идентитета једног на-
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Светозар Рапајић 
МУЗИЧКО ПОЗОРИШТЕ КАО УМЕТНИЧКА СИНТЕЗА 
Универзитет уметности у Београду,  
Факултет драмских уметности, Београд 2018.

рода и њихове културе. Рапајић даље дискретно али 
снажно указује на поједностављен начин тумачења и 
објашњења термина “музичко позориште”, позивом да 
тај термин буде схваћен “много шире”. Он истиче да се 
овај појам односи на “све облике позоришта у којима 

се драмска радња изражава елементима музике” или 
у којој “драмска радња проистиче из музичке струк-
туре”, закључујући да су сви предмодерни облици по-
зоришта, почев од ритуала, преко античке тагедије, до 
савременог позоришта настајали у “некој врсти музич-
ко-сценске синтезе”.

Рапајић потом детаљно анализира различите по-
ложаје и улогу музике кроз историју, посебно указујући 
на барок који он зове “доба шизме”, доба када настаје 
подела на музичко и говорно позориште.

У исцрпној студији развоја музичког позоришта 
као и синтетичком анализом следа догађаја, аутор 
скреће пажњу читаоцу на нека дешавања у историји 
позоришта која су умногоме утицала на развој музич-
ког позоришта, подсећајући на настанак опере као 
покушаја рестаурације античког театра, а не плана за 
формулисање новог правца у уметности.

Значајан сегмент ове синтезе је део посвећен мју-
зиклу, који аутор, као врстан познавалац ове врсте по-
зоришта и уопште историје мјузикла у Србији, исцрпно 
анализира, посебно се осврћући на шездесетогодишњу 
историју Позоришта на Теразијама као “родног места” 
мјузикла код нас. 

Од посебне важности је топлина коју професор 
Рапајић уноси у ову студију једне врсте позоришта.
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Пише > Марина Миливојевић Мађарев

О америчком друштву  
након 11. септембра

Књига Театричност као медиј у оригиналу носи 
наслов Teatricality as Medium. Ако, на пример, от-
ворите Енглеско-хрватски речник Школске књиге 

Загреб из 1999, видећете да се реч Teatricality преводи 
као театралност. Ако на интернету потражите превод 
ове речи и одете на google translate ili eprevodilac – опет 
ће изаћи реч театралност (било да укуцате српску или 
хрватску верзију). У речнику Клајна-Шипке као из-
веденице од речи театар наћи ћете речи театарски, 
театралан (од лат. theatralis и немачког theatralisch), 
театрализам, театралије, театролог, театрологија, те-
атроманија и театротека. Речи театричност нема ни 
код Клајна-Шипке, ни у Кључним терминима позо-
ришне анализе Ен Иберсфелд или Лексикону модерне 
и савремене драме Саразака. Међутим, реч театрич-
ност могуће је наћи у интернет претрагама и користи 
се у смислу који је врло близак појму театралан, с тим 
што је театричност, будући много мање “рабљена”, ос-
лобођена наслага колоквијалности која реч театрал-
ност више приближа значењу речи патетичност не-
го, на пример, речи позоришни. Томе у прилог нека 
послужи и каталог Народне библиотеке Србије. Када 
укуцате реч театралност, као кључни појам изаћи ће 
чланци: Театралност аристократије, Живот и теа-
тралност, Опсесивна театралност... а ако укуцате 
“театричност”, изаћи ће само књига Театричност као 
медиј Семјуела Вебера. Тако је реч “театричност” (ма-
да редак и необичан облик) у преводу наслова књиге 
Teatricality as Medium дала самом називу и појму дозу 
јединствености, посебности и зачудности, спасила га 
од натруха стереотипног тумачења појма театралност и 
приближила значењу речи изведбеност, коју врло радо 
користе театролози склони постдрамским теоријама 
које су генерисане из постмодерних и постструктура-
листичких теорија. 

Амерички физлозоф Семјуер Вебер веома је бли-
зак Жаку Дериди и чак прилично заслужан за промо-
цију идеја овог француског постструктуралисте у САД. 
Мислиоци постмодерне и постструктурализма разма-

Семјуел Вебер
ТЕАТРИЧНОСТ КАО МЕДИЈ
Факултет за медије и комуникације
Универезитет Сингидунум, Београд 2018. 
Превод: Татјана Поповић
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трају феномене изведбености и перформативног у са-
временом свету. Овакве расправе имају за последицу 
удаљавање или, ако вам се више свиђа, ширење појма 
позоришни, театарски, далеко ван домена драмског 
позоришта (театра) за који је он у европској интелек-
тулној мисли био примарно везан и улажење значења 
појма театарски у домен појмова спектакла и прика-
зивања. Ми смо, једноставно, све мање цивилизација 
речи, а све више цивилизација слике и тај wibe настоје 
да ухвате и објасне (речима) многи савремени мислио-
ци међу којима су и Семјуел Вебер и ова његова књига. 

У духу семиологије (која је мајка-наука пост-
структурализма) за коју је свако значење само ствар 
релације, Семјуел Вебер одбија да на почетку објасни 
своје разумевање појма театричност по себи, већ га 
посматра кроз однос разних и сасвим различитих ми-
слилаца. За оне склоне тврдој, или сувој, или ако вам се 
више свиђа реч “чистој” филозофији, треба нагласити 
да књига почиње приказом Платонове критике позо-
ришта и Аристотеловом одбраном трагедије од Плато-
на – два темеља васколиког европског промишљања у 
домену филозофије. Они који траже савремена тума-
чења класичних трагедија биће сигурно заинтригира-
ни Веберовим виђењем Софоклових трагедија Анти-
гона и Едип на Колону и нарочито његовим тумачењем 
претходних тумачења и стављања свега тога у контекст 

савременог западног (америчког) друштва. Читаоци 
из домена позоришта сигурно ће бити заинтригирани 
Веберовим тумачењем Артоа, а психолози његовим 
поимањем психоанализе и театричности. Када овако 
набрајамо различите мислиоце и уметнике могло би 
се учинити да је у питању једна ad hock збирка есеја ла-
баво повезаних сличним тематским кругом. Међутим, 
право везивно ткиво ове књиге у ствари и није појам 
театричност, већ Веберово виђење америчког друштва 
након 11. септембра. Друштвеним, политичким, естет-
ским, етичким импликацијама тог догађаја посвећена 
су непосредно последња поглавља књиге и можда би 
просечном читаоцу та поглавља била најпријемчивија. 
Међитим, права вредност ове књиге, чини нам се, лежи 
у томе што нам показује како се појмови који постоје 
од давнина сагледавају у савременој медијској свести 
и како су мултимедијалност и мултидисциплинарност 
постали иманентни савременој мисли и како водећим 
савременим мислиоцима омогућавају да с лакоћом с 
Платона “скоче” на Ал Каиду, без успутног пада у ба-
налност. Мешање свега са свиме у савременом лонцу 
интер и трансдисциплинарности доводи и до рађања 
нових израза, какав је и театричност из наслова књиге, 
који делују зачуђујуће, свеже и ново. Важно је само да 
имамо јасну слику из каквих релација су настале нове 
речи примерене потребама новог времена.



I N  M E M O R I A M



> 240

К рагујевац, фебруар 2005. Сретење. Театар “Јоа-
ким Вујић”. 
Кроз масу глумаца, одевених у костиме из ра-

зличитих епоха, сценом се пробија фигура човека гра-
бећи ка просценијуму; испочетка крочи енергично али 
већ након првих корака ход му постаје несигуран, баш 
као што се трансформише и целокупан физички став: 
тело је повијеније, корак уситњен, искошен. Кад доспе 
до ивице позорнице, премда је сада у првом плану, он 
више није нека особа но конкретан лик који не мора 
да изговори ни једну реч да бисмо знали да је то Јоа-
ким Вујић, отац српског театра. На стази којом је уп-
раво прошао, Предраг Ејдус као да се ослободио свих 
наслага приватног; као да се сваким кораком, посте-
пено, лишавао елемената властите приватности, али 
и натруха које су у њему неминовно оставиле друге 
улоге. Па ипак, и без тог “багажа”, својствено великим 
глумцима, и Ејдус је већ појавом, ставом, кретањем, 
намах собом испунио сцену.

Јоакимов монолог из драме Како засмејати го-
сподара Виде Огњеновић централна је тачка свечаности 

обележавања годишњице од доношења Сретењског ус-
тава и играња прве позоришне представе у модерној 
Србији.

Повијени Ејдусов став, његова испружена десна 
рука која истовремено сугерише и сервилност клањања 
пред Властодршцем, став убогог просјака, данак су који 
се има платити конвенцији – управо у тој пози предста-
вљен је и сам Вујић на споменику испред крагујевачког 
позоришта које носи његово име; али то је и модел за 
одливке статуете коју Театар “Јоаким Вујић” дарује на-
грађенима. Ове конвенције Ејдуса не ограничавају, не 
сметају му. Користе му као фина основа, попут маске 
која му помаже да обликује улогу Шајлока у Млетач-
ком трговцу, представи Југословенског драмског, или 
монокл и цигара које користи тумачећи лик старог 
Глембаја на сцени Српског народног позоришта. Јер, 
ни јарећа брадица, увијени праменови косе који му 
провирују испод карактеристичне капице јеврејског 
трговца, као ни атрибути који употпуњују позерски 
став типичног представника аграмског сталежа (да 
прикрије и ублажи бескрупулозност глембајевштине), 
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Монолог као театар мунди
Уместо опроштаја са Предрагом Ејдусом (1947–2018)
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нису ништа више од брижљиво постављеног оквира. У 
том раму Ејдус развија своју игру, на тим темељима, 
сатканим од општих места, он награђује литературу, 
проналази глумачка средства којима ће ликове води-
ти од општости ка посебном.

Није тешко одмах препознати лик Јоакима Вујића, 
али Ејдус не провоцира баналне асоцијације, у овом 
случају још више наметнуте местом (Театар “Јоаким 
Вујић”) и приликом (обележавање годишњице). Све 
је, дакле, ту: и поза понизног молиоца – што је Јоаким 
пред Милошем Обреновићем био, и став пресамиће-

ног невољника, нашег Несрећковића, сада суоченог са 
злехудом судбином оличеном у судару с Газдом од чије 
воље и чијег расположења не зависи само успех овог 
наступа, конкретне представе чији је смисао садржан 
у наслову комада, но и будућност овог у свим епохама 
сумњивог предузећа – борбе за театар.

Ејдусов глас, импостиран на начин који сугери-
ше сценску стилизацију (помак од реалности и сва-
кодневице публике), сада подрхтава, као што дрхтури 
војник који ходи по минском пољу. Јер то се глумац, 
будући “отац серпског театра” обраћа Силнику варљи-
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ве нарави, спремном да се у један мах насмеје, да би 
већ следећег часа праснуо и најгрђим псовкама засуо 
глумце, слутећи у њиховој игри алузију која њима, не-
вољницима с импровизоване позорнице, ни на крај па-
мети није била. И тако, несигурног гласа, полуповијен 
и укочен у пози просјака, с десном ногом истуреном 
напред у полукорак, која, међутим, не означава став 
противтеже, контрапоста античког Куроса, већ је ос-
лонац згрченом телу које само што се није превалило 
са сцене (у оно доба начињене од дасака постављених 
на бурићима) у први ред и Милошево крило, Ејдусов 
Јоаким је претворен у ухо и сведен на спој устрепта-
лог глумачког нерва (који ни једног часа себи не сме 
дозволити препуштање игри) и дипломатског инстинк-
та (којим антиципира Милошеву реакцију).

Но, ту има и других, оних из Милошеве свите, 
вазда спремних да угоде Господару тако што ће сурово 
исмејати свакога кога процене као слабијег и немоћ-
нијег од себе. И њих Пецин Јоаким има у виду. Зато 
је његов поглед тако немиран, отуда му зенице играју 
као на зејтину, дуго фиксирају тачку у којој се находи 
имагинарни Књаз, да би затим, попут муње, “прошара-
ле” узаним кругом око (непостојећег) Милоша. На тај 
начин Ејдус маестрално, сам, комбинујући различита 
глумачка средства, материјализује присуство оних који 
реално нису пред њим; постиже, дакле, оно што је у 
уметности којом се бави можда и најтеже: истовремено 
решава два различита задатка, паралелно манифестује 
два разнородна стања: конкретном акцијом сугерише 
и реакцију коју својом игром провоцира код знамени-
тог Гледаоца и његове полтронске свите.

Овако постављен лик Јоакима мора да буде брз, и 
то понајпре у говору, али и на плану средстава којима, 
упркос статичности физичке позиције, наговештава 
вибрације које му непрестано струје телом. Јасно је и 
да кроз прецизно одређене и минуциозно позициони-
ране паузе у говорној радњи (никако предуге паузе), 
његов Јоаким мора да сачека реакције “гледалишта” 
да би у трену променио садржај сцене, али и изменио 

тон гласа, уједно правдајући и хитрину с којом му ваља 
смислити објашњење којим ће релативизовати оно због 
чега је Господар евентуално незадовољан.

Све ово Ејдус постиже савршено прецизно, у вла-
ститом редитељском концепту, на пригодној приредби, 
али без назнака да је по среди глумачка импровизација, 
сигуран као да није прошло онолико година од када 
је, управо у редитељској поставци саме списатељице, 
играо Јоакима у представи Како засмејати господара 
на сцени Народног позоришта у Београду. Одмерен, 
али сав у унутрашњим, дискретним трептајима који 
мењају тон његовог гласа и као блага струја потресају 
његову фигуру, Ејдус ће ову сцену одиграти не само су-
геришући Милошево присуство него и “маркирајући” 
једнако одсутне чланове Јоакимове театарске трупе. А 
чиниће то на начин достојан највиртуознијих one man 
band музичара, способних да сами замене цео орке-
стар, у исти мах свирајући неколико инструмената. 
Учиниће то тако сугестивно као да отац српског позо-
ришта из драме Како засмејати господара није један од 
најзахтевније написаних драмских ликова Виде Огње-
новић, између осталог и због физичког одсуства Онога 
коме се Јоаким (заједно са својим глумцима) обраћа.

Па ипак, успешно решавајући овај проблем Пред-
раг Ејдус чини и корак више. На трагу Виде Огњеновић, 
али продубљујући списатељкину темељну идеју, која 
се, уосталом, провлачи и постепено развија кроз цео 
комад, овде, међутим, фокусирајући се само на један 
монолог, Ејдус проналази и начине да у Јоакимовом 
сценском наступу пред Милошем сачува до стојанство 
понизног просјака; тако ће он Вујића приказати као 
самосвесног позоришника који уме да сачува дигни-
тет еснафа за чије интересе је спреман да се као чо-
век унизи, али не и професионално у потпуности по-
ништи. Пеца то чини продужујући одређене паузе, на 
моменат мењајући основни став и карактеристичну 
гестикулацију, али пре свега дискретно мењајући тон, 
што му омогућава да од оптуженога, макар и на трен, 
постане тужилац. Па и тада Ејдус не подлеже иску-
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шењу патетике која би, можда, и била прикладна при-
годном карактеру саме ситуације у којој је изговорен 
овај монолог, него свој протест у односу на Милошев 
став пласира благо и дискретно, наговештавајући ис-
тину о правом смислу и значају театра, откривајући 
очај човека који добро зна о чему говори, но и који је 
истовремено свастан колико је у Газдиној Србији ње-
гов театарски покушај узалудан.

Поново је Ејдус манифестовао глумачку способ-
ност да на малом простору, сведеним средствима, саж-
ме наизглед неспојиво, потврди истину о сложености 
човекових осећања и афирмише умеће да ову ком-
плексност разложи и на сцени – ПОКАЖЕ.

*  *  *

И те вечери у Крагујевцу, баш као и два века ра-
није, али и много столећа пре но што су се срели Милош 
и Јоаким, позориште је показало зашто је неуништиво. 
Овај пут маестрална игра изузетног глумца (стицајем 
околности такође суоченог с публиком у којој је седела 
Власт, али сада ововремена), као и његова супериорна 
сценска појава, навели су публику да заборави да је на 
приредби компонованој од фрагмената и осети да је 
део великог позоришта, својеврсног театра мунди који 
није ограничен монолошком формом или трајањем 
представе, но да Позориште започиње сваким сусре-
том Глумца и Гледаоца, а не завршава се спуштањем 
завесе, аплаузом, нити глумачким поклоном.
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К ада смо се последњи пут чули (скајпом), рекао сам 
Горану да је ово – крај, да смо дефинитивно по-
тонули. Мислио сам, притом, и на “његову” Ма-

кедонију и на “моју” Србију, мада смо и он и ја, барем 
у индивидуалним – и његовом и мојим – релацијама 
врло добро знали да нити је Македонија само његова, 
нити је Србија само моја. Благ и стрпљив, каквог га је 
Бог дао, несклон конфликту и с израженим смислом за 
источњачко-балканси поглед на свет, вековима грађен 
на одговарајућем искуству и ендемском наративу који 
подразумева специфичну врсту стрпљења, Горан ми 
тада рече: “Знаш, тек када дотакнеш дно, можеш свом 
силином да се одбациш ка површини.” Одговорио сам: 
“Па нисам ја, него ти, написао драму Дупло дно! Боље 
од мене си увидео да овде вазда постоји још једно дан-
це, па још једно, и још једно... Никад краја!” Насмејао 
се, а ја сам мислио да сам испао духовит. Макар оно-
лико колико је он био када смо се ономад, доцкан ноћу, 
срели у Визбадену и када ми је у сусрет ишао ведрог 
израза лица. “Откуд ти, Горане?”, питао сам га. “Из ка-
зина”, рече. “Добио си?”, питам због његовог блаженог 
озарења. “Не, изгубио сам”, казао је. “Што се онда ос-
мехујеш?” “Изгубио сам у истом казину у којем је гу-
био и Достојавски”, рече.

Доцније сам га замолио да као један од “кумова” 
визбаденског фестивала “Нова европска драма” позове 
тамошњег селектора да само дође и види нашу предста-
ву Одисеј, насталу по Горановом тексту. Стефановском 
сам објаснио да заиста не очекујем да ургира да пред-

става буде позвана на Фестивал “преко везе”, но да ње-
гов статус фестивалског “кума” подразумева скретање 
пажње селектору на прво извођење оваквог текста (и 
инсценације у режији Аце Поповског, којом је Горан 
био више но задовољан). Одмах сам видео да се снеби-
ва, а када сам постао досадан, рече ми да је планирао 
да предложи неколико инсценација других аутора те да 
на његовој листи више нема места за још један наслов.

Од мајке глумице и оца редитеља, Горан је прак-
тично рођен у позоришту, где је и одрастао. Тако је, 
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ЗаштО БаЛкаН НИЈе СекСИ

Н а Балкану има једна улична мудрост која каже да 
тамо није могуће да се родиш и да умреш у ис-
тој држави. Током живота највероватније ће ти 

се кућа срушити на главу и мораћеш поново да је гра-
диш. “Стално враћање истог.” То ти је писано, нешто 
као природна катастрофа. Јануара ове године сео сам 
с пријатељима из хамбуршког Међународног летњег 
фестивала да, онако пријатељски, поразговарамо о те-
ми говора који је требало да одржим на том фестивалу. 
Предложили су провокативан наслов: Зашто Исток више 
није секси? Инстинктивно сам се осетио нападнутим. 
Шта?! Ја да нисам секси? Шта тиме мисле да кажу? Уос-
талом, како секси? По којим критеријумима? “Секси” 
– каква јефтина реч!... Поново сам се вратио на тему.

“Више није секси?” Ово имплицира да смо раније 
били секси. Када раније?

Када смо, тачно, били секси? Може ли ово да 
значи да је Исток био секси када није био секси, ка-
да је стењао под јармом стаљинизма? И да сада више 
није секси када се труди да постане секси у западном 
смислу те речи? Да ли је био секси када се претварао 
да је невин и наиван, а престао да буде секси сада када 
претендује да буде софистициран и искусан? Беше ли 
секси када је био старомодан и фолклоран, а преста-
де да буде секси сада када жели да достигне Запад и да 
ухвати трендове са последњим “измима”? 

Моји фестивалски пријатељи су паметни људи. 
Можда је њихова теза била иронична, можда смртно 
озбиљна, а може бити и обоје. Но, у сваком случају 
прогутао сам удицу. Поче да ме гризе потреба да кажем 

нешто на ову тему. Нешто иронично и смртно озбиљно 
– или обоје. (Моје “нешто” фокусираће се на екс Југо-
славију, где сам живео и коју најбоље познајем. Нисам 
сигуран колико се моји примери односе на друге ис-
точноевропске земље.) 

“СВИ На тРжИште” 

Источна Европа очајнички се труди да поново из-
мисли саму себе и да дефинише свој нови идентитет. 
Њени уметници буде се из историјске наркозе. Трљају 
очи, отресају се илузија, преиспитују памћење. Погле-
дају у часовнике да провере време, напипавају унао-
коло да провере простор. Зијају, посматрајући се у ог-
ледалу, збуњени. Питају се шта данас да обуку: “Како 
желим да изгледам? Ко сам ја?” Велики део одеће која 
се данас нуди долази из модних кућа са Запада. Источ-
ноевропски политичари бесрамно парадирају наоколо 
у њој. Поносе се што моле за паре свуда где их намири-
шу. Са задовољством мењају уставе својих земаља да би 
задовољили тражења Европске уније, ММФ-а, Светске 
банке. Безрезервно пригрливши глобални, мултинацио-
нални начин деловања то називају прогресом. Па ипак, 
исти ови политичари више не плаћају своје уметнике. 
“Жалим, нема државне контроле, па нема ни државних 
пара. Сада смо сви на тржишту.” А ипак, од истих тих 
уметника прећутно очекују парче националне чистоте, 
потраге за коренима, мало “религије старог времена”. 
Кажу: “Да, сада имамо нов хардвер, али није лоше да 
причувамо и стари софтвер. Да, заиста, сада смо сви 
на тржишту, и заиста продајемо наше фабрике и наше 
гузице, али ваша је дужност да не продамо наша срца и 
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осим генима, занавек остао везао за сцену, глумце и 
одређени начин мишљења, али и на тај је начин фор-
миран његов доживљај света који ће еманирати у дра-
мама које буде писао. А театром је Горан дисао до по-
следњег даха. Написао је неке од најзначајнијих драма 
не само македонске, и не једино такозване балканске, 

него и европске драмске литературе. Све остало о Го-
рану Стефановском записано је у енциклопедијама, а 
Сцена се од њега – и као писца, и као пријатеља Позорја, 
и као лауреата Стеријиних награда, опрашта текстом 
који је Горан написао 1999. године.
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наше душе.” И тако, не само што политичари држе своје 
уметнике гладним него од њих још траже и да певају! 
Није чудо што неки уметници кукају за сигурношћу из 
времена “старог режима”. Кажу: “Цензори су нам по-
клањали несумњиву пажњу, а и зими је било грејања. 
Диктат партије није био толико безочан као диктат ма-
совног укуса. Социјалистички реализам није био ништа 
гори од капиталистичког реализма.” 

Цела ова слатко-кисела агонија врви под наде-
нутим именом “општедруштвена транзиција”, што је 
друго име за духовно силовање. 

А Западу се зева. “Све ово смо и раније видели. 
Кроз све то смо и сами пролазили стотинама година пре. 
Реч је о првобитној акумулацији капитала из времена 
Оливера Твиста. Неће вам бити потребне баш стотине 
година да достигнете ниво наше социјалдемократије. 
Дотад, сасвим је могуће да ћемо ми отићи на Месец.” 

И тако се чини да уметници Источне Европе нису 
осуђени само на понижавајуће сиромаштво код куће 
него су и безнадежно демоде на Западу, где се надају 
спасењу. Све то долази као со на љуту рану. Моја ра-
справа с фестивалским пријатељима о теми мог гово-
ра некако је скинута с дневног реда почетком рата на 
Косову. НАТО је бомбардовао Србију до мајчине. Као 
да је силом хтео да је утера у модерност. Да ли смо ти-
ме привремено постали секси? То никад нећу дознати. 

какО Сам ИЗГУБИО СВОЈУ ПРИчУ 

Моје име је Горан Стефановски. Ово је моја жи-
вотна прича у неколико кратких реченица. Рођен сам 
у Републици Македонији у време када је она била део 
Федеративне Републике Југославије. Отац ми је био 
позоришни редитељ, мајка глумица. Првих 40 година 
провео сам у Скопљу, као драмски писац и професор 
драматургије. Оженио сам се Патришом, која је Ен-
глескиња. Имамо двоје деце и били смо веома срећни. 
Имали смо добре приче. Потом, 1991. године, почео је 
југословенски грађански рат. Наши животи добили су 
нагло убрзање. Патриша је одлучила да балканска бу-

дућност не мора аутоматски да буде будућност наше 
деце. Они су се преселили у Енглеску. 

Почео сам да путујем између Факултета драмских 
уметности у Скопљу, у Македонији, где беше моја си-
гурна прошлост и где је била моја велика породица, и 
Кентерберија у Енглеској, где се налазила моја неиз-
весна будућност и моја мала породица. Почео сам да 
живим између две приче.

“Изгубили смо приче”, рекох једном Патриши. 
“Не”, одговори ми она, “прича је изгубила нас”.

Када сам први пут стигао у Енглеску, док је Са-
рајево још горело, срео сам једну добронамерну про-
дуценткињу која је хтела да профитира на мојој причи. 
Једног дана рече ми продуценткиња: “Горане, сада си 
комерцијалан. Но, цена неће да ти се одржи још пет-
шест месеци. Мораћеш да пожуриш.” 

Прошло је шест месеци. Нисам обогатио моју про-
дуценткињу. Сада дане проводим настојећи да пронађем 
континуитет између моје две приче и уметничку улогу 
некога ко се постојано налази на граници. Сталожено 
се трудим да објасним својим пријатељима и рођаци-
ма у Скопљу да их нисам напустио заувек и да не жи-
вим у изобиљу и луксузу у обећаној земљи на Западу. 
Смирено покушавам да објасним људима у Британији 
да нисам срцепаратељни избеглички драмски аутор са 
посттрауматским стресом. Чини се да сви они имају 
прилично чврста уверења ко бих ја морао да будем. 
Сви имају своје клишее и стереотипе. 

какО СУ мОЈИ ПРИЈатеЉИ  
ИЗГУБИЛИ СВОЈе ПРИче 

И тако, сада живим у Кентерберију, у једном ру-
стичном свету, у малом туристичком месту са кате-
дралом. У главној улици је продавница са стриповима 
у којој се продају амерички новитети. У излог је по-
стављен колор-картон у природној величини једног од 
јунака из популарне научнофантастичне телевизијске 
серије Бабилон 5. У питању је слика једног бића с вели-
ким светлећим ореолом око главе. Познајем жену која 
игра овај лик. Пријатељица ми је. Њено име је Мира 
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Фурлан. Својевремено је била једна од најбољих глуми-
ца бившег југословенског позоришта, филма и телеви-
зије. Бејаше протагонист наше драме и херој наше при-
че. Сада је ванземаљка. Претворила се у стереотип за 
оно што су Источноевропејци. Недавно, дође ми један 
пријатељ у посету у Кентербери. Име му је Раде Шер-
беџија. Био је легенда бившег југословенског глумишта. 
Бејаше Хамлет. Играо је у небројено много филмова и 
позоришних представа. Бејаше протагонист наше драме 
и херој наше приче. Данас, Раде је међународна звезда 
и добија улоге у холивудским филмовима. Какве улоге? 
Улогу сумњивог источноевропског мафијаша, човека 
коме не може сасвим да се верује, на граници психо-
патије. Хамлет је постао епизодиста. Протагониста се 
претворио у антагонисту. Раде је постао илустрација за 
клише који постоји о Источноевропејцима. 

Распалисмо роштиљ, под сунцобраном, у јед-
но кишовито енглеско недељно поподне. Пијемо ви-
но и разговарамо о “старим временима”. Потом сам 
га одвео да види картонску фигуру његове “ванземне” 
суграђанке Мире Фурлан. Посматрали смо је заједно. 
Двојица бивших хероја у виртуелној реалности. Изван 
своје историје, своје географије, своје – приче. Казах 
Радету: “Загубисмо нашу причу”. “Можда је никад ни-
смо ни имали”, рече он. 

Као да чујем зевања с постмодерног балкона: “При-
ча. Континуитет. Судбина. Живот. Смрт. Зашто сте ви 
Источноевропејци толико смркнути и патетични и па-
раноични? Зашто се мало не развеселите? Суђењеее! 
Свет је једна постмодерна игра!” Можда и јесте. Или 
би можда могла да буде, уколико није предмодерна 
масовна гробница. 

шта Је ПРИча 

Прича је нарација. Кажа. Ниска догађаја. Казује 
нам ко смо, шта смо били и ко бисмо могли да поста-
немо. То је интерпретација. Као и идентитет, који је та-
кође прича о томе ко мислимо да јесмо, стално испи-
тивање и преиспитивање себе сама. Као и позориште, 
које је на сличан начин рефлексија, визија света и нас 
самих, ишчитавање прошлости и пројекција будућности. 

Дозволите ми неколико личних забелешки о томе 
како видим разлику између основних прича Источне и 
Западне Европе, између две мастер-нарације. Надам се 
да ће то бацити извесну светлост на питање где се нала-
зи мој Исток и како се уопште десило да се тамо нађе.

маСтеР-НаРаЦИЈе

Прошле године одгледао сам један документарац 
Би-Би-Сија о Косову.

Наставник у српској школи говорио је својим ђа-
цима да је пре петсто година битка против Турака била 
изгубљена и да је сада њихов задатак да се за то освете. 
Учитељ је нудио ученицима модел њиховог идентите-
та. Тај модел је био испуњен ратовима, историјским 
одмаздама, неизмиреним рачунима, светим нацио-
налним идеалима на хоризонту. Ту је било и премного 
моје историје.

Када смо стигли у Велику Британију, моја ћерка 
Јана имала је шест година. У свом првом уџбенику имала 
је причу о групи деце која су изгубила пса у лондонском 
метроу. Смешна прича, с магијским мотивима у себи. 
Нема историје, нема ратова, нема фиксираних иденти-
тета. Глобалан, отворен, децентрализован, цивилан кон-
цепт света. У њему није било ничега из моје историје.

Стално сам се питао који је од ова два наративна 
модела бољи за моју кћер. И зашто ове две нарације 
морају међусобно да се искључују? Може ли да постоји 
здрава равнотежа међу њима? Требају ми хитни одго-
вори на ова питања не само као родитељу него и као 
грађанину. Да не кажем и уметнику. Ко је уопште од-
говоран за ове наративне моделе? Написали су их не-
ки државни службеници у различитим министарстви-
ма за образовање. (Наводно, немачком и француском 
министарству за образовање требало је десет година да 
коначно стандардизују уџбенике историје и да одлуче на 
који начин ће цела ствар међу њима бити представљена 
деци ове две земље.) Ове мастер-нарације сачињавају 
друштвени контекст и интелектуални дискурс у којима 
ради сваки уметник. То су центрифугалне силе друшт-
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ва и културе. Уметник може да их прихвати или да их 
одбаци, али контекст увек постоји. Као гравитација.

ПаЈа Патак ПРОтИВ ВИЗаНтИЈе

Желим да се позабавим овим различитим мас-
тер-нарацијама у њиховој најружнијој, највулгарнијој 
форми. Дозволите да источни свет назовем Византија. 
Реч је о једном затвореном друштву, вертикално по-
стављеном, патријархалном, мачо, руралном, у којем 
само једна личност на врху зна шта треба – о друштву 
у коме никад не можеш да будеш усамљен, но исто та-
ко никада не можеш да будеш остављен на миру. Со-
цијална позиција ти је фиксирана. Свако има свој на-
димак – прошлост, будућност и садашњост су задати. 
Нема демократије, нема толеранције, нема логичног 
простора за хомосексуалце – или за жене, уосталом. 
Индивидуализација је могућна, али по смртној цени. 
То је свет етничког фундаментализма. На једној стра-
ни, браћа у вечном загрљају, на другој – издајници и 
аутсајдери. Ова наративна структура је црно-бела и 
занимају је само колективни племенски проблеми. 
Заинтересована је за велика Национална Позоришта, 
глумачке поделе са по хиљаду лица, оперетске колек-
тивне теме. Источноевропска прича је скаска с једном 
бравом и једним кључем.

На сасвим супротној страни од тог света стоји 
западни Паја Патак. Он живи у удобном, брзом, гло-
балном, потрошачки усмереном, постиндустријском 
друштву. Нема мајку, нема оца, нема жену, нема децу. 
Стара се о два-три унука – Господ Бог зна чији су. Има 
девојку са којом се виђа с времена на време, а после 
састанка свако одлази у свој стан посебним аутомоби-
лима. Паја Патак не припада ником већем од себе. Он 
је индивидуалац par excellence! Усамљеник у потрази 
за срећом. Он је као каубој у салуну чији живот зави-
си од тога колико брзо може да потегне. Његова прича 
нема ни географију, ни историју.

То је одломак, фрагмент, дисперзија. Паја Па-
так је бастион политичке стерилности и метафизич-
ког промашаја. 

ПаЈа Патак УЛаЗИ У ВИЗаНтИЈУ

Оно о чему Источна Европа сведочи последњих 
десетак година јесте улазак Паје Патка у Византију. Он 
улази пун себе и носи свој модел света. (Тај модел је 
примитиван и различит од западноевропског модела со-
цијалдемократије.) Реч је о каубојском пиштољџијском 
капитализму. (Или, може бити, у то се претвара откако 
је дошао код нас?) Безбројне западне невладине орга-
низације на безбројним семинарима и ворк-шоповима 
објашњавају шта и како треба да се уради. Источноев-
ропејци шушкају и кикоћу се иза њихових леђа: “Само 
остави паре и бриши. Ти ћеш ми кажеш шта да радим?!”

Паја Патак долази са штапом и шаргарепом и са 
универзалним механизмом алавости и конзумерства.

”Хајде прво да направимо хаос, а затим да ус-
поставимо наш ред. Прво да изазовемо глад, а после 
да продајемо нашу храну. Хајде да учинимо да сваки 
Кинез помисли да је безвредан уколико не вози неки 
од наших аутомобила!”

Једење СОЛИ

У време нашег грађанског рата Си-Ен-Ен нас је 
приказао као племена са компликованим именима и 
чудним политичким навикама. Насупрот оваквој сце-
нографији стоје лепо васпитани и кохерентни репор-
тери Си-Ен-Ена, утегнути у тек распаковане кошуље, 
уносећи ред у хаос, објашњавајући неред једноставним 
енглеским језиком. Има ли од тога неког резултата? На 
разним међународним конференцијама западни инте-
лектуалци често су ме питали шапатом: “Шта се тачно 
дешава тамо доле?”

Тако је Си-Ен-Ен заиста успео да разјасни бар 
нешто: да смо ми необјашњиви. “Уопште се не зама-
рајте тиме да их схватите!” 

Таква представа није фер и погађа ме. А знам ка-
ко мој ум реагује кад сам погођен. Спреман сам, што 
се каже, да поједем кило соли! Овде бих, ако ми дозво-
лите, променио “брзину” и од мог есеја атавистичким 
гласом бих прешао на драмски монолог: “Мислите да 

IN
 M

E
M

O
R

I
A

M



249 >

сам несхватљив? Ништа ви још нисте видели! Сада ћу 
да вам покажем шта је права несхватљивост! Да, знам 
да изигравам будалу једући пред вама со, док с неве-
рицом одмахујете главама. То чиним само вас да згро-
зим. А себе да повредим. Зато што сам од Достојевског 
научио да је јединствен начин на који могу да докажем 
да сам слободан тај да радим против сопствених инте-
реса. Моја супруга, протестанткиња, ово никад неће 
моћи да разуме. Она одбија да овакво владање прихва-
ти као логично људско понашање. И – ја се саглашавам 
с њом. Али, овако се понашам само у неразумним си-
туацијама, када сам стављен под неразуман притисак. 
Само када ми згазите на жуљ. И онда ми још кажете да 
сам ирационални монструм?! Ви, који ми ласкате како 
сам великодушан, гостољубив, топао, с великим срцем 
и душеван?! Кажете, не допада вам се моја прича. Ка-
жете да би требало да је променим? И да ћете, ако ја 
то не учиним, ви то урадити уместо мене? 

Знате шта? Ко вас јебе! Како ћете да промените 
моју причу? Бомбардовањем? Хашким трибуналом? 
Резолуцијама УН? Подмићивањем и уценама? Позо-
ришним фестивалима?... Не бих рекао да ће вам успе-
ти. Променићу своју причу само кад сâм то пожелим, 
и ако уопште пожелим. Мислите да нисам секси? Па 
шта! Као што рече песник: “Ружни смо, али певамо!” Е, 
сад сте ме натерали да изађем на барикаде! И, знајте, 
ову битку ћемо да терамо и у следећем миленијуму! И 
у оном после њега!” 

Назад у есеј! Дозволите ми да рашчистим једну 
ствар.

Овде дижем глас против ружне, невидљиве масе 
која ствара и одржава клише. Буним се против јавног 
мњења које се ствара и влада у крчмама и у баровима. 
Овде се не обраћам мојим пријатељима у Франкфурту, 
Стокхолму, Авињону или Килбурну који се осећају ух-
ваћени у ступицу исто колико и ја. Не обраћам се иде-
алистима који су се клели у Летњу школу на Корчули и 
који су ‘68. обожавали моју бившу државу. Онима чији 
идеал данас лежи разбијен у парампарчад исто као мој, 
онима који сада гледају како банке и међународне ком-

паније купују и њихове западне владе, исто као и наше. 
Њихов и мој свет ближи су него икада раније.

чИЈа Је ПРИча

Сада, када су ратови завршени, све што може да се 
види на британској телевизији су, с времена на време, 
вести о животу британских батаљона тамо доле. Сто-
рије су о “нашим момцима у дивљини”. Прича припа-
да њеном приказивачу. Казабланка није прича о Дру-
гом светском рату у Европи и Африци, него о једном 
секси Американцу из Њујорка. О појединцу у потрази 
за америчким сном. О Холивуду и Дизнију. Извиња-
вам се, али где је у свему томе моје место? Не мислим 
на приватни простор него на лични план. Када је Ин-
дијана Џонс одлазио “тамо негде”, он није отишао ни 
у једну одређену историју или географију. Отишао је у 
један мутан Трећи свет пун умашћених губитника, нај-
чешће без лица и најчешће убијаних на ангро. Будући 
да Холивуд не ствара простор за географију и историју, 
источноевропски уметници не осећају се адекватно за-
ступљени, па ломе кичму да зацртају своју историју и 
географију. Да нађу своју мапу света. Свој компас. Али, 
ту се налази ступица која их чини застарелим и непо-
требним. Њихова деца која одлазе у биоскоп, у узрасту 
између 18. и 22. године, не беру бригу за историју и ге-
ографију. Њих интересује Индијана Џонс. 

Како да се разреши ова немогућа једначина? У 
махали из које долазим веле: “Да ти вежем руке на ду-
пе, па да играмо баскет?!” 

мОЈа маПа СВета

Запад је однеговао једно гранитно чврсто уверење 
да “ништа добро не може да дође с Истока”. Да је једи-
на прича о земљама иза гвоздене завесе она о бледом 
животу, црној естетици и тајној полицији. Ово је била 
политичка пројекција створена за циљеве хладног рата. 
У Југославији смо увек инсистирали на томе да будемо 
изузети од ове слике, увек расположени да доказујемо 
да имамо “свој пут”. Можда смо били изузетак од пра-
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вила, али изузетак који правило потврђује. Клише се, 
ипак, односио и на нас. (Разуме се, и ја имам своје кли-
шее. Одувек сам био сумњичав према сваком ко свира 
рокенрол а није англосаксонски белац; или свира џез, 
а није црнац. Зато, вероватно, не би требало да се жа-
лим кад срећем људе који су сумњичави према Источ-
ноевропејцима који гурају нос у извођачке уметности.)

Па, по чему се разликовала наша прича од кли-
шеа? Шта је била наша differentia specifica. Е, па, ми 
смо одрастали шездесетих уз наше народне приче исто 
колико и уз Кафку и Sgt. Pepper’s Lonely Heart’s Club 
Band. Слободно смо путовали у иностранство. Расли 
смо с Београдским међународним театарским фести-
валом – Битефом. Театарска група The Living Theatre 
дошла је у Југославију 1968. када тешко да је било ко 
изван Њујорка знао нешто више о њој. Гротовски, Брук, 
Боб Вилсон, били су “домаће животиње” у Југославији. 
Чешали смо се раме о раме с њима. Веровали смо да 
смо ми њих испратили на Запад. Да су прво долазили 
код нас да покажу шта имају, па тек потом, кад им ми 
“одобримо”, одлазили да се покажу на другим местима, 
у иностранству. Били смо врло помпезни и арогантни. 
Једном речју секси!

Али, шта с тим? Вероватно стога што је југосло-
венско искуство било толико софистицирано, доживе-
ло је и толико сраман и крвав крај. У суштини, Београд 
никад није истински присвојио новитете који су му до-
лазили на Битеф. Гледао је и посматрао, али мало је у 
томе учествовао. Под превезом европеизма, византијска 
нарација остала је нетакнута. 

СмРтОНОСНО ПРИВЛачНа мОћ маСтеР-НаРаЦИЈе

Историјски ритмови Источне Европе били су асин-
хрони са западним. Особито у деловима који су били 
под отоманском владавином. Та друштва никад нису 
видела ренесансу, класицизам и просветитељство, ни-
када нису видела индустријску револуцију, Наполеонов 
Кодекс или Друштвени уговор Жан-Жака Русоа.

Оваква аритмија је извор досадних поређења и 
перманентни састојак конфузије. Наш идентитет осци-

лира између дубоке инфериорности и високе супери-
орности. Инфериорност се темељи на осећању економ-
ске безвредност. Супериорност се подупире осећањем 
да смо ексклузивни сопственици Душе. (У ово верују 
чак и новопечени словенски мафиози. Лично, не могу 
да видим никакву разлику између њих и новопечених 
мафиоза било где другде у свету.)

Луксуз западних уметника састоји се у томе што 
они могу да остану по страни од политике и да још имају 
широк простор за сопствени дискурс. На Истоку, због 
централизације друштва, не постоје путеви за алтерна-
тивне дискурсе и нема паралелних простора. Остајање 
по страни од политике изгледа као повлачење у аути-
зам. Можете да видите представе, направљене усред 
историјског земљотреса, које немају никаве везе са ре-
алношћу. Али оне сведоче о нечем другом – о извесном 
ескапистичком солипсизму да “ово се не догађа овде, 
ово нисмо ми”. Уистину треба приличне храбрости да 
се остане жив и да се веже крај с крајем под свакоднев-
ним притиском те “историјске сапунске опере”. Овак-
ва храброст не може да буде цењена напољу. Западни 
посматрач се прави да тачно зна шта би могло да се ура-
ди у целој ситуацији, на који начин могу да се исправе 
грешке, односно како би ова несрећа моћно могла да 
се драматизује. (То вам је као када гледате фудбал на 
телевизији и мислите да знате како да постигнете гол.) 
Једна западна списатељица једном приликом ми рече: 
“Толико желим да могу да живим у вашем делу света 
– тада бих имала причу.” Можда је тако, али она забо-
равља да су велике шансе да буде тако усисана у при-
чу да неће имати снаге ни да је схвати, а камоли да је 
артикулише у романескну форму. 

НежеЉеНа ПРИча

Па, хајде да видимо на шта је личила та жалосна 
изгубљена прича о извођачким уметностима у мојој 
бившој држави? Верујем да је била аутентична и при-
лично добро артикулисана. Године 1990. Театарски фе-
стивал Еуроказ у Загребу одлучио је да прикаже југосло-
венску “причу о извођачким уметностима” у том тре-

IN
 M

E
M

O
R

I
A

M



251 >

нутку. У оквиру Фестивала одржавао се сусрет Informal 
European Theatre Meeting или IETM. Западним незави-
сним продуцентима била је представљена комплетно 
нова генерација младих југословенских позоришних 
редитеља. Њихова имена су Драган Живадинов, Вито 
Тауфер, Харис Пашовић, Бранко Брезовец... Ови људи 
били су неустрашиви у причању приче.

Верујем да је прича била секси, као што су били 
и људи који су је причали. Као што су били и други, 
нешто старији редитељи – Слободан Унковски, Љубиша 
Ристић, Душан Јовановић... Радило се о причи о нашем 
времену, месту и контексту, о скаски, о трагикомичном 
приказу једног света ухваћеног у окретање два моћна 
политичка воденична камена.

Али, прича није успела да се прода. Западни про-
дуценти рекли су да се она тешко прати, да не знају ка-
ко да је класификују и да не одговара западним хори-
зонтима очекивања. И тако се прича распала. Заједно 
са онима који су је причали. Неки од њих постали су 
идеолози политичких режима, неки министри за кул-
туру. Сви они били су усисани центрифугом сопстве-
не нарације.

Можда су западни продуценти (овде не мислим 
само на позоришне, него и на политичке продуценте) 
могли да се потруде да саздају контекст, да хоризонте 
очекивања прилагоде причи, а не обратно. Можда – са-
мо можда – да је прича била препозната и подржана, 
не би дошло до рата који ју је уништио. 

И сада, после реке крви, поново се поставља пи-
тање: “Wo ist Osten?”

Па, било је време када Исток (бар мој угао Исто-
ка) вришташе: “Овде смо, овде!”, а Запад одговараше: 
“Не можемо да вас видимо. Нисте тамо где очекујемо 
да будете. Будите на неком другом месту да бисмо вас 
видели!”

Но, све је то сада историја. Нема користи од про-
ливања суза. Знам да у томе с ваше стране није било 
ничег личног, амигоси! Строго бизнис, као и обично.

шта да Се РадИ

На Балкану има једна улична мудрост која каже 
да тамо није могуће да се родиш и да умреш у истој др-
жави. Током живота највероватније ће ти се кућа сру-
шити на главу и мораћеш поново да је градиш.

“Стално враћање истог”. То ти је писано, нешто као 
природна катастрофа. Источноевропско позориште кр-
чка се у експрес-лонцу политичких нереда и у моменту 
пролази кроз тектонско мењање сопственог идентитета. 
Теши се да истинско уметничко дело може да се роди 
само у котлу историјских бољки. (И, руку на срце, ту је 
велики успех на Западу филмова Кустурице и Манчев-
ског, као и музике Бреговића, што би источноевропски 
извођачки уметници могли да се потруде да достигну.) 
Источноевропски извођачки уметници требало би да 
прекину своју амнезију и да се сете да је њихов свет, у 
једном грчу с почетка века, родио Чехова, Маљевича, 
Стравинског, Ејзенштајна, Нижинског, Хармса, Ваве-
денског и Булгакова. Иста она имена која је увек фле-
ксибилни Запад присвојио као своја. Тако се десило да 
Исток, који је изнедрио сва ова имена, постане познат 
као Дивљи Исток. А Дивљи Запад, са кога долазе Вајат 
Ерп и Каламити Џејн, да постане префињен и cool по-
седник и чувар модернизма. Источни извођачки умет-
ници имају пред собом старомодан и усамљен домаћи 
задатак – да нађу своје гласове, да се сете свога имена, 
поново да стекну самоувереност, да поврате свој прос-
тор и да препознају сопствени континуитет. Треба да 
раде на својим причама и да се изборе за њих.

Биле оне вредне или безвредне. Секси или несекси.

Горан Стефановски (1999)
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Р ођена 1969. у Београду. Дипломирала драматургију на Акаде-
мији уметности у Београду (2004) и магистрирала на Интер-
дисциплинарним студијама Универзитета уметности (2010). 
Изведене драме: Фантоми, Атеље 212, р. Горчин Стојановић, 

2003. и Шаушпилхаус (Schauspielhaus Theatre) Беч; јавна читања 
овог комада организована су у Минску (National Тheatre), Лидсу 
(West Yorkshire Playhouse), Њујорку (The New Group), Лондону 
(Gate Тheatre) и Букурешту (Оdeon Тheatre). 

Интимус, Народно позориште Београд, р. Горчин Стојано-
вић, 2004. Комад је био део пројекта НАДА, радионице за писце у 
Royal National Тheatre студију у Лондону.

Реалисти, Народно позориште “Тоша Јовановић” Зрења-
нин, р. Слађана Килибарда, 2013. и позориште HERE Art Њујорк, 
р. Ијан Морган. Представа је номинована за New York Inovative 
Theatre Award за 2013. 

Невидљиви људи, Народно позориште Ужице, р. Немања Ран-
ковић, 2016. 

Од 2009. до 2013. је директорка Битеф театра и Битеф фе-
стивала; од 2015. до 2017. селекторка фестивала Инфант у Новом 
Саду. Предаје у Балетској школи “Лујо Давичо” у Београду, осни-
вач и уметничка директорка Битеф денс компаније.

Објавила је сабране Драме (ЛОМ, Београд 2014) и роман Ма-
ле смрти (ЛОМ, Београд 2018).
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Јелена Кајго

Илда Гершнер

ЛИЦа

маРИЈа ВаЈЦмаН
ИЛда ГеРшНеР
тОмаС мИЛНеР – Писац

РИта – Болничарка

кОЉа – Заробљеник

едВаРд РИхте – Директор штампарије

еЛЗа РИхте – Едвардова супруга

хаНС – Војни болничар

Полицајац, Службеник, Чиновник
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1.

 Беч, 1939.

 (Марија улази на сцену, спушта кофер на под, скида 
рукавице, шешир, капут... Она има дугачку, тала-
састу браон косу и једноставну, црну хаљину.)

маРИЈа: Мама! .... Мама! Јозефе, Кларо...! Стигла сам!

 (Прошета просторијом, мало гласније...)

маРИЈа: Мама...! Аника!

 (Осврће се с нелагодом.) 

маРИЈа (Погледа у публику.): Како глас сабласно одзвања 
у празној кући. Мама! Јозефе! Где сте сви изашли? 

 Никада нисам ушла у кућу а да у њој није била или 
мајка, или брат, или сестра... Или отац.

 Па макар тета Аника, она је готово увек била код 
куће. Од свога рођења не сећам се тренутка када је 
ова кућа била празна. (Пауза.) Сада је празна. 

 (Наспе чашу воде. Отпије гутљај...)

 Прошла су четири сата. Њих нема. Никога нема. 
Немам воље да се распакујем. На тренутак се сми-
рим, мисли ми одлутају... Помислим, сада ће сви 
ући на врата и смејаћемо се! “Па, Марија, шта си 
мислила”, рећи ће Јозеф, “да смо испарили? Да смо 
сви колективно испарили?!” Онда ће мама скинути 
мантил и ући у кухињу да стави воду за чај, а Клара 
ће прићи камину да огреје руке. 

 Али онда погледам на сат, па опет око себе... тиши-
на почиње да ми зуји у ушима, срце ми се попне у 
грло, ваздух затрепери пред очима, соба се лагано 
заљуља. У глави је неки чудан вакум. То је мали, 
језиви напад панике. 

 Онда се опет примирим. Узмем да читам Шилера. 
Прочитам неколико страница, готово наглас, да бих 
сачувала концентрацију... али онда погледам кроз 
прозор и видим да напољу пада мрак.

 (Скочи са столице, притрчи вратима у углу и лупа 
на њих.)

 Госпођо Рихте! Госпођо Рихте!

 Госпођа Рихте је провирила иза врата, погледала 
има ли неког у ходнику, а онда тихо рекла –

 Марија. Одвели су их. Камионом. Јутрос, веома ра-
но. Тек је било свануло.

 Али овде су им ствари! Ко? Шта причате?! Госпођо 
Рихте!

 Бежите! Рекла је и залупила врата. 

 Остала сам да стојим у ходнику. У тишини.

 Бежите! Вриснула је тихо. Тада сам схватила да чо-
век може тихо вриснути.

 Вратила сам се у стан. Гледала сам око себе. Ма-
мина ташна, књига коју је тата читао отворена на 
сточићу поред фотеље, Кларин вунени огртач, није 
стигла да га понесе, а сада је напољу хладно. Боже, 
сигурно јој је сада хладно. Где су они? Како су све 
ове ствари овде, како су прозори и врата овде, како 
су ове куће около још увек на земљи... а где су они?

2.

 (Сто и две столице. На једној седи Илда, на другој 
полицајац у униформи.)

ИЛда: Тако је, Илда Гершнер. 

ПОЛИЦаЈаЦ: Па како вам се то, госпођице Гершнер, 
догодило?

ИЛда: Ево овако, пловили смо Дунавом, на Аурори, и 
била сам тако весела, то је била недеља, ова сада, 
прошла недеља...

ПОЛИЦаЈаЦ (Записује.): На Аурори, недеља…

ИЛда: Да, моја сестра, тетка Ангела и ја. Мама није 
могла... то поподне, али то није важно. Седеле смо 
у средишњој сали и пиле чај, тетка је пила лимуна-
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ду, и онда сам ја изашла на палубу, боже, сад видим 
како сам била непромишљена. Јер већ тада је по-
чео да дува ветар, тетка је рекла “немој излазити, 
Илда, ветар ће ти одувати шешир”, али ја сам хтела 
да посматрам обалу, да изађем на свеж ваздух. И 
тада, тада је наишао један други брод, један заи ста 
велики брод, већи од Ауроре, чула се сирена, он се 
примакао превише нашем броду, готово да сам по-
мислила да ће ударити у нас!

ПОЛИЦаЈаЦ: Само полако, сада је све то иза вас...

ИЛда: Вода се узбуркала, брод се заљуљао, ја сам се ух-
ватила за ивицу... и тада, тада ми је торбица склиз-
нула преко ивице брода, гледала сам како лети у та-
ласе. Ухватила сам се грчевито за ивицу брода, она 
је била мокра, моје рукавице клизаве, умало нисам 
склизнула са палубе. Љуљали смо се тако, мало је 
фалило да се преврнемо. И ето, торбица је одлетела 
у реку. Није страшно, било је ту нешто мало новца, 
двадесет шилинга можда, пудер, марамица... али 
документа, изгубила сам своја документа. (Извади 
марамицу, брише очи.) Тетка је толико викала на 
мене... “Глупачо мала”, викала је…

ПОЛИЦаЈаЦ: Добро, добро, немојте плакати... па није 
страшно. Наравно, понели сте се непромишљено, 
и немојте то себи више дозволити. 

ИЛда: Наравно. Толико ми је непријатно.

ПОЛИЦаЈаЦ: Дођите у четвртак, сада ћу дати налог да 
вам издају нова документа. 

ИЛда: Хвала вам много, најлепше вам хвала.

ПОЛИЦаЈаЦ: Ово није време када се човек може игра-
ти са документима.

ИЛда: Наравно. 

ПОЛИЦаЈаЦ: Како сте рекли, адреса?

ИЛда: Фрајхајт штрасе 28. Илда Гершнер.

3. 

маРИЈа: Драга Илда Гершнер. Ризиковала је свој жи-
вот да би спасила мој. Јер да бих остала жива, била 
су ми потребна нова документа. Ново име. Било је 
потребно да постанем она, да бих из Беча побегла 
у Минхен, где ме нико није познавао.

 Илда, наравно, никада није била на Аурори. Брат јој 
је причао да је на том броду једне недеље са прија-
тељем пловио Дунавом и да су се својски напили 
током те кратке пловидбе.

 Илду сам познавала од детињства. Нисмо биле блис-
ке пријатељице, али смо се волеле. Била је три го-
дине млађа од мене, а ја сам тада имала двадесет 
две. Имала је, значи, деветнаест година. Тако мла-
да, а тако храбра. Долазила сам једном недељно 
код њих у кућу и држала јој часове клавира. Њени 
су сматрали да нема талента, али да је ред да зна 
основне мелодије. Да клавир не скупља прашину, 
говорили су. Понекад би је, кад дођу гости, убеди-
ли да одсвира “Месечеву сонату”.

 Илда ми је дала све своје. 

 (Скида браон перику, испод је плава коса. Покупи је 
лагано у пунђу.)

 Своја документа, своје име и презиме, свој иденти-
тет. 

 Дала ми је живот.

4.

 Минхен. Болница. 

ВОЈНИ БОЛНИчаР хаНС: Илда Гершнер.

маРИЈа: Ја сам.

хаНС: Ви ћете радити на одељењу са заробљеницима. 

маРИЈа: У реду.
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хаНС: Завоје не морате редовно мењати. Само кад ви-
дите да се рана гноји до мере да рањеник неће пре-
живети.

маРИЈа: У реду.

хаНС: Хер Грубер је рекао да им дајемо воду једном 
дневно, доста им је. Разумете? Само да преживе. 
Да не цркну. 

маРИЈа: Разумем.

хаНС: Узмите униформу. (Марија узима униформу са 
столице.) И Илда.

маРИЈа: Да?

хаНС: Они јаучу од болова несносно, па сестре често не 
могу да спавају, али не смете им давати морфијум, 
треба нашим рањеницима, јесте ли разумели?

маРИЈа: Да.

хаНС: Запуште уши.

5.

 (Илда утрчи на сцену.)

ИЛда: “Лудо дете, како си изгубила торбицу? Зашто 
си изашла на палубу?! Главу ћеш изгубити тако 
једнога дана! Шта си уопште тражила на Аурори? 
Кога си питала да идеш на тај брод?” – вриштала 
је моја мајка.

 Добила сам забрану изласка од месец дана. Прочи-
тала сам све књиге за које никада пре тога нисам 
имала живаца. Та казна је имала својих добрих стра-
на. Рецимо, увежбала сам коначно Шопенов “Нок-
турно”, Марија би била врло поносна на мене. Нас 
две смо обожавале Шопена.

 “О, боже, дете, свирај нешто живље, веселије! За-
болеће ме глава од те тугаљивости”, викала је моја 
мајка. 

 Мама, да ли знаш где су Маријини родитељи? И Јо-
зеф и Клара, и тета Аника – питала сам је.

 “Откуд знам где су, рекла је. То се мене, уосталом, 
и не тиче. Одселили су се.” 

 А зашто нису понели ствари, у кући су остале све 
њихове ствари? И зашто нису повели Марију, пи-
тала сам.

 “А зашто ти то питаш? Шта тебе брига где су Ма-
ријини родитељи! Иди, свирај ми нешто весело, Ил-
да, свирај неку полку. Шта тебе брига, дете… гледај 
своја посла. Па нећемо ми бринути све бриге света.”

 Узела је тањир са кремпитама и загризла једно пар-
че.

 “Свако има своју судбину, рекла је, и сигурно ју је 
нечим заслужио. Поједи кремпиту, Илдице, извр-
сна је. Крем се топи у устима.”

6.

 (Болница, Минхен. Марија приноси Кољи чашу воде, 
он пије…)

кОЉа: Ви сте наш добри анђео. Видео сам како сте кри-
шом дали Луку морфијум. Ноћас, пред зору. У рату 
научите да увек спавате с једним отвореним оком. 
Али ја више уопште и не спавам. Не могу.

 (Марија ћути.)

 Ви не смете, наравно, да разговарате са мном.

маРИЈа (Погледа у његову завијену ногу.): Да ли вас боли?

кОЉа: Пошто сте ми намазали ону маст јутрос, бол је 
сасвим уминуо.

маРИЈа: Тихо. Немојте да неко чује.

кОЉа: Нису сви људи исти. И у рату, на фронту, где чо-
век постане звер, и тамо, неко лакше запуца, а не-
коме сваки пут задрхти рука. Неко пуца готово са 
задовољством. Ма неко јури на фронт као да га та-
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мо чека нека премија, не може да дочека да запуца, 
онако, из све снаге… да гледа како лете руке и ноге, 
и главе… као да су… играчке. Разумете? Видео сам.

 А неко не може. Ево, Лук, он је кувар. Није могао да 
пуца. Кувао нам је сплачине, али преживели смо. 
(Закашље се.)

 Рекао сам му – Лук, кога у овој чети мимоиђе ме-
так и граната, тај ће страдати од твоје чорбе.

 Мислите ли да ће се извући?

маРИЈа: Не знам. Како се зовете?

кОЉа: Коља. Коља Груицки.

маРИЈа: Ви сте Јеврејин?

кОЉа: Бог ће ми опростити. А ви, хоћете ли?

маРИЈа: Ја немам шта да вам праштам. А ни Бог. Ми 
ваљда треба да опростимо њему. 

 Ову голготу.

кОЉа: Можете ли му опростити?

маРИЈа: Не знам. Мислим да морам. Да ли је у против-
ном могуће живети?

кОЉа: Ја му нећу опростити. То што ме је натерао да 
убијам. Али човек је једноставна машина. Код њега 
је све ствар навике. Па и убијање.

маРИЈа: Изгледа да је тако.

кОЉа: Ја знам да нећу преживети.

маРИЈа: Шта причате?

кОЉа: Знам да је кренула гангрена. Осећам врелину 
која ме пржи. И није у питању бол, ја видим да мо-
зак више не ради као пре.

маРИЈа: Наравно да ћете преживети.

кОЉа: Ви изгледате као да заиста бринете за нас. Али, 
огуглаћете. Рекох вам, човек је створење навике. 
Навикне се и на живот, и на смрт. Навићи ћете.

маРИЈа: Желите ли нешто, да вам донесем нешто?

кОЉа: Ништа, хвала, ви сте превише добри. У ствари, 
знате шта бих желео? Желео бих да још једном у 

животу поједем штрудлу са маком. То ми је мајка 
правила. А онда и жена. Топла, слатка штрудла, са 
чашом хладног млека. 

маРИЈа: Направићу вам штрудлу са маком. Тако млад, 
а већ ожењен?

кОЉа: Штета. 

маРИЈа: Зашто штета?

кОЉа: Теже је умрети кад знате да вас неко чека.

маРИЈа: Не причајте глупости, ви…

 (Кораци, Илда устане и намешта кревет. Наилази 
Ханс.)

хаНС: Илда, ви сте, драга моја, тако млитави, тако не-
како млаки са заробљеницима. Чак брижни… Па 
нису они људи! То су свиње. Схватате. А ви их тре-
тирате као људе. Зашто?

маРИЈа: Не знам, збунили сте ме… То је тешко питање.

хаНС: Није то тешко питање, него сте ви глупи. 

маРИЈа: Могуће.

хаНС: Није могуће, него је тако. Ви сте мало ретарди-
рани, душо моја. Реците му – свињо.

маРИЈа: Како мислите, па ви…

хаНС: Реците му – прљава јеврејска свињо!

маРИЈа: Прљава јеврејска свињо.

хаНС (Иронично.): Није вас чуо.

маРИЈа (Гласно.): Прљава јеврејска свињо!

хаНС: Слаби сте, Илда, а такви нама овде не требају.

маРИЈа: Молим вас, немојте ме отерати, мени је овај 
посао све!

хаНС (Вади пиштољ из футроле за појасом и пружа јој 
га.): Убијте га.

маРИЈа: Али…

хаНС: Хајде, слабашна и ретардирана Илда. Узмите 
пиштољ и опалите. Па зар је тешко упуцати свињу?

маРИЈа: Извините, ја нисам никада…
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хаНС: Пуцајте, девојко, или се носите одавде!

маРИЈа: Господине Ханс, али за њега ћемо у размени 
добити једног младог немачког војника! Можда мо-
га брата који ратује за Немачку!

хаНС: Ајде, губите се одавде.

 (Марија излази, узима крпу, клекне, и почње да риба 
под. Улази Рита.)

РИта: Шта је, Илда, тресеш се?

маРИЈа: Рита, нисам чула кад си ушла… Хвата ме не-
ка језа…

РИта: Надам се да ниси навукла неку болештину, дра-
га. Боље држи дистанцу.

 (Марија обрише около, наставља да риба.)

РИта: Хеј, немој да ми цмиздриш овде!

маРИЈа: Ма не… овај сумпор штипа за очи… 

РИта: Видела сам када ти је Ханс тутнуо пиштољ у руке, 
и шта. Укипила си се. Чега си се уплашила? Да те 
нећемо можда тужити суду! (Смеје се.) 

маРИЈа (Покуша да се осмехне.): Не знам, нисам могла…

РИта: Ханс је грубијан, али ја га поштујем. У рату је 
тиранија нужност. Да ствари не измакну контроли. 
Ханс зна да буде потпуно луд. Једно вече смо игра-
ли покер у једног Пољака. У његову главу, да тако 
кажем. То је, наравно, била Хансова идеја. Мислим 
да се звао Јаков.

маРИЈа: И?

РИта: И ја сам, наравно, изгубила.

маРИЈа: Па шта си радила?

РИта: Шта сам могла? Упуцала сам Јакова. Бам! 

маРИЈа (Застане у рибању, погледа је.): Лажеш?

РИта: Само сам му прекратила муке! Мислим да би ми 
рекао хвала, да је имао кад.

 (Тишина.)

РИта: Од тада и Ханс поштује мене. (Погледа Илду, за-
пали цигарету.)

 Рат је, Илда. Опусти се.

маРИЈа (Остави крпу, скида болничку капу с главе, пушта 
косу.): Крв, гној, завоји, јауци… ова болничка тор-
тура… месецима, три године… од јутра до мрака. 
Моје лице је било бледо, упалих образа. Плава фар-
ба коју сам једва набављала давала је мојој коси не-
ки отужан жути одсјај, изгледала сам као болесна, 
ружна птица на самрти.

 (Устаје, пресвлачи се, чешља, облачи хаљину и при-
качи косу шналом.)

 Али то вече Рита ме је позвала да изађемо на пиће, 
у кафе Театар. “Тамо долази фини свет, рекла је, 
уметници, боеми, да мало, драга моја, промениш 
окружење, имам утисак да ћеш нам сасвим увену-
ти.” 

 Отишле смо у Театар и тамо сам срела Томаса. 

7.

 (Марија седа за сто, за којим седи Томас. Он јој дос-
ипа вино у чашу…)

маРИЈа: А како то да ви нисте на фронту?

тОмаС (Скида наочаре и показује стакла.): Минус се-
дам. Бити готово слеп! То у овом свету има вееее-
ликих предности. (Враћа наочаре и погледа је.) Ипак, 
ја видим да сте ви изузетно лепи.

маРИЈа: Хвала.

тОмаС: Знам, ако долази од слепца, то и није неки ком-
плимент.

маРИЈа: Ви нисте слепац, само имате велику диоптрију. 
А то, као што рекосте, има и својих предности. Да 
ли вам је жао што не можете на фронт?

тОмаС: Жао? Да ме овако ћоравог ране па да паднем у 
шаке некоме попут вас.

маРИЈа: То би било лоше?
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тОмаС: То би било врло незгодно.

маРИЈа: Ја мислим да бисте имали сасвим пристојан 
третман.

тОмаС: Рат, значи, има и својих лепих страна?

маРИЈа: Нема. 

тОмаС: Да ли сте поносни на нашу армију?

маРИЈа: Јесам.

маРИЈа: И ја сам поносан. Каква сила. Руши све пред 
собом. Да попијемо у то име.

маРИЈа: Да попијемо. (Марија отпије гутљај, па се за-
кашље.)

тОмаС: Некад ми јесте жао што не могу на фронт. 

маРИЈа: Ви сте писац, неке ваше колеге се противе 
Хитлеровом режиму.

тОмаС: Лицемери. Смета им да буду најмоћнији на свету. 
Шта има лоше у томе да човек буде националиста.

маРИЈа: Моју пријатељицу Јеврејку су одвели у логор, 
целу њену породицу.

тОмаС (Тихо, шаљиво.): Надам се да се више не дружи-
те са Јеврејима. 

маРИЈа: Одвели су у логор целу породицу.

тОмаС: Па добро, док је земља у рату, нека раде мало 
за Немачку, а не само за себе. Сви треба да радимо 
за добробит отаџбине, а не да се богатимо.

маРИЈа: Мислите ли да су живи?

тОмаС: Наравно да су живи, побогу. Па не мислите 
ваљда да у логорима убијају људе. 

 (Марија попије целу чашу вина.) 

маРИЈа: Да ли сте ви срећни, Томасе? Да ли човек мо-
же бити срећан док траје рат, чак и ако у том рату 
побеђује?

тОмаС (Досипа јој вино.): О, ви сте идеалисткиња, то је 
симпатично. И опасно.

маРИЈа: Плашите ли се да разговарате са мном?

тОмаС: Ја сам инвалид, нисам кукавица. 

маРИЈа: Ја се ужасавам рата. Ја сам велики против-
ник рата.

тОмаС: Па ви сте као неко дете. То је као да кажете – 
ја сам велики противник тога да пада киша. Рат је 
нужност. Као, рецимо…. земљотрес. Можете ли га 
зауставити?

маРИЈа: Нужност, дакле природна непогода?

тОмаС: Да.

маРИЈа: А рат долази од човека. Па, онда је човек при-
родна непогода.

тОмаС: Јесте.

маРИЈа: Зато што му је у природи.

тОмаС: Уништавање. Зло му је у генетском коду.

маРИЈа: Ипак, дакле, мислите да је рат зло?

тОмаС: Наравно да је зло. Само смо ми у том нужном 
злу победници. А то је добро.

 (Марија ћути, отпије вино.)

тОмаС: Лепо је веровати у нешто много веће од само-
га себе, зар не?

маРИЈа: У бога?

тОмаС: Не… Бог је много магловита идеја. Ја не верујем 
у бога. Мора се веровати у нешто опипљиво. А Др-
жава је жива, опипљива, велика, моћна… Наша!

маРИЈа: Па ВИ сте идеалиста! Ви бисте погинули за 
идеју. Само, нажалост, погрешну.

тОмаС: Човек мора веровати у нешто велико да би ос-
тао жив. Мора веровати у чуда. Рецимо, у то да ће 
налетети на некога попут вас. Са тим жустрим тем-
пераментом, са тим сјајем у очима… Па тај сјај и 
слепца може да засени. (Ухвати је за руку и гледа у 
очи.) Јер ваше очи сијају као звезде.

маРИЈа: А када бих ја била Јеврејка, а моје очи јеврејске 
очи?

тОмаС: Хвала богу, у кога не верујем, па нисте. 
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маРИЈа: “Напољу лије киша, отпратићу вас до стана”, 
рекао је, већ добро припит. 

 Али ја немам стан, ја живим у болници, три године. 

 “Три године живите међу завојима, иглама, ти-
фусом, гангреном… Е па, драга Илда, време је да 
промените перспективу! Викао је док смо по ки-
ши трчали према Зигфрид штрасе, улици у којој 
је живео. Већ у ходинку зграде је стргнуо мој ман-
тил, потрчали смо уз степенице, на првом спрату 
у мраку, на степеништу ми је испала ципела, он ју 
је подигао, затетурао се, наслонио на зид, ја сам се 
смејала, изула сам и другу ципелу и бацила му је у 
руке, ципела је пала поред њега… ја сам се још ја-
че смејала и трчала боса до другог спрата. 

 Била сам пијана. Какво олакшање.

 (Скида Томасу кошуљу, он њој откопчава хаљину.)

 Марија, ти заслужујеш један трен заборава у ово-
ме паклу, мислила сам док су се у одсјају уличне 
лампе назирала његова рамена међу чаршафима. 
Ти заслужујеш макар један трен заборава…

 (Скида хаљину, остаје у кратком комбинезону.)

 Сећам се да сам у једном тренутку устала из кре-
вета и викала, гола, насред собе – Хајде да никада 
не изађемо на улицу, да забравимо врата и прогута-
мо кључ. Хајде да заборавимо своја имена и имена 
улица и градова! Или тако, или да се никада више 
не видимо. Све између тога је потпуно немогуће!

тОмаС (Полуго, изваљен на софи.): Невероватна сте ви 
жена, Илда, имате неке смешне, бизарне мисли… 

маРИЈа: … Рекао је он кроз осмех, већ готово уснуо. 

 Наредног дана нисмо излазили из куће. Ја нисам 
отишла у болницу. Први пут у току три године. А 
следећег јутра, устала сам у зору и умесила Кољи 
штрудлу. Живот је деловао подношљиво.

8.

 (Марија улази озарена у болничку собу. Застане. Кре-
вети су празни. Гледа збуњено, седне на један кревет, 
у рукама држи завежљај. Наилази Ханс.)

хаНС: Шта радите ту, зашто седите? Пресвуците те 
кревете.

маРИЈа: Да пресвучем кревете?

хаНС: Да, добро сте чули, пресвуците кревете!

маРИЈа (Загледана у једну тачку испред себе.): Донела 
сам штрудлу.

хаНС: Каква штрудла, девојко. Ви сте стварно ретарди-
рани! Пресвуците кревете, ова два гуштера су цр-
кла. Немојте да се заразимо. И проветрите, Илда, 
забога, овде тако страшно смрди!

 (Ханс излази. Улази Рита, затиче Марију како буљи 
у једну тачку.)

РИта: Јаој та твоја сентименталност, Илда, стварно је 
иритантна! Човек треба да буде машина! Аутомат.

 (Пресвлачи постељину.)

маРИЈа: Када би то било могуће…

РИта: Наравно да је могуће. Не преко ноћи, али веж-
бом, трудом… наравно да је могуће.

маРИЈа: Променити своју природу?

РИта: Промена је природна константа. Па нисмо ми не-
андерталци. Променили смо се, зар не? Еволуирали!

маРИЈа: Можда си у праву. Волела бих да си у праву.

РИта: Наравно да сам у праву.

маРИЈа: Како да вежбам да постанем машина?

РИта: Тако што ћеш убедити себе да ништа не осећаш. 
Осећања су непотребна будалаштина. Баласт.

 Осим осећања дужности према домовини.

маРИЈа: И Фиреру.

РИта: И Фиреру.
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маРИЈа: Добро. Покушаћу.

РИта (Застане у пресвлачењу кревета.): Рецимо, ја не 
могу рећи да ми кувар Лук није био симпатичан. 
Као неко чупаво француско куче. Као пудла! Ис-
тина прљава, запуштена, изгладнела пудла. Сада је 
куче цркло. Доћи ће ново. Гледај, драга, доносе их 
у гомилама!

 Можеш и да вежбаш тако што ћеш, рецимо, ономе 
ко ти се допадне, убризгати у вену мало већу коли-
чину радиола. И гле, док дланом о длан – нема ви-
ше никога ко ти се свиђа.

маРИЈа: Ти си потпуно блесава.

РИта: Исто то, наравно, можеш да радиш и са онима који 
ти се не свиђају... Кажем ти, рат је, Илда! Опусти се.

 (Рита седне, запали цигарету, дуне дим…)

РИта: Откуд ја знам шта је моја права природа, отац 
ме је млатио као врећу кромпира. Мајка је стално 
викала, “немој ово, немој оно, или уради ово, уради 
оно, иди у цркву, читај молитву, читај псалме...”, а 
ћути када ти отац лупи шамар и када пијан наскаче 
на гувернанту. И онда, отац умре, а ја, као пуштена 
с ланца. Откуд ја знам шта је моја права природа, 
Илда, то ћемо, драга моја, тек открити.

маРИЈа: Да ли си некада неког волела?

РИта: Рубија. Он је био шармантни пробисвет. Умео 
је да ме ошамари баш као мој отац. Проклетство, 
видиш... Требало је да се венчамо, али дечко се 
предомислио, једноставно је нашао другу. А ја сам 
завршила код доктора Фишера на киретажи. Тако 
сам почела овде да радим, као љубавница доктора 
Фишера. Јер ипак, киретажа је незаконита, а новац 
недостижан.

 Мајка је само понављала, “Рита, изговори сто пу-
та ‘Помилуј нас госпо, мајко божја’, и све ће бити 
у реду”. Али није. Руби је шетао градом са новом 
вереницом. Клечала сам у цркви, молила, кумила, 
плакала… Ништа…

 Мојим мукама је дошао крај када се појавио Он! И 
обасјао сав мој живот.

 МАРИЈА: Фирер.

РИта: Да, Фирер. Зашто би моја судбина била битна? 
Битна је судбина Немачке. Јер, драга моја, судби-
на Немачке је, за разлику од наших говњивих, од-
вратних, малих судбина, – величанствена! (Устане 
са кревета, радосно.)

 Илда, хајде да сутра одемо у цркву, да се помолимо 
за здравље нашег Фирера и за славу наше Намачке! 
Важи?

маРИЈа: Мислила сам да молитве не делују.

РИта: Како за кога, драга. Има и оних које бог воли.

9. 

маРИЈа: Катедрала Светог Петра у Минхену. Како је 
чудесно шта човек може да учини са својих десет, 
малених прстију. Високи сводови иду у небо, као да 
их из облака вуку нека анђеоска ужад.

 Унутра је хладно и мирише на тамјан. Огроман олтар 
са кога гледа свети Петар опточен је у злату. Одоз-
го, са далеких висина небеске таванице, гледају ме 
сви свети. Праве кулисе за моју травестију. 

 Клечим са Ритом на дрвеној клупи за молитве. Мо-
лим се да су моји живи. Молим се једном једином 
богу.

 Највеће је искушење не напустити веру у бога, док 
вам апсурд света гледа право у очи.

 (Прелази на другу страну сцене, Томас чита новине 
на фотељи. Марија спрема чај.)

 Томас је био моје чудно уточиште. Мислим да сам, 
живећи са њим, почела и сама да верујем да сам ја 
Илда Гершнер, Немица, католкиња. Много пута по-
новљена неистина постаје истина, ма колико била 
апсурдна. Како сам мислила да ће се та прича за-
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вршити? Нисам мислила. У рату, стихијски, само 
мислите на то како да извучете живу главу. 

 (Доноси Томасу чај, он је привуче у крило.)

тОмаС: Дођи, љубави.

МАРИЈА: Размишљам, Томасе, како је живот неу-
ништив. Човек је неуништив. Умиремо на све стране 
као муве, али истовремено смо неуништиви. Нићи 
ћемо ни из чега… из потпуног ништавила. 

тОмаС: Да, ја некада имам осећај као да ме и најмањи 
поветарац може сломити, а некада… некада се 
осећам као да имам седам живота. 

маРИЈа: Ја осећам као да имам два живота. Један жи-
вим, један сањам.

тОмаС: У коме сам ја?

маРИЈа: У овоме који сањам.

тОмаС: Надам се да немаш намеру да се будиш. 

маРИЈа (Пољуби га.): Ја радије не бих. (Онда се зами-
сли, и више за себе.)

 А опет, често помислим, боже, ваљда је све ово са-
мо сан. И штипам се док ми кожа не помодри. Али 
ништа… отворим очи и све је опет ту…

тОмаС (Смеје се.): Зар је толико страшно живети са 
мном? Као у ноћној мори!

маРИЈа: Извини, нисам мислила… мислила сам на рат 
и све што се око нас дешева…

тОмаС: Знам, видео сам данас на улици жену, лепо обу-
чену жену, која је угледала стари, готово труо кром-
пир и бацила се не њега. Загризла га је онако живог.

маРИЈа: Шта је вредно свега овога? Поседовати цео 
свет, чему, ако је свет пропао? Ако је човек као чо-
век уништен?

тОмаС: Ваљда је у томе поента, уништити и владати. 
(Тргне се.) Не! Нећеш ме навући на своје левича-
рење… Слобода, Правда, Једнакост… драга моја, то 
су бајке за децу. Пригодне пароле којима се стиже 
до циља, а циљ је исти – покоравање. У ствари, овај 

леви модел је перфиднији, признајем. Подилази, 
улагује се… велича човека, уместо државу. 

маРИЈа (Иронично.): Држава… наша велика, моћна 
држава… 

 (Улази Рита.)

маРИЈа: Рита, уђи!

РИта (Спушта на сто неколико зелених листова.): Ево, 
донела сам мало коприве.

маРИЈа: Хвала, драга.

тОмаС: Ја сам се понадао да си нам донела мало мор-
фијума.

РИта: Пре бих ти дала литар крви, него кап морфијума.

тОмаС: А ја бих ти за кап те супстанце дао бубрег, Ри-
та! Да ме нешто тако моћно и блажено растави од 
разума. Макар на час. 

РИта (Подиже масивну књигу која је на столу.): Има овде 
и других метода за растанак са разумом…

тОмаС: Побогу, Илда, опет си извукла Капитал, па мо-
гу нас ухапсити!

маРИЈа: Извини. (Рити.) Рита, може мало чаја? (Си-
па јој чај.)

РИта: Може.

тОмаС: Јаоооој, зашто не живим са неком руменом 
сељанчицом из провинције…

РИта: Не знамо, зашто не живиш?

тОмаС: Живот би ми био лаган, весео, безбрижан…. И 
тако досадан. (Пољуби Илду.) 

 Да, Илдица је напорна и неразумна, али је женски 
дух који не пружа отпор, обична жабокречина.

 (Томас прилегне на софу.)

тОмаС: А мушкарци су слабићи и будале.

маРИЈа (Насмеје се.): То си ти рекао.

 (Томас се нагло придигне.)

тОмаС: Илда, удај се за мене!
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РИта: Не, не, не, и двеста пута не! 

тОмаС: Молим!? Рита, како мислиш не?

РИта (Марији.): Прво, млађа си од мене. Друго, живиш 
у Минхену три године и већ си нашла мужа, усред 
рата! Ја овде живим двадесет три године, у миру, и 
мужа ни од корова!

маРИЈа (Смешка се.): Смири се, Рита, нећу се удати.

РИта: Наравно да ћеш се удати, лудетино! 

маРИЈа: Наравно да нећу. Живећемо заједно, али не 
видим зашто бих се удавала.

тОмаС: Зато што тако драги бог налаже.

маРИЈа: Драги бог налаже много тога… па ништа…

тОмаС: Позваћемо твоје родитеље!

РИта: Одлично! Може вас венчати отац Фабрио.

маРИЈа: Томасе, молим те… Немој данас да причаш о 
томе… Молим вас…

тОмаС: Зашто не данас? Љубави, молим те, не буди твр-
доглава. Желим да упознам твоју породицу.

РИта: И ја. Колико година има твој брат? Надам се да 
је старији од тебе. Имаш ли фотографију?

тОмаС: Како се радујем!

РИта: Венчање… Нека се нешто лепо дешава у овом 
сивилу! 

тОмаС: Тако је! Едвард путује ових дана за Беч. Замо-
лићемо га да обиђе твоје и да им пренесе...

маРИЈа: Молим вас, прекините!

тОмаС: Да им пренесе да се пакују, да се хитно пакују! 
И сестра и брат! Да крену из Беча чим одредимо 
датум када ћемо...

маРИЈа (Викне.): Прекини!

 (Непријатна тишина. Онда Томас устане са софе и 
крене ка вратима.)

маРИЈа: Томасе!

 (Томас изађе. Рита сачека тренутак, онда изађе и 
она.)

маРИЈа: Господе боже, опрости ми, ја ипак ово сањам.

 (Марија узима свеће из фиоке, пали једну по једну…)

 Благословен да си Ти, Господе Боже наш, Краљу 
Света, који нас је посветио заповестима Својим и 
обавезао нас да палимо светло за Хануку.

 Благословен да си Ти, Господе Боже наш, Краљу 
Света, који је учинио чуда за очеве наше у дане оне 
и у време оно.

 Благословен да си Ти, Господе Боже наш, Краљу 
Света, који нас је довео до тога да доживимо овај 
тренутак.

 (Пева Maoz Cur Ješuati.)

маРИЈа: Ја ово сасвим сигурно само сањам…

 Сећам се нашег салона у Бечу, велики, пространи 
салон са високим прозорима и лучним вратима која 
су гледала на врт. Тата би упалио камин, тета Аника 
испекла питу од јабука, ја сам свирала клавир… А 
пита, мека, топла, слатка… посута циметом… Сећам 
се, мама и Клара су преправљале неке плишане за-
весе… Јозеф је читао “Чаробни брег”…

 Или је то можда био сан?

10.

 (Марија седи на софи. Улази Томас, седа на столицу, 
Марија му прилази и спушта руке на рамена.)

маРИЈа: Хоћеш ли ми опростити?

 (Томас ћути.)

маРИЈа: Реци да ћеш ми опростити.

тОмаС: Ја немам шта да ти праштам.

маРИЈа: Ти знаш да те волим.

 (Томас ћути.)

маРИЈа: Реци да знаш да те волим.
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тОмаС: Знам. Морам се помирити са тим да си рођени 
анархиста. Толики отпор према венчању… (Шаљи-
во.) Да ли си сигурна да су те твоји крстили?

маРИЈа (Смешка се и седа му у крило.): Нисам сигурна.

тОмаС: Сутра нам долазе Едвард и Елза. 

маРИЈа: Едвард, директор штампарије?

тОмаС: Да, морамо им се улагивати, Илда, страшно и 
немилосрдно. Посла нема, а ја се и даље надам не-
кој платици. 

маРИЈа: Хм, могу да направим супу од кромпира, као 
предјело, затим кромпир пире као главно јело, а 
за десерт…

тОмаС: Пита од кромпира?

маРИЈа: Не, драги, немао толико кромпира. За десерт 
– чај са коцком шећера.

тОмаС: Савршено. Схватиће да коначно мора да ми да 
плату! Ипак, Илда, ово је исувише важно, набавио 
сам у граду флашу вина. Не питај ме како.

маРИЈа (Скочи са столице.): Имамо у кући флашу ви-
на! Па где си је сакрио?

тОмаС: Тихо. Не желимо да нас комшије убију и ук-
раду је. 

маРИЈа (Тихо.): Где је?

тОмаС: У остави, иза вреће са...

 (Марија је већ кренула ка остави, Томас је ухвати за 
руку.)

тОмаС: Илда, вино је за госте. Мисли на мој посао, на 
новац… На храну! Љубави, храна… купус, сир, хлеб, 
млеко… Живот!

11.

ИЛда: “Ништа ти не брини, Илда, рат ће нас мимоићи”, 
говорио је мој отац, сваки пут када би се вратио 
из Шубенхала. Тамо смо имали велико породич-
но имање, које се простирало на петнаест хектара.

 “Шубенхал може да храни четири бригаде”, рекао 
би отац, наредивши тета Хани и баштовану да рас-
пореде храну у остави. И то је тачно. Код нас је у 
кући увек, а поготово током рата, било право скла-
диште хране. Мислим да је моја мајка у том перио-
ду набацила пет килограма.

 Рат нас физички јесте мимоишао. Али суштински 
нас је потпуно разорио. Мада, наша породица ни-
када није функционисала као целина. Споља гле-
дано, јесте. Али мој брат и ја смо се већину време-
на осећали одбачено. Рецимо, још као мала, када 
ми је испао први зуб, плачући крвавих уста дошла 
сам до моје мајке. Она је вриснула да пазим да јој 
не исфлекам хаљину и да одем код тета Хане да ми 
обрише уста. Следећ пут, када сам имала тринаест 
година, дошла сам код ње и питала је зашто ми крв 
цури низ ноге. Рекла је, “иди питај тета Хану да ти 
објасни и да ти помогне да се опереш”.

 Ипак, најстрашнија сцена је била када је мој млађи 
брат Франц, када је имао пет година, утрчао у кућу 
из дворишта, скинуо бермуде до испод колена и по-
викао – мама, погледај, пиша ми је час велика, час 
мала, па опет, час велика, час мала.

 Мајка је вриснула, а онда паничним гласом почела 
да дозива мога оца. Хана и ја смо седеле у трпеза-
рији и кикотале се.

 Али, ако сте мислили да је гнушање везано за фи-
зиолошке феномене моја мајка надомешћивала 
духовним аспирацијама, варате се. Прочитала би 
повремено неки сладуњав љубавни роман, и то је 
било све. Када сам покушала да са њом и оцем по-
разговарам о Великом рату и узроцимо овога што 
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нам се сада дешава, она ми је рекла – “Илда, дете, 
остави се тих глупости! Иди, нарежи тати кобаси-
це”.

12.

 (Вечера. За столом седе Томас, Едвард и Елза. Марија 
доноси овал са храном, седа за сто.)

едВаРд: И онда га угледам, на пропланку, леп као на-
сликан. Велики, капиталац. Рогови као крошња. 
Прсти се леде од хладноће, како стегне мраз на 
Грузбену, дах се леди пред очима. Циљам, циљам, 
лагано, све је ту у стрпљењу… у миру… концентра-
цији… И коначно… БАМ!

 (Марија се тргне, готово поскочи са столице.)

едВаРд: Пада као покошен.

еЛЗа (Са осмехом.): Њих четворица су га донели до 
куће. Па то крв лије на све стране као из цистерне. 
Сирота Грета је рибала под до избезумљености. И 
онда, док смо све истранжирале… 

едВаРд: Елза је мајстор за дивљач.

еЛЗа: Добро, Грета ми је помагала…

едВаРд: Не, Елзице, немој да си скромна…

еЛЗа: Добро, признајем, испало је сјајно, сос од брус-
нице преко дивљачи, то је мој специјалитет.

маРИЈа: Хоћете још мало пиреа?

еЛЗа: Не, хвала, драга.

тОмаС: Како је господин Рубен, је ли му боље?

едВаРд: Кога брига да ли је њему боље. 

тОмаС: Заиста си му дао отказ?

едВаРд: Човек има такву костобољу да више не мо-
же да се усправи. Нисам могао више да га гледам.

тОмаС: Јадан, заисте се погурио до земље. 

едВаРд: Не само то, почео је да заборавља. Пре не-
колико дана Елза је ствратила у штампарију, он се 
залетео према њој и повикао –

еЛЗа: Госпођо Хелена, тако ми је драго што вас видим!

едВаРд: Будала. Још мало па ни рођену мајку неће 
препознати.

тОмаС: Чудно, он није толико стар, па нема ни шездесет?

едВаРд: Види, Томасе, ја више немам никаквих диле-
ма. Друштвени отпад треба одстранити. Не говорим 
сада о Рубену, мислим генерално. То је природни 
закон, природни ток ствари. Душевно болесни, од 
какве су они користи? Чему они служе? Инвалиди, 
чему они служе? Боже ме опрости, педери… све то 
треба почистити са лица земље. 

еЛЗа: Они загађују и руже земљу. Замислите како би 
земља изгледала без њих. Као рај.

едВаРд: То су девијације. Грешке природе. 

еЛЗа: А природа своје грешке елиминише. 

едВаРд: И ми ту треба да изигравамо неке хуманисте? 
Па то је чисто лицемерје. 

маРИЈа: Лицемерје?

едВаРд: Да. Лицемерје. 

маРИЈа: Па можда да почнемо од Томаса, он не види 
добро. Предлажем да га елиминишемо!

едВаРд: Видите, Илда, ви сте сада иронични, зато 
што сте емотивни. А то није добро. Најпогубније 
по човека је да буде емотиван. Али делимично сте 
у праву када се запитате, каква корист од Томаса. 
Не вама, ви можда неке користи и имате… у то не 
улазим. Али држави. Нема неке велике вајде, при-
знаћете. Ваш мужић би требало да се одужи својој 
отаџбини за чињеницу да није способан да иде у 
рат и бори се за њу.

маРИЈа: Нисте ни ви на фронту.

тОмаС: Илда, душо… 
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едВаРд: Не, не, та констатација је на месту. Ја нисам 
на фронту јер сам својој држави потребнији у Мин-
хену. У штампарији која је на услузи ширењу јед-
не нове идеологије, освешћивању, едукацији, то је 
мисија једнако важна као бацање бомбе у неприја-
тељски ров.

маРИЈа: Онда да Томса ипак елиминишемо?

едВаРд: Не, драга Илда, и од њега може бити неке ко-
ристи. Он је писац, добар писац, и писаће. 

тОмаС: Едукативне текстове?

едВаРд: Да, Томасе, едукативне текстове.

тОмаС: Јао, Едварде, рекао сам ти већ, нисам ти ја за то…

едВаРд: Е, па нема више есеја, романа, критичких 
приказа, рецензија… сада није време за то, Тома-
се, или агитација или отказ, драги мој. Наша војска 
је мало посустала, мора се подићи морал народу. 
Или ви можда више волите да гладујете? (Одгурне 
свој тањир.)

маРИЈа: Ја радим у болници.

еЛЗа: Томас рече да ви тамо волонтирате.

маРИЈа: Да, али имамо храну и лекове. То нам је до-
вољно. 

едВаРд: Добро….

тОмаС: Разговараћемо, Едварде, дај ми који дан да 
размислим.

едВаРд: Наравно…

 (Марија нервозно протрља чело.)

тОмаС: Шта је, душо?

маРИЈа: Мало ме боли глава…

тОмаС: Бледа си и исцрпљена, Илда. (Едварду и Елзи.) 
Стално јој говорим да мора мање да ради, а више 
да се одмара.

едВаРд: Томас каже да цео дан проводите у болници.

тОмаС: Понекад и целу ноћ.

еЛЗа: Заиста, Илда, боја вашег тена је забрињавајућа. 
Мада, ви заправо и немате бео тен?

едаВаРд: Да, баш смо Елза и ја коментарисали пре неки 
дан, да Илда има чудну боју тена. И физиономију.

тОмаС: Је л’?

еЛЗа: Да ли су ваши преци чисто немачке крви?

тОмаС: Какво је то питање, наравно да су немачке крви.

еЛЗа: Облик очију… црте лица… Илда, ви мени не ли-
чите на Немицу, да се не фарбате у плаво, могла 
бих се заклети да сте...

маРИЈа: Африканка!

еЛЗа: Неее. Да сте...

маРИЈа: Мексиканка!

тОмаС: Смири се, Илда. Шта ти је?

маРИЈа: А можда сам са Марса!

едВаРд: Како изгледа ваше породично стабло?

маРИЈа: Оно је разгранато. Али труло. Сви моји су по-
мрли. Марсовци.

тОмаС: Илда, смири се. Донеси нам још вина, а себи 
сипај воде. Хајде, попиј мало воде.

 (Марија изађе из просторије.)

тОмаС: Извините… Преморена је. Некада јој у тим си-
туацијама попусте нерви. 

 (Непријатна тишина.)

едВаРд: Мало си пожурио у заједнички живот, Тома-
се, она има чудно лице и слабе нерве. То баш није 
нека комбинација.

еЛЗа: Боја тена јој је заиста забрињавајућа. Можда 
би могла да оде код доктора. Забога, жена ради у 
болници, то бар није проблем.

тОмаС: Ни ја нисам баш Херкулес. 

едВаРд: Јеси ли упознао њене родитеље?

тОмаС: Не, они живе у Бечу. 
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едВаРд: Драги Томасе… ја, кад купујем коња, прове-
рим пасмину и четири колена уназад, а ти… пре-
више олако, непромишљено улазиш у тако озбиљне 
ствари. Ја не разумем како...

 (Марија улази у собу, у руци држи пиштољ.)

маРИЈа: Томасе…

тОмаС: Илда…

маРИЈа: Томасе, реци гостима да оду, боли ме глава.

тОмаС: Илда, душо, спусти пиштољ.

маРИЈа: Одлазите, ви сте сви авети, ви сте привиђења!

тОмаС: Илда, забога!

маРИЈа: Одлазите! Скотови! Монструми! Звери!

еЛЗа: Господе боже!

едВаРд: Томасе, ја сам у шоку. Учини нешто!

тОмаС: Илда, забога!

маРИЈа: Ја нисам Илда. (Опали у ваздух.)

едВаРд: Елза, идемо!

маРИЈа: Ја нисам Илда! Чујете ли, скотови!

тОмаС: Илда, дај ми пиштољ!

еЛЗа: Господе боже!

 (Едвард и Елза излазе.)

маРИЈа: Ја сам Марија Вајцман, моје име је Марија 
Вајцман, ја сам Марија Вајцман.

тОмаС: Смири се, ти имаш нервни слом, ти трабуњаш…

маРИЈа (Испусти пиштољ.): Ко сте ви – ја сам Марија 
Вајцман, како се зовете, Марија Вајцман, а како вам 
је име – Марија Вајцман!

тОмаС: Илда, смири се! Да позовем доктора? Ти си 
пијана!

маРИЈа: Јеврејка Марија Вајцман. Од мајке Ане и оца 
Јакова. Који су вероватно мртви. Сви су мртви, То-
масе! Сви су мртви! Јозеф, Клара, тета Аника…!

тОмаС: Шта причаш! Ти си луда! Ти си потпуно полу-
дела! Ја ћу сада позвати доктора. 

маРИЈа: Томасе, помози ми!

тОмаС: Позваћу доктора. 

маРИЈа: Помози ми…

тОмаС (Клекне поред ње, ухвати је за руке.): Теби није 
добро, Илдице. Погледај ме. Ти си болесна!

маРИЈа: А како се лечи јеврејство, Томасе? Арсеником? 
Митраљезом? Бомбом?

 (Пауза. Марија је клонула на софи.)

тОмаС (Пушта њене руке.): Илда, па ти си озбиљна?

 (Пауза. Томас устаје.)

тОмаС: Ти си ме слагала. Преварила. 

 (Пауза.)

тОмаС: Срећа па моји родитељи нису живи да ОВО виде.

маРИЈа: Срећа, Томасе, велика срећа. Благо њима. Да-
нас је у овом свету много боље бити мртав него жив.

 (Пауза.)

тОмаС: Ти ћеш, наравно, сада морати да одеш из ове 
куће.

маРИЈа: Наравно.

тОмаС: Јасно ти је да је ово неприхватљиво, да ми ви-
ше не можемо бити заједно.

маРИЈа: Јасно ми је. Тим пре што мислим да сам трудна.

маРИЈа: Устала сам, отишла у спаваћу собу, отворила 
ормар, извукла кофер испод кревета, спустила га на 
кревет и почела да пакујем своје ствари. Као војник. 
Нисам осећала ништа. Знала сам да ћу преживети. 
Па то је била моја специјалност.

 Када је готово сва гардероба била у коферу, Томас 
је ушао у собу, пришао кревету, подигао кофер, ис-
трасао све ствари на под, и изашао из собе.

 Хана се родила у марту 1944. године. Три месеца 
пре тога Томас и ја смо се венчали.
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13.

ИЛда: Када је рат почео, била сам девојка. Када се за-
вршио – старица. Мој дух је усахнуо онога тренут-
ка када је у мени усахнула жеља да схватим зашто 
се све ово дешава. А жеља је усахнула зато што је 
то што се дешава превазилазило све границе људ-
ског разума.

 Једнога дана свирале су сирене и Беч је засут бом-
бама. Неколико дана касније на тргу су руски вој-
ници градили велики споменик. Један од њих је 
причао како је преживео опсаду Лењинграда. “Ба-
ка је у крилу држала своју мачку, рекао је, мајка је 
ушла у собу држећи у рукама његову малу сестру. 
Питала је баку – одлучи, мачка или унуче. Бака 
јој је пружила мачку док су јој се сузе сливале низ 
лице. После двадесет дана гладовања, то вече смо 
појели нашу мачку Рубику”, рекао је војник. 

 “Фирер је бесмртан”, рекао је мој отац једном при-
ликом, “по њему ће нас памтити човечанство”. 

 Волела бих да нас памте по Бетовену, Моцарту, Шу-
берту, рекла сам му. 

 “Јадан је народ кога ће да памте по музикантима”, 
рекао је отац, а мајка се слатко насмејала.

14.

 (Марија и Томас. Напета тишина.)

маРИЈа: То не долази у обзир!

тОмаС: Не одлучујемо ми о томе! Ти и ја!

маРИЈа: Па то је потпуна бесмислица! Лудило!

тОмаС: Није бесмислица, драга моја. Немачка губи на 
свим фронтовима!

маРИЈа: Али не могу мобилисати људе који не виде. 
Томасе, скини наочаре, па ми реци – у кога ћеш 
ти да пуцаш?

тОмаС: Не знам, Илда, али знам да о томе сада не тре-
ба да размишљам.

маРИЈа: Молим те схвати, ти не можеш сада ићи на 
фронт. Рат је скоро завршен!

тОмаС: Не може човек оставити државу на цедилу. Са-
да када је најтеже. Не мислиш ваљда да то могу да 
учиним. То је ствар која је изнад тебе и мене, када 
ћеш то схватити?!

маРИЈа: А своју ћерку? Њу можеш да оставиш на це-
дилу? Све око нас се руши, Томасе!

тОмаС: А шта ћу вам ја овде. Када не зарађујем ни па-
ру. Трошим храну коју немамо! Ма, Едврад је био 
у праву. 

маРИЈа: Томасе, ти си добар писац, како си то могао 
да заборавиш! 

тОмаС: Едвард је у праву, шта ћемо ми овоме свету? 
Какве користи држава има од мене? Е, сада ће има-
ти неке користи.

 (Томас излази.)

маРИЈа: Томасе!

 Знала сам да га никада више нећу видети. Едвар-
дова едукација је успела. Томас је рањен у борбама 
око Берлина, а потом је заробљен. Умро је неколи-
ко дана пре него што је организована размена за-
робљеника. Сигурна сам да је на крају схватио да 
умире узалуд. 

 (Замисли се, а онда благо иронично.)

 А можда и није. Можда је умро срећан што је нешто 
учинио за своју државу.

 (Узима пелерину, облачи рукавице, узима ташну…)

 Рат је завршен. Сада – све испочетка.
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15.

 (Сто, две столице. На једној седи Марија, на другој 
општински чиновник принудне управе Града.)

чИНОВНИк: Шта ви, госпођо, хоћете да кажете – да ни-
сте Илда Гершнер? Па добро, ни ја нисам Лудвиг 
Јазен, ја сам Рудолф Валентино, само данас изгле-
дам мало уморно.

маРИЈа: Али ја сам вам објаснила целу ситуацију у 
коју сам била доведена. Надам се да то можете да 
разумете.

чИНОВНИк: Ви сте, госпођо Гершнер, једна домишљата, 
мудра женица. Каква идеја, каква машта! Чули сте 
за неку породицу Вајцман која је страдала у Бечу, 
можда сте их и познавали… па кô велите, сад сте 
им нека рођака.

маРИЈа: Побогу, шта причате…

чИНОВНИк: А породица, претпостављам, није сирома-
шна. Не би ваљало. Имају вероватно неку фину кућу?

маРИЈа: Имали смо кућу у центру Беча, у Рубен Штра-
се 117.

чИНОВНИк: Како згодно, како прикладно. Па ви сте се-
бе већ преселили тамо.

маРИЈа: Молим вас да ми... 

чИНОВНИк: Ја вас разумем. Млада удовица, муж поги-
нуо на фрону, мало дете…

 Ма, срам вас било! Ако смо изгубили рат, не треба 
да изгубимо душу! Тако лако се одрећи свога име-
на, своје земље!

маРИЈа: Али ја…

чИНОВНИк: Идите одавде док нисам позвао да вас ухап-
се. Срам вас било.

16.

маРИЈа: Знала сам да се морам докопати Беча. Пред 
полазак, отишла сам у болницу да потражим Риту. 
То је било два дана после бомбардовања. Изашла 
сам на улицу и угледала апокалипсу. Град сравњен 
са земљом. Током бомбардовања страдало је лево 
болничко крило и те су рушевине изгледале сабла-
сно. Руси су преузели болницу. 

 Тумарала сам кроз рушевине и на крају дошла до 
собе у којој је ваздух био толико устајао и смрдљив 
да сам мислила да ћу повратити. Ханс је лежао у 
кревету и зурио у плафон. Када сам ушла придигао 
се, али ме није одмах препознао. Видела сам да му 
је ампутирана нога. 

хаНС: Илда, откуд ви овде? Бежите одавде, имали сте 
срећу да не будете у згради када је опкољена.

маРИЈа: Хансе, где је Рита?

хаНС: Пронашли су је мртву поред ормара са лекови-
ма. Попила је све што јој је дошло до руке. Чула је 
да је на листи за Грузик. То је радни логор у Сибиру. 
Бежите, Илда, то и вас чека. Ако не умрете од гла-
ди, чека вас Грузик. Мене нема вајде да шаљу тамо.

маРИЈа (Са благом иронијом.): Само ми још фали да ме 
Руси пошаљу у логор.

хаНС: Зашто би вас поштедели? Потценили смо Русе, 
Илда. Као и Французи ономад. Сада нам се свете, 
ликују… Бежите.

 (Марија устаје.)

хаНС: Илда, погледајте, тамо у ормару, узели су гото-
во све, али верујем да је нешто остало, нешто мор-
фијума. Илда, преклињем вас. Напуните шприц до 
врха. Учините ми то.

 (Марија одлази.)

маРИЈа: Збогом, Хансе.
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17.

 (Чекаоница, Илда и Марија седе.)

маРИЈа: Илда и ја смо се виделе у Бечу 1946. године. 
Чекале смо заједно сведочење у суду на коме је тре-
бало да вратим свој прави идентитет.

ИЛда: Протутњало је и то лудило! Као неки лудачки 
торнадо. Читав свет се урушио.

маРИЈа: Немачка, сравњена са земљом. Не могу да 
верујем да смо живе, Илда! (Ухвати је за руку.) Ја 
сам, наравно, жива захваљујући теби.

ИЛда (Шаљиво.): Надам се да ме у Минхену не чека 
нека потерница?

маРИЈа: Не, драга моја, ниси имала проблема са зако-
ном. Била си узорна грађанка, болничарка. Другог 
јануара 1943. удала си се за Томаса Милнера.

ИЛда: Заиста! Па лепо.

маРИЈа: А три месеца касније, у болници Светог Авгу-
стина, родила си ћерку – Хану Милнер.

ИЛда: Па то је дивно.

маРИЈа: Наравно, шалим се, ту сам бирократију са 
папирима у Минхену коначно разрешила. А дели-
мично се и сама разрешила, зграда Градске управе 
је срушена у бомбардовању. Све је изгорело. Чак и 
Ханина крштеница.

ИЛда: Ваљда се ово лудило никада неће поновити.

маРИЈа: Бојим се да су тако мислили и после Вели-
ког рата. Томас је говорио да је рат као земљотрес, 
природна непогода. А ја верујем у људску еволу-
цију, у еволуцију духа. У макар једну мрву хума-
низма. Ако бих ту веру изгубила, могла бих одмах 
скочити у Дунав.

ИЛда: Ја верујем да је људско лудило неизлечиво. А 
како ћемо живети са том истином – не знам.

чИНОВНИк: Марија Вајцман.

 (Марија се не помера.)

чИНОВНИк (Мало гласније.): Марија Вајцман.

 (Марија се тргне, полако устаје.)

маРИЈа: Ја сам. 

18.

 Амбијент из прве сцене, Маријина кућа. 

 Марија гледа око себе. Седа на средину просторије, 
сама.

 У углу је колевка, она устаје, прилази колевци и пе-
ва успаванку.

кРаЈ
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У домаћој драмској књижевности и даље се ретко 
обрађују ратна збивања на просторима бивше 
Југославије. За разлику од фимске уметности где 

је рат, коме смо присуствовали уживо, често био и је-
сте тема, домаћи драмски аутори као да и даље чекају 
да се успостави временска дистанца у односу на рат и 
догађаје из непосредне прошлости. Или, ако не у од-
носу на саме догађаје, онда на дух времена или окол-
ности које су им претходиле. Без обзира на чињеницу 
да писац, било којом темом да се бави, увек пише и о 
свом времену, у драми Илда Гершнер реч је о ратним 
збивањима из Другог светског рата.

Основно питање овог комада чија радња прати 
време пред почетак рата, догађаје за време и после 
рата, јесте како једна пријатна и мирољубова средина 
постане непријатељски настројена према одређеној 
групи људи. Шта је то што обичне грађане, обузете ре-
шевањем свакодневних проблема и посвећене животу, 
наједном окрене против првих комшија и пријатеља 
са којима су до тада делили свакодневицу. 

Кроз заплет криминалистичког жанра који је омо-
гућен заменом идентитета, драма Јелене Кајго говори 
управо о процесу претварања мирног живота у пакао. 
Комад Илда Гершнер прати јунаке ове приче од време-
на пре рата до ратних околности, те описује патње и 
страдање немачких Јевреја током Другог светског рата.

Марија Вајцман је млада Јеврејка чију породи-
цу, која у то време живи у Бечу, у радни логор, из кога 
нико неће изаћи жив, посредно шаљу прве комшије и 
дотадашњи пријатељи. Главна јунакиња ове приче не 
завршава на неком од бројних губилишта које су пе-
дантни Немци организовали током рата захваљујући 
пожртвованости Илде Гершнер, Немице, која, за ра-
злику од својих родитеља, не окреће главу од несреће 
већ, ризикујући слободу, својој пријатељици, Јеврејки 
Марији, поклања властити идентитет тј. документа са 
својим именом, презименом и пореклом. Марија са но-
вим идентитетом одлази у Минхен, где ће преживети 
рат и зло време као Немица Илда, радећи у болници у 
којој смрт чекају изнемогли логораши који више нису 
у стању да раде. На “послу” Илда/Марија доживљава 
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бројне непријатности и понижења зато што не може, 
попут многих у то време, да се иживљава над заробље-
ним и болесним логорашима, како се очекивало од 
“правих” Немаца. Осим понижења, Илда ће доживети 
и љубав са младим писцем Томасом, који је због сла-
бог вида неспособан за рат али, упркос томе, гори од 
жеље да као “прави” Немац служи својој домовини. 

Нестрпљиви Томас, који толико жели да буде 
од помоћи отаџбини која, како види, обилно крвари, 
пред сам крај рата добија прилику да искаже своју “ис-
правност”, мобилисан је и експресно упућен на фронт 
у последњем покушају немачких власти да зауставе 
надируће совјетске трупе. Тако ће Илда слом фаши-
стичке Немачке дочекати са тек рођеном кћерком као 
Томасова удовица.

Прича о Илди и Марији не завршава се овде, већ 
траје до њиховог катарзичног сусрета после рата, ка-

да им списатељица даје прилику да једна другој врате 
позајмљене идентитете. 

Веома занимљиво Јелена Кајго запажа да крај 
рата не значи и крај мука, нити да је после свега што 
се десило могуће лако наставити живот. Лакше је, из-
гледа, било живети промењеног идентитета него про-
мење свести са којом јунаци ове приче покушавају да 
схвате слободу. 

У формалном смислу комад Јелене Кајго, условно 
гворећи, има фрагментарну структуру. Посредством 
интерполирања реалности и тока мисли јунака комад 
добија на слојевитости и прецизности израза, те бежи 
од реализма, чиме је избегнуто исцрпљивање у непо-
требним детаљима како би се, што је овде случај, обе-
збе дила јасноћа приче и њена прецизна развојна линија.



Техничка упутства за ауторе прилога у ”Сцени”

Р едакција часописа за позоришну уметност ”Сцена” прима радове које аутори предлажу за објављивање то-
ком целе године, електронском поштом, на адресе scena@pozorje.org.rs или casopis.scena@gmail.com. Ра-
дове треба доставити као Word документ.

аУтОРСкИ текСт, ПРеВОд, СтУдИЈа, ИНтеРВЈУ

•	Фонт:	ћирилица,	Times	New	Roman,	12 pt; латинични делови текста фонтом Times New Roman, 12 pt; 
•	Пасус: обострано равнање; размак између редова: Before: 0; After: 0; Line specing: Single. Први ред уву-

чен аутоматски (Col 1)
•	Име аутора: на врху стране,	курент	болд
•	Наслов текста: курент	болд
•	Наднаслов/поднаслов/: курент обичан
•	Међунаслови: након претходног пасуса оставити празан ред, међунаслов написати у новом реду, затим 

следећи псаус у новом реду, фонт Times New Roman, 12 pt, курент болд 
•	Навођење наслова књига, студија, драма, истицање појединих речи или целина у оквиру текста: курент 

италик
•	За наслове текстова у оквиру зборника радова, позоришних и других часописа, за називе приповедака, 

песама, за речи које се доносе у наводницима... користити два горња наводника (пример: “Сцена”)
•	Фусноте: обележавање у тексту бројевима од 1.., фонт: ћирилица, Times New Roman, 10 pt; латинични 

делови текста фонтом Times New Roman, 10 pt;

дРамСкИ текСт

•	Фонт:	ћирилица,	Times	New	Roman,	12 pt; латинични делови текста фонтом Times New Roman, 12 pt;
•	Пасус: без увлачења, обострано равнање; размак између редова: Before: 0; After: 0; Line specing: Single. 
•	Име лика: верзалом, двотачка, један словни размак, текст реплике –

Пример:
МИЛИЦА: Колико је сати?
РАНКО: Немам сат.

•	Име лика са дидаскалијом: верзал, дидаскалија у загради италиком, двотачка, један словни размак, текст 
реплике –

Пример:
МИЛИЦА (Тегли се и зева.): Колико је сати?
РАНКО (Незаинтересовано.): Немам сат.
(Узима мобилни телефон и куца СМС поруку.)



техНИчка УПУтСтВа За фОтОГРафИЈе 

•	Резолуција фајла: 300 dpi или више у разме-
ри 1:1 у односу на очекивани формат репро-
дукције

•	Минимална ширина (висина) фотографије у 
оквиру текстова: 10 cm са резолуцијом 300 dpi

•	Фотографија за насловну страну: висина нај-
мање 22 cm са пропорционалном ширином, 
резолуција 300 dpi 

•	Врста фајлова: TIF, PSD и JPG (без компресије)

•	Логотипи, знакови и сличне графике дати и у 
векторским форматима (Ai, CDR, PDF, EPS...), 
а због универзалне компатибилности најпожељ-
није је да фајлови буду у PDF формату

•	Колорни модел: 

 колор фотографије: 24 bit Color
 црно беле фотографије: 8 bit Grayscale 

•	Назив фајла треба да има елементе из леген-
де фотографије (на пример: bitef1.jpg, bitef2.
jpg...), а не апстрактни низови слова, бројева или 
скраћенице (пожељно је да називи фајлова буду 
исписани латиничним словима без дијакритич-
ких знакова због накнадне компатибилности у 
коришћењу фајла у различитим програмима). 

•	У случају да се материјал скенира (са штам-
пане основе), приликом скенирања укључити 
“дескрининг” филтер, уз поштовање претход-
них упутстава.

•	Потребно је приложити одговарајуће податке 
о извору ликовног прилога (име аутора/фото-
графа).
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